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Стенді Кюніц
НАВЗДОГІН ДЕВ'ЯТДЕСЯТИЛІТТЮ
СТЕНЛІ КЮНІЦ (1905)найвідоміший
американський поет, есеїст і перекладач, лавреат багатьох найпрестижевіших премій, автор
численних збірок поезій та однієї книги есеїв. В
1955 році вийшла книга його вибраних і най
новіших поезій "Проходячи мимо ", яка відзнача
ла дев 'ятдесятиліття поета та перший того ро
ду феномен в історії. Тепер, як жартома гово
рить його дружина, художниця Еліз Ашер,
Стенлі пакує у валізу свої медикаменти і їздить
по цілій Америці з читанням поезій.

ГОВОРЯЧИ П Р О ПОЕЗІЮ
(Замість вступної статті до збірки "Проходячи мимо")
Письменник сьогодні, як висловився Альберт Камю, приймаючи
Нобелівську премію, "не може служити тим, що творять історію, він
мусить служити тим, хто є її суб'єктом".
Як правдиво сказано! Та все ж, ми відкриваємо, на велике наше
здивування, що поетична уява протиставиться, коли робимо її знаряд
дям цілей, навіть найблагородніших цілей. Уява живе своїми про
тиріччями і відкидає всякі форми гноблення, включно з гнобленням
розуму одною ідеєю.
Поезія, я завжди наполягав, є, в остаточному рахунку, мітологією,
оповіданнями душі. Це могло б видаватися інтровертним, навіть
соліпсистичним зайняттям, якщо б не те, що ці оповідання говорять
про дорогу душі долиною цього життя, — іншими словами, про її при
годи в часі, в історії.
Якщо ми хочемо дізнатися, що значить бути живим в одному да
ному моменті в довгій одіссеї людства, то мусимо звертатися до поезії.
Момент є' дорогий для нас саме тим, що він минальний; в тому
криється своєрідний парадокс, — що поети витрачають життя, шукаю
чи магії, яка затримала б той момент. Мистецтво є тою чашею, в яку
ми вливаємо вино трансцендентности. Що ж є уява, як не відбитка на
ших стремлінь належати вічності й, одночасно, часові.
У добу, яку визначають методи виробництва, в якій кожний нама
гається бути якимсь спеціялістом, мистець ідеально є тією рідкістю, —
цілісною людиною, що творить цілісну річ. Поезія, не можна того за
перечити, вимагає майстерности, та вона є більше, аніж майданчик
техніків. Майстерність, яку я подивляю найбільше, не є та, що
маніфестує себе як сукупність лінгвістичних чи прозодичних умінь, а
радше, та, що виявляється як форма духовного свідчення, як знак неторканного себе, мобілізованого проти ворогів з нутра і ззовні, які мог
ли б розкладати або нищити людську гордість і гідність. Мене турбує
5

те, що американські поети двадцятого століття в більшості примирили
ся з тим, що їх запхано до навчальних авдиторій — єдиного, в суті речі,
середовища, в якому більшість з нас зумовлені почуватися безпечно.
Було б здоровіше, якщо б ми могли поставити себе в гущу життя, на
кожне перехрестя, де перетинаються значення і вартості, ми могли би
бути схоплені в небезпечний рух між собою й універсумом.
Поети завжди готові говорити про трудність 'їхнього мистецтва. Я
хочу сказати дещо про винагороди й радості поезії. Вірш приходить у
формі благословення — "як екстаз, що ломиться на розумі", як я схоп
лював це в юності. Продовж років цей дар поезії став для мене підтрим
кою життя, абсолютно непередбачливим. Чи людина, в такому разі,
живе задля поезії? Ні, протилежне є правдою: поезія існує задля життя.

ТОРКНИ М Е Н Е
Вже літо пізниться, кохана.
Слова ці, зірвані з повітря
десь сорок років тому,
коли я був безумний у коханні
і розірваний майже надвоє,
розсипаються, мов листя, цеї ночі
дощу й бушуючих вітрів.
Це моє серце пізниться,
це моя пісня пропливла.
Під сірометалевим небом,
забиваючи кілки в городі
ціле пополуднє,
я приклякнув до цвіркунів,
співи яких неначе намагалися
вирвати їх із твердої шкаралущі;
і знову, як дитина,
дивувався, як це така чиста
і відважна музика лилася
із таких малих істот.
Що є для них рушієм?
Бажання, бажання, бажання.
Туга за танцем
прокидається в похованім житті.
Лише один сезон —
і все закінчене.
Тож, хай стара обідрана верба
б'є об наші шиби,
хай тріщать дошки у хаті.
Кохана, чи пам'ятаєш
того мужчину, за якого ти вийшла заміж?
Торкни мене і пригадай мені, хто я.
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HORNWORM: ГУСЕНИЦЯ

ОСІННІЙ ЛЯМЕНТ
Від того ранку, коли я виповзла
на світ голою негарною істотою
й усвідомила, що світ недобрий,
моєю найдорожчою мрією було, що все це
тільки випробування, що я змінюся.
У своїй уяві я перебула вже
прикру зиму під землею,
розпростерла шовкові крила
і піднялася вгору, вільна, мов пухка хмарина,
щоб летіти під паруючим полем,
сідати, де захочу,
і занурюватися в глибокі квіти.
Та це не так: можливо, є нектар
у тих чашках, та не для мене.
Цілий день, цілу ніч я ношу на спині
два ряди білих коконів,
вкладених у моє тіло,
так акуратно зложених,
що виглядають, наче яйця в коробці.
Я вже наполовину з'їдена.
Якщо я зможу ще зібрати досить сил,
спробую заритися під камінь
і виткати собі торбину,
щоб у ній проспати холод;
хоч, коли сонце знов поцілує землю,
я знаю, що мене не буде.
Натомість, із моєї лялечки
прорвуться роєм, як злодії з гробу,
паразитні мухи, залишаючи
позаду мою порожню шкаралущу.
Пане, ви з ножницями у руках,
що бовванієте наді мною
й кидаєте тінь, я вітаю вас,
без уваги, чи ви прийшли як ангел
смерти чи то милосердя. Та скажіть мені,
заки перетнете мене навпіл:
хто може збагнути шляхи
Великої Гусениці в Небі?

Переклав з англійської Богдан БОЙЧУК
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Богдан Бойчук

Стенлі Кюпіцу
Метелик
освітив на мить
гілку черемхи
й полетів.
•

Я згорнув із гілки
ясність
у долоню
і вдивлявся в неї,
щоб усвідомити себе
метеликом

на руці
Всевишнього.

О.Дубовик. "Атракціон",

130x130, 1990, полотно, олія. м.Київ

Маріанна Кіяновська
БОГ ВВІЙШОВ В СТРУНУ

Чверть на першу. Полудень уповні.
Тихо-тихо струмує спека.
Поміж листям — немовби вежі скляні
Під пензлем Тулуз-Лотрека.
Панна-Літо в панамі із білих латать.
Пленер млявий, в'язкий і ніжний.
Трави снуть. На обрії домінує гладь:
На блакитному — білосніжне.

11
це ремство природи бунт пасіки і бджоли
у струменях часу минання серпневого зілля
солдати смугасті по закутках день розтягли
агонія слив і ранет найп'яніше похмілля
колись перестигне і сад перетвориться в сад
і дощ перетвориться в дощ ніби плач за покійним
здається я чую вони мене кличуть назад
в безвітряну спеку де вічність прозора й постійна

гіацинт попід місяцем герцог величний
пауза в менуеті трішечки затяглася
пластика карколомна тіло його обтічне
кров селекції в жилах в усіх його іпостасях
а коханка його в кабареті співає соло
шкіра її єдвабна тонша пелюсток рожі
із герцогом наодинці лишається майже гола
та герцог її ні взяти ні забути не може
помста буде страшною розв'язка майже трагічна
гіацинтовий трунок гірший німої ролі
панна вип'є трутизну і зробиться тиха й вічна
тільки місяць-мефісто дивитиметься вороже
дощ почнеться в дієзі й закінчиться в бемолі
зимним голосом в жилах зглянься помилуй боже
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ти мій дощ ти коханець рослин ти суворий хлопчак
у сувоях сезонів пилюка що пахне жінками
ти стікаєш по тілу отак наче вперше отак
як полюють на ловах де зброя і кров і рани
сокровенне моє епілепсія вітру між крон
ти мій князь ти мій серп що в агонії знищує цноту
вавілонська блудниця що будує новий вавілон
я стаю тобі сарна ти на мене полюєш достоту
як полюють птахів зауваживши колір очей
я кохаю тебе як лиш жертва уміє кохати
я всотала тебе з поцілунком ти мій апогей
я лежу і стікаю душею на літепло м'яти

шопен цей неприкритий звук метелик цей
на крилах що вібрують на обличчі тінь
осіннє місто дощ пішов шукати панацей
його бажання то авто зі знаком "інь"
колись вихитуючись бог ввійшов в струну
що тонша павутинки хто її торкав
прозорість простору стебло занурене в луну
шосе трагічне коліщата лежать поміж трав
що апокаліпсис що час куди не всім
долоні вечора холодні золота печаль
"Шопен-шопен, тра-ля-ля-ля," — співає мім
"Премудрості агонія," — мовчить скрипаль
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Сташ Лучків
ГОСПОДИ, ДЕ т и
ЦІ РУКИ
Ці руки тримали тебе колись як сонце й глину
причетні до... ці руки які скручуються і ламаються
в страху що будуть кинуті в вогонь
я мушу перейти щоб осягнути путь.
Від дару першого ребра Любови до нашого падіння;
від повені аж до страждань у рабстві;
від провин до голокостів; від
пророчих візій до да прийде Царствіє
ці руки втримають на віки вічні;
від нічного до того хто виповняє усім вся.
Ці руки тримали тебе колись як глину й сонце
причетні до... ці руки що оздоблюють останній танець
ясністю долоні — твій єдиний акт:
випростовуються всі п'ять пальців кулака.

Пітніє ліжко.
Моя шкіра втягає
запах марень.

Дозволь прославити ім'я твоє святе
байстрючим грубим словом,
засурмити свій поворот
до келії, де я прибув пропащий;
де я проклинав тебе, плював на тебе,
зраджував Закон твій Серця,
тоді напівспотворений і збайдужілий впав я
на коліна — щоб ти роздер мене на часті.
Дозволь висловити мову злодія
байстрючим грубим словом,
віддихом, що видуває з мене життя:
"Пом'яни м'я в Царствії своїм."
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ПІСЛЯ СВЯТКУВАННЯ
Коли все що зосталося
це скриня повна докорів
зогниле лушпиння
і качани утіх,
пісня ріки
плине нагадати нам
де зупиняється рух.

Господи, де ти в мені?
Чи ти є той хто випихає
мене з любови
коли стою віч-на-віч перед жахіттями?
Де ти коли я порожній?
Ріка суха
і я схильний
не тривожити живущу воду.
Прийди кличу
знов і знов.
Іди зі мною як похіть
яку так добре знаю
поскільки це єдине
з твоїх умінь що я засвоїв
і досі ним
зворушений я мушу
прийняти тебе саме так:
серцем.

БАРЧИНЕ ПОЛЕ
Між церквою
й вежею
рій бджілок розворушує
васильки.
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ХРИСТИНА
Коли ти дивилася
понад моє плече
я надіявся
що твої руки
обвинуться кругом
моєї шиї.
І справді — обвинулися.
Але тепер
коли погасає
свіча
я думаю над тим
як —
сягаючи назад
крізь роки
які змінили нас —
як триматися
тих рук
що нас пустили
і змінили.

З англійської переклав Богдан БОЙЧУК
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О.Дубовик.

"Пророк",

150x150, 1992, полотно, олія. м.Киів

Наталія Конотопець
ФАНТАСТИЧНЕ ОПОВІДАННЯ,
НАПИСАНЕ ПОЕТОМ ЯРЕМОЮ ПАЛЬЧИКОМ
І НЕ ПРИЙНЯТЕ ЖОДНИМ ЧАСОПИСОМ ДО ДРУКУ

Ну, яка мені користь вигадувати, посудіть самі? Напиши я все, не
бачивши, — страшно. Досвід, що випливає з літературного буття,
вчить: такі ірреальні, хаотичні речі з присмаком чортівщини й тоскної
надії на якийсь вихід могутні класики, а за ними й братія дрібніша,
кожне на свій лад, писали незадовго перед тим, як вирушили в остан
ню путь ногами вперед. А от коли подібне являється насправді, а не
опускається на крилах розпачливої фантазії, що безнадійно шукає
якийсь шанс для особистості поза межами зашкарублих матеріалістич
них уявлень, цього я ще не встановив, але намагаюся. Саме це, як то
кажуть, і спонукало мене взятися за перо. Якщо маю десь товаришів по
нещастю, прошу відгукнутися. Зберемо таким чином подібні випадки
до купи, порівняємо, статистикою підтвердимо і за її допомогою дове
демо наявність ще одного загадкового явища в природі, хто знає, може,
й справді виведемо нашу світоглядну наукову думку на зовсім інший
рівень.
Отож, хоча я, Ярема Пальчик, відомий читачеві як поет, та задля
розкриття невідомих сил природи і, особливо ж, поступу науки взявся
за прозу. Даруй, дорогий читачу, коли це не принесе тобі такої есте
тичної насолоди, як мої вірші, адже прозу я творю вперше.
Усе почалося з приміської електрички. Хоча передісторія моєї
з'яви саме в цій електричці, в цей час прямого зв'язку з основною моєю
розповіддю не має, але, позаяк відомі випадки, коли якраз другорядні
деталі, незначні факти при звершенні подій грандіозних, важливих, не
сподівано набувають першорядного значення, приверну вашу увагу хо
ча б кількома словами саме до них. Отож одного дня вибрався я до сво
го давнього друга Леоніда, який живе у приміському селищі. Я до
нього частенько навідуюсь. Правда, переважно влітку. Місцевість там
дачна: дубовий гай, річка, луки та інші вкрай важливі для поета краєви
ди. А це, чи не вперше, їду не в сезон. Ще на початку зими зустрів на
вулиці Леонідову дружину. Зраділа мені так, ніби сім літ не бачилися.
Виявилося, вона вже розшукувати мене збиралася: допомога моя
потрібна. З Леонідом щось незрозуміле коїться: роботу покинув, завів
довгу бороду, книжки якісь саморобні читає. І аура тепер у нього. Спо
чатку я навіть не зрозумів, про що вона, про яку таку ауру торочить.
Грішним ділом подумав, що він собі коханку завів з таким ім'ям. Вже
зібрався відкараскуватися від уготованої мені ролі: радити й перекону
вати в таких випадках не вмію і живим прикладом доброчестя теж не го
ден бути. Але Люда, мабуть, в очах моїх прочитала оті непевні спалахи
здогадок і сумнівів, бо відразу ж на них і відповіла:
— Та ні, не те, про що ти подумав. Навколо голови вона. Світить
ся...
— А -а-а... — зітхнув я з полегшенням.
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Тут же пригадав десь чуті мною віршовані рядки (на них, незалеж
но від художньої якості, пам'ять у мене міцна):
"Нынче встала над землёй аура зелёная,
Значит, карма вышла нам пить вино креплёное".
Для певності ще й лапнув себе за голову, де була кроляча шапка.
Аури на дотик не відчувалося. Хоча теж, судячи з мого інтелектуально
го рівня, ніби мусила бути.
Тим часом Люда продовжувала вводити мене в курс сімейних
подій:
— Аура — це ще не найгірше. Хай би й з аурою, аби ж хоч щось
робив. А то — ні за холодну воду. Ні ради, ні поради від нього не діж
дешся. Цілими днями в лісі пропадає. Смисл життя намагається на са
моті збагнути. Самозаглиблюється та самовдосконалюється. Двоє де
рев облюбував собі — дуб і граб. До граба руками притулиться — всю
негативну енергію, що серед людського товариства набрав, віддає ре
ципієнту біологічної енергії, тоді до дуба — донора — позитивною енер
гією його біополя сам заряджається. Тільки почну щось говорити, він
у відповідь: ти чорна людина, від тебе хвилі негативного біополя пуль
сують. Нема в тобі доброзичливості, ти психологічно негармонійна. А
для моєї духовної організації ти, взагалі, — енергетичний вампір.
Я мимоволі окинув Люду пильним оком. На вампіра вона зовсім
не скидалася, а енергія від неї, як на мій смак, пульсувала цілком по
зитивна, і можна сказати, навіть притягальна...
Та цього разу Люда своєрідності моїх думок не уловила, бо вся бу
ла в полоні тільки власних:
— Î наїжджають до нас у гості теж такі само — з аурами, а мені біля
них танцюй — годуй, прибирай.-Один там такий маленький, геть змор
щений, висиджує у нас тижднями, живе собі і все щось проповідує Лео
нідові, втлумачує і втлумачує. Якось тільки я прибралася, підлоги по
мила, аж він суне на поріг — і прямо в бруднющих чоботищах по чис
тому брьохає. Я й наважилася йому натякнути: ноги, мовляв, витира
ти годиться. Якби ти бачив, що тут з Леонідом скоїлося! Як ти смієш
зауваження вчителеві робити — у крик, — це велика людина, у нього
біополе до семи метрів сягає! А інколи навіть моторошно від цих відвіду
вачів стає. Один з них у морзі працює. Уявляєш? Пішов туди винятко
во з ідейних міркувань. Каже, що саме там спроможеться зрозуміти
космічний код життя і смерті. Вловити ту невловиму іншими межу, ко
ли духовна субстанція відділяється від фізичної. А ще інший...
— Вибач, — перебив я Люду, — зараз я дуже поспішаю, але, даю
слово, приїду при першій же нагоді і спробую вплинути... А коли не
поможе, — то привезу Анатолія. Він у нас вчений-біофізик, майстер
експерименту, переважно неординарного, однак на землі стоїть твердо.
Його наукові орієнтири виключно реалістичні. Такий розвіє вмить
будь-яку ауру, не залишивши від неї й порошинки.
У безрадісному Л юдиному погляді з'явилася віра, надія і любов,
все це було спрямоване на мене, аж я розчулився. Вона мені гаряче
подякувала, хоча ше й не було за що, і ми розійшлися.
Та відтоді, як ми з нею зустрілися, і до того, як я зібрався на до
помогу їхати, часу сплило немало. І вже десь аж під весну згадав, що
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давно пора впритул зайнятися врегулюванням сімейної обстановки та
світоглядно-філософських поглядів мого заблудлого друга.
Отак я й опинився в електричці. На душі в мене було спокійно і
навіть приємно від того, що приступаю до не дуже обтяжливого, але
важливого діла, і воно більше не мулятиме моєї совісті. Вмостився біля
вікна, дістав журнал, і перед тим, як заглибитися в нього, поміркував
про те, що приміська електричка — найдовершеніший вид громадсько
го транспорту: квитки на неї завжди є, на відміну від поїзда далекого
слідування чи літака; сідаєш майже завжди без. особливої штовханини,
курсує більш-менш точно за розкладом і не так уже й часто буває пе
реповненою, особливо, коли їдеш, як я оце, посеред буденного дня. А
чи не найважливіша перевага електрички в тому, що вона прямує по
раз і назавжди прокладених рейках і ніколи не відхиляється від мети.
"Через дві хвилини відходить електропоїзд до станції Квіткове!" —
ніби на підтвердження моїх думок почулося з репродуктора. Мимоволі
зиркнув на циферблат, — і на моєму годиннику через дві хвилини. От
же півгодини можна спокійно почитати, бо нічого цікавішого, однак,
придумати не вдасться.
— Наступна зупинка Сосонки — пролунав голос.
,
Елекричка рушила. Я машинально глянув у вікно — краєвиди за
ним теж рушили, попливли, втікаючи назад. І тут мені ніби щось за
муляло, щось схоже на пересторогу ворухнулось в моїй душі. Чогось
нібито бракувало в тих краєвидах, аби я визнав 'ix за цілком знайомі. Та
тут я відігнав сумніви: чому має мене обходити благоустрій призалізничної смуги — щось розвалили, щось побудували, поки я тут не
їздив. Ось і незвично окові. Спокійно схилився над журналом, погор
тав у пошуках чогось цікавенького від останної сторінки до першої. Ко
ли знову кинув погляд у вікно, вже під'їжджали до Сосонок. Ліворуч,
саме крізь те вікно, біля якого я сидів, мав бути видний затиснутий
будівлями клаптик навічно приборканої природи. Цей десяток-другий
покарлючених, якихось жалюгідних сосон, що залишилися від ко
лишнього соснового бору, завжди викликав у мене співчуття. Таке, ма
буть, викликають у переможця залишки розгромленої ворожої армії.
Дивишся з жалем і водночас із розумінням необхідності, невідворот
ності скоєного.
Та цього разу знайомого хирлявого гайка із сумних дерев-полонених, оточених надійними конвоїрами-кам'яницями, я не побачив. Че
кав його з'яви, виглядаючи у вікно, аж поки електропоїзд не стишив
хід і не зупинився Усе як слід — бетонована платформа, над нею напис
"Сосонки". Але відразу за платформою — вже зовсім не таке як слід:
крайобраз відкривався якийсь невідомий мені. Будинки були розташо
вані незвично, вулиця від платформи тяглася не праворуч, а ліворуч.
Чортовиння... Я заплющив очі, стріпнув головою і обережно розплю
щив. Це інколи допомагає. Не знаю, як хто, а за собою подібний
гандж спостерігаю ще з дитинства. їдеш, бувало, на машині чи в
поїзді, на якусь мить відвернешся од вікна, тоді глянеш знову, а там усе
шкреберть: ти не вперед поспішаєш, а повертаєшся назад, праве зроби
лося лівим, а ліве — правим, північ здається півднем... І коли б не до
роги, з якими ще не чинилося такого, аби без волі людей вони самі
звертали з прокладеного напрямку, з цілковитою впевністю повернув
би на сто вісімдесят градусів. А так, притлумлюючи неспокій, їдеш і
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їдеш, здається, в неправильному напрямку, аж ненароком стріпнеш го
ловою, заплющиш на мить очі чи зробиш якийсь мимовільний рух, — і
полуда відразу ж спадає, все повертається на свої звичні місця.
Отак себе заспокоюючи, кліпаю очима, стріпую головою, а сам
сторожко косую оком вбік вікна, поступово освоюю зриму територію.
Але зір все-одно не чіпляється за знайомі орієнтири. Виходить так,
ніби нашу електричку разом із залізничною колією, світлофорами,
стрілками, платформами, станціями й полустанками хтось непомітно й
легко підняв і миттєво опустив на іншу, зовсім невідому мені місце
вість. Ні, не те, щоб за вікном замаячили мексиканські кактуси замість
обшарпаних сосен або здійнялися величаві індійські храми на місці на
шої недбалої приміської забудови. Ні, ні. Все такі ж, рідні й знайомі,
ознаки нашого часу й способу життя: одноповерхові будиночки, зрідка
багатоповерхові коробки, склади, мости, гаражі, якісь заводи чи май
стерні, залізобетонні стовпи, ще голі дерева. Але все те ніби хтось спо
чатку зібрав докупи, добряче перемішав, а потім сяк-так, не дотриму
ючись чи не знаючи попередньої послідовності, попритуляв біля заліз
ниці. Тепер саме час прокинутися. Це було б найдоречніше. Але дійс
ність всерйоз переплутати із сном — такого зі мною ще не бувало. Аби
впевнитись, що не сплю, мені не треба щипати себе за руку чи смика
ти за волосся, до цього прийому вдаються лише в літературних творах.
Дійсність, що дана людині у величезному розмаїтті відчуттів, не потре
бує ніякої перевірки. Вона безсумнівна. Залишається тільки уважно і
спокійно придивитися до всього, що мене оточує. З пейзажами поки
що все ясно, тобто ясно, що зовсім нічого не ясно. А що ж у вагоні?
Чи не помічу я чогось незвичайного в пасажирах, чи не помітили чо
гось незвичайного вони і не видадуть себе якоюсь особливою по
ведінкою? Але тут мене чекало цілковите розчарування. Поодинокі па
сажири, по всьому видно, жителі приміської зони, у вікна не дивились,
вони там давно вже не сподівалися чогось цікавого. І без споглядання
околиць пасажири знали, де проходить електричка і коли їм треба ви
ходити.
От і напроти мене сиділа типова приміська пара — він і вона. Не
вельми юна, якими мимохідь милується око, а з тих, у кого вже діти
шкільного віку, клопотів багато і хочеться, шоб усе було, як у людей.
Вона повненька, круглолиця блондинка в мохеровій шапці, не на мій
смак, він — худорлявий брюнет у куртці зі штучної шкіри. Чоловік на
вигляд молодший від дружини, але вони, певне, однолітки. Подружжя
дрімало, спершись плечима одне на одне. Розглядаючи їх, я на якусь
мить навіть відволікся од своїх незвичайних і не дуже радісних спостере
жень, а чи й наперекір їм, спробував уявити сімейне життя цих людей.
Малювалося мені таке: мають вони в приміському селищі будинок з не
величким садком, де живуть свекруха, він, вона і двійко дітей. Невістка
норовиста й сварлива, у свекрухи це єдиний син, і годить вона своїй
невістці як болячці. І хоча ця ще досить молода жінка встигла вже роз
губити свою привабливість, мудрості натомість не набралася і за собою
не стежить, ото хіба що губи сяк-так наквацює, зате думку про свою
персону має винятково високу, і в своєму маленькому царстві між
кришталю, килимів і сервізів поводиться як принцеса крові. Все-таки
жаль, що вона дрімає, — за пильнування такої ніяких чудес відбутися
не могло би.
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А через прохід, напроти мене, сидить бабуся. Запнута хусткою, в
плюшевому охайному піджачку, в рясній спідниці. Біля неї — кошик.
Одне слово, звичайна сільська жінка, що повертається з базару. Напев
не, таких бабусь нема вже ніде у світі, а в нас вони — ніби вічні,
здається, й молодості в неї ніколи не було, а від народження було ви
писано квиток саме на таке існування, і свій хрест вічної старості вона
несе покірливо й терпеливо. У такої питай, не питай — нічого не
доб'єшся. Почне шукати квитка: чи не загубила, кинеться до вікна,
забідкається: чи не проїхала своєї зупинки, чи в той бік сіла. Не чіпа
тиму її. А взагалі, я таких бабусь люблю, здається, поки вони існуть, то
й світ не западеться, втримається ще, зігрітий і приголублений їхніми
руками. Я розглядав бабусю, а вона, мабуть, думала про щось своє,
сиділа рівненько, дивилася попереду себе, склавши на коліна руки, а
поряд на лаві легенько здригався від руху поїзда великий напівпорожній
кошик. На дні його лежало щось, прикрите білою хустиною, а зверху
жмут різнотрав'я та польових квіток. Подібні букети на Трійцю святять
по церквах. Букет був свіжий, ніби щойно складений: м'ята, любисток,
лепеха, горицвіт, жовтець, півники... Справді, як на Зелені Свята. Та
які ж Зелені Свята? — зупиняю себе. Зараз тільки весна, рання, гола
весна! Звідки ж цей букет? Мене не здивував би букет гвоздик, тюль
панів чи нарцисів, навіть гладіолуси чи хризантеми сприйняв би спо
кійно. Але кому спало на думку витрачати дорогоцінний грунт на жов
тець та лепеху? Ні, знову щось не так.
Вперше за час цієї дивної поїздки мене огорнув холодок остраху,
не через нереальність, а саме через абсолютну реальність неможливого,
недоречного. За вікном миготів той самий хаос, незвичний вінегрет зі
звичних компонентів, напроти сиділа звичайнісінька, нічим непримітна
бабуся і незворушно дивилася поперед себе, чекаючи своєї зупинки, як
уміють дивитися і чекати примирені зі світом і упокорені життям старі
люди. Що ж це таке? Я знову ошелешено глянув у вікно. А там вза
галі, діялося чортизна-що: пропливали мимо якісь високі руді глинисті
обвали, пронизані кривулястим жилуватим корінням вузлуватих сосен.
Такого не мусило бути.
А тимчасом півгодини, визначені розкладом руху, невблаганно збі
гали, наступною мала бути — моя зупинка. А далі що? Електричка хоч
якось в'язала мене з тою реальністю, з якої я виїхав. Що ж робити? Ви
ходити, ніби нічого не сталося, чи їхати до самого Квіткового? Але там
я взагалі ніколи не бував, отож не зможу навіть збагнути: звичне все чи
інше? Ні, все-таки краще вийду, обдивлюся, як та що. Зрештою, поїду
у зворотному напрямку, електрички ж, принаймні, ходять. Правда, за
лишалася ще й тоненька ниточка надії, що це здолала мене все-таки
якась невідома дорожна притичина, яка супроводжується втратою
орієнтації та зоровими галюцінаціями. Вийду на твердий грунт — і все
стане на свої місця: стежечка через вузеньку смугу посадки, далі пло
ща, де зупиняються автобуси, звідти — влітку чиста й зелена, а зараз —
ще не вельми охайна вуличка приведе мене до знайомого будинку.
Мабуть, я таки й справді заслабував, у колінах відчувалося трем
тіння, тіло було, мов ватяне. Та все-таки, коли поїзд стишив хід, я під
вівся. І тут переді мною якось аж ніби надто прудко, як на таку, мет
нулася до виходу бабуся. Та сама, з букетом у кошику.
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"Е-е, чоловіче, ти не помилився, виходити тобі й справді тут," —
пронизала мене думка і увігналася попереду в якусь прірву, холодну й
порожню, і тільки луна від того фатального "не помилився" ще клубочилася довкола мене. А ноги самі вже несли мене услід думці. Бабуся
дріботіла у проході і, здавалося мені, що саме зараз вона має огляну
тися, — і обличчя її відразу зміниться, стане чи надто потворним, чи
молодим і прегарним, ніби в казці. Та бабуся не оберталася, вона обе
режно і разом з тим швиденько чимчикувала вперед, міцно вхопившись
за свій кошик.
Обіпершись на поручень, я заплющив очі й поставив ногу на пе
рон.
Це була моя остання надія, а швидше, перевірка. Намацав тверде,
розплющив очі, втупившись у землю, поволі почав зводити погляд,
сподіваючись побачити світ, в якому все мало бути як треба. Бетонна
платформа, на ній клаптики паперу, недопалки, сміття — нормально,
вище — дерев'яна лавочка зіперта на сітчасту спинку платформи. Так і
повинно бути. І з назвою "Зайці" все правильно. Відразу ковзнути пог
лядом далі, за сітчасту огорожу перону, я завагався: вже й не знав, чо
го більше прагну — незвичайного чи звичайного. І коли замість знайо
мої весело-голубої будочки з віконцем каси побачив сірий бетонний, аж
надто сумний і обшарпаний, будинок-куб, сприйняв це як зако
номірність. На його розі теліпалася табличка "Вхід — Вихід", причому
стрілка "Вхід" косо показувала кудись вгору, де на рівні другого повер
ху зяяла пройма вузького вікна чи просто велика тріщина між нещільно
припасованими бетонними плитами, "Вихід" — чекав прибульців звід
кись із-під землі. Я нерішуче потоптався біля цього загадкового при
міщення, але ніхто туди не входив і не виходив звідти, аби подати при
клад, як це робиться.
Пошукав очима знайому бабусю, але за той час, поки я заплющував-розплющував очі та вивчав будівлю-куб, вона щезла з мого поля зо
ру. Не залишалося нічого іншого, як піти по стежечці, що обминала
бетонну споруду, аби оглянути місцевість, в якій я опинився. Перед
моїм зором відкрилося широке рівне поле, яке вздовж пересікала не
широка річка. Поле, видно, було зоране на зяб, але, з огляду на ран
ню весну, ще не засіяне. Воно чорніло нерозволоченим груддям, поло
го знижуючись до річки, і було колись її природною заплавою, тепер
розораною для збільшення посівної площі. Ознаки' практичної діяль
ності не якихось потойбічних створінь, а цілком реального трудівника
сільського господарства хоч і в такому загадково-ірреальному місці,
надихнули мене оптимізмом і вірою в необмежені можливості нашої су
часної людини і додали впевненості та сміливості.
Аж ген на далекому обрії чи то синіла смужка лісу, чи загусало на
твердо сіре небо. Через річку був перекинутий невеличкий, високо
піднятий над водою місток, позаду стримів сірий куб і залізнична плат
форма із затишною назвою "Зайці". Оце і все. Невиразний якийсь
краєвид, особливо, коли взяти до уваги, що я втрапив у світ зачарова
ний. Я прямував стежкою. Вирішив: дійду до містка, а там зважу йти
мені далі чи повернутися на платформу і скромно, не піднімаючи пог
ляду вище вивіски "Зайці", почекати зворотню електричку, роблячи
вигляд, що нічого не сталося і нічого мене тут не дивує.
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Люблю дивитися з містків у воду. Звичка в мене така, і тут я їй не
зрадив. Хоча місцевість була рівнинна, річка, затиснута у вузьке русло,
вибігаючи з-під місточка, поспішала кудись з усіх сил, аж течія брала
ся бурунчиками. Я перейшов на протилежний бік місточка, щоб пог
лянути, як вода забігає під місточок. І тут очі мені полізли на лоба: і з
цього боку вода так само... вибігала з під місточка. Перехилився через
поручні, ризикуючи впасти, аби побачити, що там діється під містком,
але там було темно, як у проваллі. Підняв трісочку, переламав на дві
половинки і кинув у воду по обидва боки містка. Половинки трісочки
віддалялися від містка — кожна в протилежний бік. Я перейшов місток,
тут стежка краялась на два рукави і розбігалася сюди й туди вздовж
річки — обидва за течією. На стежці, що вела праворуч, далеко попе
реду чимчикувала знайома мені бабуся. Ну, тепер я її наздожену, і во
на відповість на мої запитання, відповість... Мимоволі кинув оком по
тій стежці, що в'юнилася ліворуч: там, на точнісінько такій же віддалі,
виднілася жіноча постать — як дві краплі води спина тої ж таки бабусі.
Я попробував себе заспокоїти думкою, що старі жінки одягаються май
же однаково, і на такій віддалі та ще й зі спини відрізнити їх важко, але
це мені не вдалося. За якою ж бігти? Рвонув праворуч. Вже й захекав
ся, а до бабусі ні на крок не наблизився, хоча вона ніби й не наддава
ла ходи. Зупинився перевести дух, оглянувся: чи далеко місток? По той
бік від нього теж стояв чоловік та й дивився на мене, але з такої віддалі
розгледіти — я це чи ні — було важко. Чом я раніше не оглянувся? По
вертатимусь назад, обов'язково поекспериментую. З'ясую, що на тому
містку діється: маємо справу з якимось оптичним явищем на зразок го
лограми чи й справді розділяється все навпіл, підлягаючи невідомим
нам законам симетрії? А зараз я таки мав наздогнати бабусю, чи її по
ловину, і розібратися, що й до чого. Хіба моя свідомість не зали
шається найвірнішим інструментом пізнання світу? У поспіху та знеобачки я забув озиратися на платформу та залізницю, вважаючи річку
надійним орієнтиром, який виведе мене знову на платформу Зайці. Не
знаю, скільки часу витратив я на ту марну погоню, аж навколо раптом
посутеніло. Хмари насунулись, подумав, до вечора ще багато часу. І
чешу далі. Гадаю собі: хай навіть не здожену бабусю, виведе ж вона ме
не кудись, має ж бути кінець цій стежці. Коли ж врешті глянув убік,
то аж закляк, не розуміючи, що сталася: до мене наблизилися горизон
ти, підсунулися з обох боків. А весь світ звузився. Такого не могло, не
мало бути на Землі, адже віддаль до лінії горизонту визначається
розмірами планети, а вони незмінні за останні мільярди років. Та не
босхил так близько торкався землі, ніби був несправжнім, а намальова
ним на декорації, здавалося, його можна було дістати рукою. Небо теж,
сплющене з двох боків, не видавалося вже сферою. Натомість — меч,
сірий вузький завис наді мною, і вістря його було направлене вздовж
стежки і річки.
Світ широкий, білий світ, безконечні простори перероджувалися
на вузький коридор. Так от що значить вираз: світ зійшовся клином, не
в переносному, а в прямому значенні! Навіть річка, яка мала б до гир
ла ширшати, повужчала, сховалася в торішні сухі очерети та лепеху і
там зникла зовсім. Що ж далі? В який тупик заведено мене і нащо?
Безкінечний білий світ, з якого я прибився, звівся на ніщо і вперся у
щось яскраве, ворухливе, строкате, ніби живе. Куди ж мені тепер?
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Вперед — шляху не було. Зникли стежка, річка, бабуся. Обійти оце
щось яскраве — неможливо. Між ним, твердю земною і твердю небес
ною — ні щілинки. Рвонутися вбік, розбити чи пронизати сіру стіну
обабіч — залишок звичного світу? А де я опинюся тоді? Ні, краще ти
хенько повернутися по своїх слідах, якщо це можливо, на зупинку
Зайці. "Треба ж таке, — стоячи в нерішучості, роздумував я, — потра
пити туди, де починається і кінчається світ. Але кому можна розповісти
про цю химерну дійсність, хто мені повірить? Подібним феноменам у
нашому матеріалістичному світогляді немає ні місця, ні пояснення."
Щось ніби спонукало мене повернути назад, доки ще залишався
рятівний коридор, а інше щось тримало на місці. І тоді я подумав:
скільки ми втрачаємо миттєвостей, тих, коли випадала можливість зро
бити щось важливе! Не здійснив, а потім жалкуєш, виправдовуєш себе
і запевняєш, що при повторній нагоді такого більше не сталося би. А
нагода невидимо наближається, з нею — і вирішальна мить існування.
Але... так і проходить нереалізованою, стає відтинком минулого. Зно
ву шкодуєш і знову сподіваєшся. Повертаєш таку мить уявою, втіша
єшся, що здатен перетворити її на поезію, ніби прожити знову, тепер
вже рішуче і конструктивно. У минулому і майбутньому порядкуєш як
благородний, сміливий, непідкупний лицар, забувши, що в той єдиний
момент, коли ти мав можливість і право н а д і ю , спасував, завагався. А
може, й сьогодні, оце зараз...
І я рішуче ступив крок уперед. Моя сміливість була відразу вина
городжена. Рухлива сяюча сфера почала обертатися швидше, нарешті
завертілася, як легенький паперовий млинок під подихом вітру. 1 при
тому рухові у сфері щось перетворювалося. Я навіть бачив елементи тієї,
сказати б, світобудови, вони нагадували деталі з дитячого дерев'яного
конструктора. Деталі самі собою складалися, з'єднувалися, — і нарешті
все зупинилося, вибудувалося. Споруда була вписана в коло — дно ве
летенського калейдоскопу — і нагадувала собою палац. Саме такий
іграшковий палац з колонами і вежами, віконцями-бійницями, який
іноді вдається побудувати з деталей старого дерев'яного конструктора,
але цей був натуральної величини. Мабуть, мене запрошувано всереди
ну? Переступаю поріг. Ні, не в залу палацу потрапив, як сподівався.
Хоча мене й справді обступила сила-силенна предметів, шумів, кольо
рів, але там не було ні підлоги, ні стін. Простір був об'ємним, звичай
на для нас тримірність була знехтувана, і тіло моє, хоча й не відчувало
стану невагомості, могло однаково вільно долати простір у будь-яких
напрямках. Водночас ноги знаходили під собою опору, в який би бік
не ступали. Предмети і люди заповнювали практично весь простір,
відчувалося, що їх тут навіть більше, ніж можна розгледіти. З'являли
ся вони несподівано, ніби виступали із-за невидимих поглядові лаш
тунків чи з інших, недоступних мені вимірів.
Ліворуч від мене сидів дід, пожовкла від старості борода, вицвілі
підсліпуваті очі. З латаної-перелатаної торби він діставав і розставляв
вздовж іграшкової залізниці маленькі іграшкові будиночки, деревця.
Виконував ту роботу без особливого старання, голова його хиталася, чи
то вже не трималася на в'язах від старості, чи старий куняв над своєю
грою-роботою.
"Ти бачиш, і тут нема порядку. Скільки кругом людей вештається,
а опікатися нашим, привченим до сталості світом, доручили немічно23

му, здитинілому старцеві. Мабуть, через нього я сюди й потрапив —наплутав щось старий!"
Я шарпнув діда за плече, бо, їй-богу, він викликав у мене роздра
тування. Старий ніби й справді опам'ятався, подивився на мене якось
затуркано й покірливо, а потім вже осмисленіше глянув на свою робо
ту, і руки його заснували спритніше. Ото ж бо!
— Йди сюди, красунчику, погадаю, — смикнула мене за рукав мо
лода циганка. Пізнав її відразу, навіть і не тому, що на руці в неї виб
лискував вкрадений у мене годинник: маю на красиві жіночі обличчя не
пам'ять, а картинну галерею в голові. Вони зберігаються там вічно,
крім поодиноких випадків, коли я свідомо вилучаю 'ix звідти. Що й ка
зати, в цій обстановці вона виглядала значно краще, ніж у тій про
заїчній, де ми зустрілися вперше.
...Це було у незатишному готелі районного міста. Я підійшов до
віконця адміністратора і став мимовільним свідком розмови, яка, вид
но, точилася давно:
— Та у нас же паспорти є, подивіться. Ми ж осідлі, живемо в селі
сусіднього району.
— Немає місць, чули ж, — без особливої твердості в голосі, вже
видно, не вперше відповідала жінка по той бік віконечка.
— Куди ж нам іти? У мене батько старий і діти малі.
Тепер, діставши паспорт і відрядження, я звільна розгледів при
сутніх. У кутку біля віконця збилося четверо. Циганка, яка й вела пе
реговори, старий циган, Еусатий, високий і колись, мабуть, могутній,
а тепер вже добре підтоптаний, він нагадував хворого, старого ворона,
ніби ще й показного, але під настобурченим пір'ям його вже ниділо
зсохле безсиле тіло. Через плече старого були перекинуті сакви, а біля
ніг тулилося двійко маленьких, дошкільного віку дітей.
— Що вам? — через голову циганки, заграла до мене голосом
адміністраторка. Трохи розгублено від мимохіть почутої неприємної
звістки, що місць немає, простягнув своє відрядження і паспорт та про
хально додав:
— Там повинні були попередити з області, забронювати номер...
Але адміністраторка ніякої броні шукати не збиралася, швиденько
заповнила, звіряючись із паспортом та відрядженням, бланк і видала
мені, люб'язно усміхаючись, ключі від номера.
— Ось, бачите, для чоловіка місце є, а для нас нема, — зв'язала
циганка перерваний мною діалог.
— Мужчина із самого Києва, у відрядження, можна сказати, гість
нашого міста, а ви... — у голосі адміністраторки забриніло обурення за
таке неспівмірне циганчине порівняння.
— Я ж вам казала, ми теж по ділу. У мене тут чоловік у тюрмі си
дить. Поки доїхали, вже вечір, куди нам?
— Ну от що, — пом'якшав невмолимий голос за віконечком, мо
же, навіть з огляду на мене, хоча я й не встрявав у розмову. — Звідки
я знаю, що ви про тюрму правду кажете? Ідіть у тюрму, візьміть довідку,
що ваш чоловік справді в ув'язненні, тоді я поселю й вас.
— Та ж батько старий, діти втомилися, нема сил бігати туди-сю
ди.
— А я батька з дітьми не гоню, хай тут посидять, почекають, сама
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сходіть. До тюрми недалеко. Прямо йтимете по центральній вулиці, а
потім праворуч звернете, там розпитаєтесь...
Циганське сімейство відійшло від віконечка. Дорослі по-своєму
перемовлялися між собою, а діти пильно й зацікавлено дивилися на ме
не. Нарешті жінка рушила шукати тюрму, старий циган усівся в крісло,
дітей розсадив по колінах, дістав з торби батон, розламав його на три
частини, і вони мовчки почали тим батоном вечеряти, а я пішов шука
ти свій номер.
Щоправда, доки не почув у коридорі тупоту й гомону, серед якого
можна було розібрати слова коридорної: "дивіться простирадлами не
втирайтеся, не рвіть рушників дідові на ганучі, я перевірю все сама..."
і у відповідь повеселіле циганчине: "та хіба ж ми не люди, не знаємо,
що та як", — я так і сидів, не розпаковуючи речей, ніби чогось чекав.
Слава богу, благопристойність циганської сім'ї довідкою із тюрми була
підтверджена.
Через деякий час я почув несміливий стукіт у двері. На порозі
стояла знайома циганка:
— Чайника нема електричного? — притишеним прохальним голо
сом запитала, — Меньшеньке моє кашляє, кип'яточку йому б на ніч
попити, а тут вже все позакривано. Пізно, — кажуть.
Мабуть, у всі двері стукала, поки до моїх не дісталася. Та й не див
но, місто мало сьогодні небагато гостей. Тільки я й цигани. Чайника
у мене не було, але був кип'ятильник, кілька пакетиків чаю. Все це я
дав циганці, ще й сипонув у пригорщу карамельок для дітей. Через де
який час вона з солодкими циганськими подяками повернула мені
кип'ятильник і запропонувала погадати. Та так пристала з тим гадан
ням, що не було сил відмовитися. Ну, й погадала. Що при ранній до
розі випадало — вже збулося, що при пізній — має збутися, бо аж до
останнього дня моє життя розписала. Що годинника мого новенького
не стало, аж на другий день хопився. Промовчав, бучі не піднімав. Ось
така у мене історія була з цією циганкою. А вона мене чомусь не пізна
вала...
— То погадати тобі, не хочеш? — сяяла білими зубами чаклунка,
чи й справді мене не пізнаючи, чи тільки прикидаючись.
— Ти вже гадала мені, тепер у нагаданому тобою живу. І коштува
ло мені це гадання оцього годинника, — вказав на її руку. — Прига
дуєш?
— Якщо гадала, то більше не можна, два рази доля не являється.
А незнайомих тут немає, всі ми тут знайомі. — Засміялася знову, зігно
рувавши зауваження про годинник, і ніби відпливла від мене за неви
димі лаштунки. А мене зачепили її слова: "Всі ми тут знайомі" — ніби
спіткнувся об них. Очі мої знову побачили діда, який так недбало рих
тував пейзажі вздовж залізниці. Леле, як же я його відразу не впізнав!
Це ж глухонімий дід Каленик, що колись нашу сільську череду пас.
Здавалося, пас він її вічно. Вже люди із злиднів почали вибиратися, і
йому платили по-божому, можна було б хоч на якесь хазяйство стягнутися, та він міцно тримався за те, до чого звик. Драний, залатаний, не
чесаний, неголений, босий увесь пасовищний сезон і торбами обвіша
ний — страхополох та й годі. Була в глухонімого Каленика тільки одна
цінність, що сприймалася, як насмішка над ним — старовинна банду
ра. Висіла вона в його голоребрій хаті на кілочку аж під самою стелею.
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Каленик її не знімав звідти, ніколи не торкав струн, але беріг як зіни
цю ока, час від часу стирав з неї порох. Звідки вона взялася у старого,
ніхто не знав, бо як допитаєшся в глухонімого? Таємниця манлива, і в
благородних формах інструменту і в узорах інкрустації вчувався мені її
голос. Хоч насправді живого голосу бандури так і не чув, аж поки не
поїхав вчитися. Оте обличчя Каленикової бандури запам'ятав куди кра
ще, ніж дідове. І коли б побачив її тут поряд, упізнав би їх обох відра
зу. Отож і жив цей старий Каленик сам, німий, поряд з німою банду
рою. З.лісу, коли вечорами, бувало, за бидлом вертається, віниками .та
постолами обвішаний — наплете за день. Ну, віника-деркача так кому
за копійки й продасть, а постоли — кому вони потрібні стали? І старе
й мале вже ніби аж боялися їх, відхрещувалися, відмолювалися як від
застарілої болячки. Всі в чоботах і черевиках, за імпортом ганяються, а
Каленик ще постоли плете. Не хоче нічого розуміти, бо сам постоли
тільки по великих святах взуває. Плів їх, поки не помер, в постолах
його й поховали, а разом — і науку майстрування постолів. У труну із
дідом хтось і бандуру надоумився покласти. Здалася вона, видно, такою
ж непотрібною річчю в житті, як і Каленикові постоли.
Отож, тут виявляється, не тільки з простором не все гаразд, чи аж
надто гаразд, а й з часом: ні мертвих, ні живих.
Цілі завихрення, цілі сузір'я напівзнайомих, напівзабутих облич,
постатей: з одними я вчився, з іншими зустрічався в будинку, на ще
інших випадково звернув увагу і більше не бачив. Я попрямував до водограя. Фонтан, як йому й належить, не працював. Споруда ця була
страшенно безглузда й недоладня. Стояла вона у скверику біля редак
ції, де я почав трудитися після закінчення університету, наприкінці
шістдесятих. Фонтан, за задумом скульптора чи архітектора, вже не
знаю чия це парафія задумувати й споруджувати такі фонтани, мав,
видно, символізувати собою якийсь елемент світлого майбутнього. Мо
же, пам'ятаєте тодішні плакати міст майбутнього з будинками-кулями і
будинками-чашами, з легкими висячими мостами між ними і площад
ками-аеродромами на дахах для літальних апаратів. З того ідилічного
набору речей і предметів світлого майбутнього хтось, обганяючи час,
висмикнув, реалізував і прилаштував у скверику оцей витвір із куль,
стержнів і якихось лопастей, доцільність і красу якого могли б, напев
не, оцінити й зрозуміти тільки далекі нащадки. Я пробігав повз цей
шедевр на роботу, і він надавав мені легкості і впевненості в завтраш
ньому дні. Здавалося, тоненькі цівочки води, що сочилися з отворів у
кулях, цідять нам майбуття, вічну бадьорість та молодість, а може,
навіть безсмертя. Потім фонтан висох, ще недавно блискучий метал
побляк, взявся іржавими патьоками, зчорнів, покоробився на швах,
але продовжував стояти. Тепер вже, проходячи мимо, я дивився на
нього з відразою або просто намагався не помічати, щоб не псувати собі
даремне настрою на цілий день. Згодом я працював в іншому місці, пе
рестав там бувати, і водограй той випав з моєї пам'яті, ніби щез наза
вжди, а, виявляється, опинився отут. Що ж це мало означати? Прига
дую, ще тоді раніше, коли ходив мимо, я збирався навіть написати про
цей фонтан щось алегорично-глибокодумне. Стривай, а може, тут ро
згадка? Може, це світ моїх нереалізованих можливостей?
— Помиляєтесь, пане поете, все це існує поза вами, а суть полягає
в тому, чи існує насправді вона, ваша свідомість.
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Він був точнісінько такий, як на старому портреті XVI століття: зо
лотий кунтуш, широкий пояс, за яким стримить дорогоцінний пістоль,
обличчя плоске, бліде, видовжене, ніби мертве. Аж не віриться, що в
цій людині бунтувала така лавина пристрастей і суперечностей. Він
воював і молився, вбивав і отруював, зраджував і присягав, був віровід
ступником і фанатиком віри, інтриганом і далекоглядним політиком,
завойовував з мечем в руках маєтки і без меча жінок, мандрував і жив
відлюдником, міняв віри і навіть мови, благо, народився там, де пере
хрещувалися інтереси різних народів і мав у жилах потроху різної крові,
чим уміло користувався. І хоча його теж убивали й отруювали, зама
нювали в пастки і піддавали найстрашнішим прокляттям вороги та вчо
рашні друзі, дожив до глибокої старості і був похований з усіма почес
тями й пишнотою, на яку тільки здатна людська вигадка. Як мені
хотілося зрозуміти його, проникнути у свідомість, дізнатися, про що
він думав, чим керувався. Я то намагався наблизити його до нашого ча
су, уявити, ким би він був сьогодні, то проникнути в реальність тих
часів і самому стати на його місце.
Він повів безпалою правицею — пам'ять про невдалий замах друзів
на його життя, друзів, які непомітно ставали ворогами.
— Не знаєте звідки почати, вашмосць? Прагнули барзо мене розга
дати й не розгадали. Хоч по портрету мене відразу признали, а знову ж
таки помилились. Маляр, який його малював, хіба бог? Він мене бо
явся й ненавидів, і єдине, за чим пильнував, аби я не розгадав того по
малюванню, бо їв мій хліб. В оману ввів вас портрет.
І справді, тепер його обличчя вже нічим не нагадувало благочести
вої маски. Воно зробилося живим, рухливим, притягальним, на такі
обличчя хочеться дивитися нескінченно, а він тільки посміхався до ме
не і продовжував:
— У собі самому треба шукати зданьє іншої людини, хоча й обабіч
себе подивитися пильніше — не зайвина. Ми негдись від вас жили, а
пильніше мали око. Світ земний, сущий такий, як освітлена вночі ха
та. Знадвору заглянеш у вікно і бачиш все, що всередині робиться, а з
хати у те саме вікно виглянеш — тьма непроглядна навколо, чи як впев
нені ви, сьогоднішні, чорний космос навколо та й годі. Отож, скільки
не виглядай з хати — єдино. Тільки вийшовши в ніч, починаєш розріз
няти і хату свою, і все, що навколо неї діється.
— Як це? Поясніть, — видавлюю з себе, — чому тут всі — живі і
мертві...
— Це ви про мене? — співрозмовник всміхнувся. — О, ні! Я не
мертвий, і скажу нам по секрету, що зникну в отхлані одним з останніх,
бо такі як я серед людей найдовше не піддаються розгадці. Смерть у
пізнанні, а людність не знає цього, і найшвидше хоче розгадати всі бо
жественні загадки. В Елладі говорили: "Людина людині — божество".
Чи ж розумно прагнути до розгадки божества? Блуди це. Ви мене за
суджували, велебний піїте за апостазію, звади, попудливість, а тут —
вотум за мене, бо не рвався я по-схоластичному зрозуміти життя, не са
хався дисейшої миті, коли потрібно діяти, випробовував життя на всі
лади, праг відчути на собі, скільки воно здатне вмістити. Та тут дале
ко не всі — живі. Мертвих катастрофічно більшає. Он уже скільки їх,
— махнув широким дамаським рукавом. — Мертвотна сила людського
ока і людської користі зростає, погляньте!
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Як легкі осінні листки, підхоплені вихором, носилися довкруж,
колись живі, а зараз ніби усохлі й невагомі, збиті в один жахливий клу
бок так, що й не розбереш, де хто, колишні мешканці Землі, найрізно
манітніші представники, так би мовити, флори й фауни, щоправда, без
самого царя природи. Моторошне видовище рослин і тварин, які ще
зберігали форми колишніх вмістилищ життя, викликали не тільки
страх, а якесь запаморочення. Ніби принесені звідкись нечуваної сили
смерчем, перетворені на пил і сміття, позбавлені своєї життєвої сили,
вони, здавалось, виконували танок хворої уяви, настільки все це було,
незвичайне моєму окові.
— їх уже не врятуєш. Вони — офіра. Людина житиме найдовше,
бо найдовше не зрозуміє сама себе.
— Звідки ж вони? — жахнувся я, раптом відчуваючи підсвідоме ба
жання легенько, пружно підстрибнути і також влитися в шалений за
гальний вихор — лет смерті.
— З дерева! Хіба не знаєш? — подивувався моїй нерозторопності
співрозмовник.
— З якого дерева? — Не побоявся видатися йому невігласом.
— Зсухого. Тільки маленька галузочка ще зеленіє, решта все мерт
ве. Варто лише подивуватися, як мало на це витратилося часу.
Говорив так, як про щось загальновідоме, але від того воно не ста
вало мені зрозумілішим. Нараз співрозмовник похопився:
— Господи, які ледаякі ці нинішні чада, — скрушно зітхнув і з
співчуттям подивився на мене, — ви ж не знаєте, що сталося з райсь
кою яблунею, опісля того, як Єва зірвала з неї плід пізнання добра і
зла, відкусила та ще й звабила Адама. Чи, може, знаєте?
їй-богу, я ніколи не задумувався над богословськими мудрування
ми, притаманними давній епосі мого співрозмовця. Та й що ж такого
могло статися з райською яблунею в саду, за яким наглядає сам Все
вишній? Певно, цвіте і плодоносить собі на радість небожителям.
— Всохло дерево, зацний пане, людина виявила його таємницю
всує, а розгадана таємниця — смерть. Про це записано в старих кни
гах, але ж ви не зважаєте на давню мудрість, не прислухаєтеся до по
переджень. Ви всує думаєте, же прагнете вседаної супольності, а воно
на невчас поспішаєте он до того, — знову показав на вихор мертвих
форм колишнього життя, — до свого пришлого.
"А... ось він як. Притчами. Теж у стилі його часу. Ну, коли в але
горичному ключі, то й справді мудро: всохле райське дерево — крип
тограма, попередження людству. Образ гарний. Тут і справді може на
клюнутися філософська поема..."
— Але ж ви кажете, що одна гілочка ще жива, значить, не все
пізнала людина? — намагаюся втрапити в русло його мислення і разом
з тим непомітно вивідати якусь сховану від мене істину.
— Залишилася. Он вона — оберніться.
Позаду мене й справді стояло велике крислате дерево, що ніби
міцно вгрузло у центр світобудови. І хоча відсутність листя й заважала
мені точно визначити його породу, але найшвидше воно нагадувало та
ки розлогу величезну яблуню. Мене так вразила ця суха яблуня з
потрісканою струп'яною корою на стовбурі, цей привид, мертвий ске
лет життя з химерним переплетінням скарлючених, ніби в перед
смертній судомі, гілок, що лише потім звернув увагу на тісний гуртик
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істот, які ніби від холоду чи страху тулилися до стовбура, очевидно, са
ме там, де ще билася ниточка живих соків, живлячи єдину невідмерлу
гілочку, яку я ледь помітив між густого павутиння віджилих.
Спочатку я їх не впізнав, бо не бачив ніколи навіть на малюнку,
але тут мені почало розвиднюватися: це були легендарні істоти, на яких
ще не наткнулося цікаве око вченого. Ось грубі обриси, якими відзна
чалася мезозойська ера, чудовиська Лохнес, поряд — сніговий напівзвір-напівлюдина, швидкий, невловимий рогатий заєць, єдиноріг...
Мешканці морських глибин, — саме недоступна глибина й захистила їх
від людського вивчення, — молюски, колючі, вилупасті риби, черви.
Представники різних видів і середовищ, яких у природніх умовах ніщо
не єднало, сплелися тут тісним гуртом, як діти єдиної матері, ніби ду
мали спільну думу чи про щось тихо радилися. Відчувши на собі мій
погляд, заворушилися і, повернувшись у мій бік, по черзі чемно вкло
нилися.
"Видно, справи їхні — швах, — подумалося мені, — коли так нер
вують". Щоб даремно не тривожити бідаків, я поспішливо відвернув
ся, шукаючи очима свого недавнього гіда. Але той, і тут не зраджуючи
своїй підступній натурі, кудись зник — повернувся в XVI століття, до
вершувати свої криваві справи, а може, заховався десь у складках ту
тешнього простору. Від такої несподіваної втрати я аж розгубився,
зніяковіло стояв на місці і раптом завважив, що простір навколо мене
кудись рухався, ваблячи за собою і кружляння висхлих трупів, і гуртик
ще живих істот, і сухе райське дерево, і химерний водограй, і якісь
острівці з нагромаджень старих канцелярських меблів — двотумбові
письмові столи, тверді стільці з дерматиновими спинками, дивани,
телефони... Куди це все пливе? — І тут з'явилася бабуся. Та сама, за
якою я так легковажно подався, зійшовши з платформи Зайці.
— Як ти сюди потрапив? — запитала мене, як старого знайомого,
— тобі ж ліворуч іти випадало. Все життя твоє — суцільна плутанина!
Поспішай назад, бачиш, тут не до тебе. Світ саме запаковується. Бо
всьому звичному пробив час — і по законах, по яких ми жили, і по
можливостях, і по самому життю й смерті. Перемішається, переллється
в іншу форму. А цей світ — уже безнадійний. Все знає, що мертве:
земля, вода, рослини, тварини. Тільки люди нерозумні ще не усвідо
мили своєї долі, живуть, немов із зав'язаними очима. Та скоро вже
прозріють і побачать, як їхній всесвіт розсипається на порох. І наро
диться інший із вічності хаосу, його невпинних хвиль.
— Не розумію...
— А ти прислухайся, — почуєш...
І справді, десь далеко, там, куди все відпливало, ніби плюскотіли
лагідні хвилі, звідти віяло свіжим протягом. Здавалося, саме цей про
тяг і підштовхував усе повільно, але невпинно вперед — на переплавку
і перепаковку в невідомих майстернях, щоб там народилося щось нове
і грандіозне — з іншими законами буття, іншими атрибутами й прави
лами.
— А тобі ще рано, твоя черга ще аж ген-ген. Звик пертися скрізь
попереду і тут хочеш першим бути. — У голосі бабусі забриніли ніби аж,
ні з того ні з сього, роздратовані, злостиві нотки, обличчя ніби заво
локлося тією ненавистю, яка нападає на людей у довжелезній черзі, ко
ли вони раптом виявляють спритника, що хоче прошмигнути вперед.
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Я збирався вибачитися, запевнити її, що не мав жодного корисли
вого наміру, потрапив сюди випадково, неусвідомлено. ! хай би вона
все-таки не роздвоювалась, плутаючи мене... Але бабуся з несподіва
ною для її вигляду силою штовхнула мене кудись убік, і я перестав чу
ти заколисуючий ритм далеких хвиль, який уже почав був владарювати
мною.
Відчув, ніби провалююся у порожнечу, водночас не без зусиль долачи простір. Ну от. Така наша людська доля! Глядацька, чи що? Хіба
ж дадуть за лаштунки хоч трохи довше заглянути, щоб роздивитися, що
там, по той бік сцени теару Господа Бога? Щигля тобі в лоб, комашко.
Думай, що все приверзлося.
Де я опинився після всього, як ви гадаєте? Ну, звичайно ж, на
платформі Зайці. Ніби щойно вийшов з вагону. Електричка ще не
встигла рушити, за вікном виднілося обличчя блондинки в мохеровій
шапочці. Вона сонно оглядала зупинку Зайці і краєвиди довкола, і під
її поглядом все, звичайно, було, як і мало бути: інакше-бо бути не мог
ло. Бабуся, яка зійшла попереду мене, теж зупинилася і довго стояла,
ніби роздумуючи куди їй далі йти — в реальне чи в потойбічне. Це да
ло мені нагоду заглянути в її кошик. Там лежав жмут трави. Але... су
хої. Висушеної ще, вочевидь, минулого літа. У мертвих, пожухлих,
скручених стебельцях годі було розпізнати їхній рід та вид. Обличчя ба
бусі як дві краплі води було схоже на обличчя тієї, яка щойно виштов
хнула мене із всесвітніх глибин, але таке спокійне й умиротворене, що
питати її про щось здалося мені просто безглуздо.
Оглянувся — все, як належить: посадка, стежка, біля платформи
блакитна будочка з касою. Глянув на годинник— 12.30. А виїхав з
Києва о 9.00. Тридцять хвилин дороги... Де ж я пробув три години?
Куди вони поділися і для чого? Аби сумнівався — чи це було марення,
чи ні? Майже навпомацки побрів стежкою до обійстя Леоніда й Люди.
Друзі зустріли мене із розпростертими обіймами, не помічаючи мо
го самозаглибленого стану, бо кожен з них мав на мій прихід свої
сподівання. Люда все підморгувала по-змовницькому, в такий спосіб
нагадуючи про нашу домовленість, а Леонід осідлав облюбованого те
пер ним коника. Він мусив мати слухачів, неофітів, і то негайно. На
вернення мене до його віри значно зміцнило б його позиції навіть в очах
власної дружини. Та в даний момент вникнути в його теорію, що на
гадувала вінегрет з багатьох філософських вчень і псевдонаукових пов
чань модних нині екстрасенсів, мені не вдавалося. Та й не хотілося. Я
мовчав. Мабуть саме тому, що всупереч моєму запальному характеру,
який Леонід добре знав, я вислухав увесь його репертуар мовчки, він та
кож нарешті вмовк і дивився на мене нерозуміюче й запитально.
Î тут настала моя черга. Я посадив подружжя рядком і детально
виклав усе, що скоїлося зі мною по дорозі до них. Люда, очевидно, не
вірила жодному моєму слову, вважаючи, що це мій хитрий прийом з
далекосяжними цілями для перевиховання її чоловіка. Це проявлялося
в тому, що впродовж моєї розповіді вона інколи багатозначно всміха
лася мені як змовникові, в підходящих, а то й непідходящих місцях з
перебільшенням захоплено охала й дивувалася. Зате Леонід сприйняв
усе цілком серйозно і з великою довірою. Скінчивши, я відчув якусь
полегкість і одразу ж заспішив додому, вирішивши відкласти ідейне пе
рековування Леоніда до наступного візиту. На тому й попрощалися.
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Весна виявилася затяжною, холодною, на природу тягнуло не
вельми. Та й на роботі клопотів не бракувало, і мій перевиховувальний
візит у Зайці все відкладався. Можливо, цей добрий намір, як і багато
подібних, навічно ліг би в бруківку дороги до пекла, та несподівано
Люда сама мені подзвонила. Я приготувався вислухати докори й бла
гання, аж ні — голос веселий, бадьорий. Дякує, виявляється, їхній
сімейний човник повернув на хвилі ідилії. Менше стало дружків їзди
ти до Леоніда та забивати йому баки дурницями. Розмов про загадкові
явища людської психіки він і сам уникає, навіть сердиться, коли хтонебудь наполягає на необхідності їхнього глибокого дослідження. Про
ауру забув, на роботу влаштувався. Щоправда, тут якийсь гвинтик та
ки заїло. Траплялася робота в селищі, а він — тільки в Києві. Сюди й
туди їздить електричкою, хоча раніше цей вид транспорту був для нього
чи не найосоружнішим. І ще одна дивина. Раніше, бувало, з лісу його
не витягнеш, а це все полями блукає та біля річки вештається. Полю
бив у саду працювати, доглядає дбайливо дерева, особливо яблуні, ду
же бідкається, коли якась гілка починає всихати.
Люда просила мене повторити сеанс (саме так вона й висловлюва
лася), щоб закріпити ці нові добрі набутки в характері Леоніда назавж
ди і остаточно розвіяти в ньому залишкові дивацтва. І, уявіть собі
слабкість людської натури, я обіцяв. А сьогодні випав справжній вес
няний день, тепло, сонячно, — і я їду в Зайці...
...Чи доїду?

О Дубовик.

"Діалог", 130x130, 1993, полотно, олія. м.Київ

Сен-Жон Перс
ВИГНАННЯ
СЕН-ЖОН ПЕРС: П О Е М И ВИГНАННЯ
(Від перекладача)
Сен-Жон Перс (Марі Рене Алексіє Сен-Леже Леже, 1887-1975)— ви
датний французький поет, автор поетичних книжок "Хваління" (1911),
"Анабазис" (1924), "Вигнання" (1944), "Вітри" (1946),
"Орієнтири"
(1957), "Хроніка " (1959), "Птахи " (1963), "Спів на рівнодення " (1975).
Лауреат Нобелівської премії з літератури (1960), присудженої "за гордливий політ і щедротність уяви поетичних творінь, що являють собою
візіонерське втілення нашого часу".
Книжка "Вигнання" нині вперше друкується українською мовою
повністю. Фрагменти з неї в різні роки публікувались у періодиці. Так, пое
ма "Сніги " в моєму перекладі побачила світ з передмовою Г.П.Кочура, — з
ініціативи І.Ф Драча, — мало не три десятиліття тому (квартальник
"Поезія ", 1968, № 1). Нині ж, працюючи над відтворенням цілості пое
тичного доробку Сен-Жон Перса, я переклав "Сніги"заново, прагнучи да
ти читачеві якнайповніше уявлення про весь складний комплекс ритмікомелодійних та стилістичних особливостей першотвору.
Книжка "Вигнання ", що її поет написав в еміграції у США під час
Другої світової війни, бувши позбавлений французького громадянства за
свою послідовно патріотичну політичну позицію, невіддільна від загальної
атмосфери 40-х років, наснаженої духом антифашистської боротьби, —
хоч, за свідченням самого автора, однойменна поема— "не втілення Опо
ру, а поема про вічність вигнання в людській долі, поема, зроджена з
нічого, поема, створена з нічого ", — параболічна модель трагічного, але
й високого покликання Чужинця на його безсонних шляхах. Між усіма чо
тирма поемами, що з них складається книжка "Вигнання", існує гар
монійна система взаємозв'язків, взаємовіддзеркалень та взаємоперегуків,
не завжди помітних при першому прочитанні. Всі чотири поеми творять
глибоко своєрідну смислову, музичну та духовну цілість, що робить книж
ку "Вигнання " одним з найвизначніших творів світової поезії XX століття.
Поему "Вигнання"присвячено Арчібальдові Мак-Лішу— відомому аме
риканському поетові, другові Сен-Жон Перса. Френсіс Біддл — амери
канський юрист і державний діяч, Кетрін Біддл — його дружина. Родина
Біддлів, що їй присвячено поему "Зливи ", належала до кола найближчих
поетових друзів. Франсуаза-Рене Сен-Леже Леже, якій присвячено поему
"Сніги ", — це мати Сен-Жон Перса, що під час війни залишалася в оку
пованій німцями Франції. Чужинка, що їй адресовано четверту поему
книжки, — американська подруга Сен-Жон Перса. її ім 'я невідоме.
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ВИГНАННЯ
Арчібальдові Мак-Лішу

І
Широкі брами до пустель, широкі брами до вигнання,
Ключі в руках людей із маяка, і колесована зоря на камені порога:
Ти позостав, Господарю, мені скляну оселю посеред пісків...
Гіпсове Літо точить люті вістря списів своїх у наших ранах;
Обрав я місце, видне і незриме, як цвинтар вимерлих змін року,
І, наче дим по узбережжях цього світу, дух божий повстає зі свого
ложа, з азбестових великих товщ.
Всі спазми блискавок жахтять-яріють заради розкошу Князів
Таврійських.

II
Не даний жодним берегам, не знаний жодним сторінкам прозорий
зачин цього співу...
Нехай хапаються у храмах люди за розмальований вівтарний ріг:
Серед пустель — моя хвала! Серед пустель — і честь, і слава! І то не
шлях на манівці, о Подорожній, —
Якнайоголеніших просторів жадати, щоб на пісках вигнання скла
лася велика поема, зроджена з нічого, поема, створена з нічого...
Свистіть, о пращі, понад світом; співайте, мушлі, над водою!
Я заснувався на проваллі, на бризках, на димах пустель. Я спочи
ватиму в водоймах і в порожнечах корабельних,
В усіх місцях, намарних та безбарвних, де присмак величі лишився.
"...Не стільки віяньперейшло над Юліївим родом; не стільки ствер
джено угод серед великих жрецьких каст.
Де сунули піски зі співом — відходять там Князі вигнання,
Де пнулись високо вітрила — якийсь уламок відпливає, шовковіший од скрипалевих снінь,
Де відгриміли люті битви — біліє щелепа осляча,
Î море котить надовкола по узбережжях гуркіт черепів,
І що на світі все для нього марне — про це надвечір нам повідали
край світу
Дозори вітру на пісках вигнання ... "
0 мудрість піни, моровице духу, в їдкому розчині вапна, у хрус
котінні солі!
Судилося мені знання серед тортур душі... Нам вітер мовить про
свою сваволю, нам вітер мовить про свої поразки!
Неначе Вершник, що аркан у жмені стискає на краю пустелі,
Я стежу на арені щонайбільшій, коли злітають знаки найпишніші.
1 ранок, мов авгур, заради нас веде перстом своїм серед святих
письмен.
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Не від учора — у вигнанні! Не від учора — у вигнанні! "О наслідки,
0 передвістя!"
Серед пісків Чужинець мовить: "На світі все — для мене новина!.."
1 спів, що родиться у ньому, — для нього є не менш чужий.

III
"... Одвічність розпачу, і віковічна розкіш,
І, наче подвиг військ, які проходять світом, немов почислення
племен у час Ісходу, немов закладення імперій при заколоті пре
торіанців, немов гордливий вигин губ при створенні великих Книг, —
Щось величезне і глухе по світу, що раптом виростає, мов
сп'яніння.
... Одвічність розпачу, і віковічна велич,
Щось мандрівне по всій землі, оцей високий транс по світу, й по
узбережжях цього світу з тим самим подихом гряде та сама перебіжна
хвиля,
Єдина довга фраза без цезури, і їй пояснення нема й не буде...
...Одвічність розпачу, і віковічний клич,
І височенний цей бурун, завжди на гребені навали, та сама чайка
в вишині, завжди на гребені жадань, та сама чайка на просторі потуж
ним вимахом крила поєднує вигнанчі станси, й по узбережжях цього
світу з тим самим подихом гряде та сама незміренна скарга, —
За нумідійською моєю душею рветься у піски..."
Я впізнаю тебе, потворо! Зтобою знову ми віч-на-віч: відновлюємо
довгу суперечку там, де колись облишили її.
Ти можеш висувати аргументи, неначе морди, низько над водою:
та я не дам тобі спочинку, ні перерви.
Аж надто часто на знайомім узбережжі мої сліди змивало до світан
ня, аж надто часто на покинутому ложі мені в'їдався в душу рак мов
чання.
Чого від мене хочеш ти, о подиху первісний? Чого, нарешті, праг
неш ти від уст моїх живих,
0 сило мандрівна у мене на порозі, Жебрачко на дорогах наших і
на шляхах, де ходить Марнотратець?
Про власну старість нам оповідає вітер, про власну юність нам
оповідає вітер... О Князю, гідно пошануй своє вигнання!
1 все для мене — сила і присутність, де ще димує тема небуття.
"...Щоночі вищає німий і вічний розпач на порозі, щоночі вищає
порив століть замовклих під лускою,
Й на узбережжях цього світу, годований моїм єством, лютіший
ямб!..
Таким висотам годі досягти урвистих берегів твого порога, о Ти,
що на світанку взяв мечі,
О Ти, що вказуєш кути орлам, і Ти, який даєш поживу терпким
дівчатам під залізним пір'ям!
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На сході світу зайнялось усе, що має народитись, і кожна плоть на
роджена радіє найпершому пломінню дня!
І котиться великий грім по світу, неначе бунт повсталої душі...
Ти не замовкнеш, розпачу! Щоб я серед пісків не потоптав усю
людську полегкість. (Хто знає місце, де я народився?)"

IV
Аж надто дивною була та ніч, коли серед кімнат блукало стільки
віянь...
Хто в передсвітній час блукає краєм світу, і чий до мене долинає
зойк? Яка розлучена дочка до інших рушила порогів зі свистом крил,
яка відтручена дочка, —
У час, коли оманливі сузір'я, що назви змінюють задля мужів виг
нання, заходять аж за край пустелі, бо прагнуть найчистішої з місцин?
її прозвали Вічна Мандрівниця — таке ім'я наложниці жерців се
ред зелених підземель Сивілл, і ранок стерти зміг на нашому порозі слід
босих ніг серед святих письмен...
Ви, слугівниці, вірно слугували, і, повні гордощів, підносили
увись полотна свіжі, повні прохолоди, бо строки слова чистого минали.
Зі скаргами пташок-пісочників у даль відлинуло світання ос
мутніле, відлинула і дощова Гіада, шукаючи щонайчистіших слів.
І назване було моє імення на давніх берегах... Дух божества підно
сився над жаром кровозмісу.
І, щойно вивітрилася з пісків безкольорова суть цієї днини,
Прекрасні й плинні відламки історій, у небі, повному оман та хиб
них провість, немов на лопатях гвинтів, затягувались в обертовий рух і
потішали схоліаста.
То хто ж був поруч, там, і хто від мене линув, із вільним змахом
крил? І хто в цю ніч, проти моєї волі, з чужинних вуст моїх умкнув цей
спів?
0 писарю, з усіх скрижалей узбереж зворотом стилоса зітри воскові
карби марних слів!
Великі води зі скрижалей, великі води позмивають усі найкращі
знаки й числа року.
Î це, Жебрачко, час, коли на замкнених обличчях великих
кам'яних свічад серед печер
Служитель божества, у повстянім взутті, в шовкових рукавицях ши
роким краєм рукава стирає з'явлені знамення ночі.
Так до волосяниці солі рушає нині всяка плоть, плід попелу —
плід нашого безсоння, — й мала троянда вашої пустелі, й нічна дружи
на, до світання зникла...
О! Марна кожна річ, яку одвіє пам'ять! Безумна кожна річ для
флейт вигнання! Наутілус чистий вільних вод, спонука чиста наших ма
рень,
1 всі поеми, зроджені вночі, покинуті в досвітній час, прадавні
крильця, взяті в бран вечірень жовтого бурштину...
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Хай спалять, о! Хай спопелять на гребені пісків усе сміття, увесь
непотріб — брудні полотна і фарбоване волосся, і рештки пір'я й па
зурів,
І вчора зроджені поеми, так! Поеми, зроджені надвечір під зламом
блискавиць, мов попіл на молоці жіночому, незримий слід...
Створивши чисту мову не для вжитку з усіх окрилених речей, не
знаних вам,
Я знов перед собою маю план великої зникомої поеми...

V
"...Як той, хто з себе одіж зняв перед лицем морів, як той, хто
вшанувати встав найперший з леготів землі (і під шоломом вище зроби
лося його чоло),
З руками голими й вільнішими вустами, аніж у час народин влас
них, припавши вухом до коралів, де скарга іншого століття спочиває,
На узбережжі рідному я знову... Нема історії, нема й полегші, крім
тих, що зберегла душа.
3. піском пустелі і стернею, з сім'янками, із комарами, із найкрихкішими речами, із наймарнішими речами, оте просте, щонай
простіше, — знов бути там, у проминанні дня...
Із кістяками пташенят летить у даль дитинство цього дня, в одінні
островів, і, легший за дитинство, на порожнявих кісточках морської
чайки та крячка, бриз зачаровує, немов дівчаток, хвилі в одіннях із лус
ки, що прагнуть островів...
О смоли, о піски! Надкрилля долі, пурпурове, в надмірній пиль
ності очей! І на арені, де нема шаленства, вигнання з чистими ключа
ми, і день, протятий зеленню кісток, мов риба островів...
Співає полудень, о смутку! І крик вістує диво, о дива! І мало тут —
сміятися крізь сльози...
Але чого, чого це раптом мені бракує всюди й скрізь?.."
Я знаю. Бачив. Хай ніхто не згоден! — І день загуснув, наче мо
локо.
Шукає туга власну тінь у царствах Аршакідів; і мандрівна печаль ве
де світами свій молочайний смак; і в дивну виморочність поринають
простори, що належать хижим птахам...
Що ж, воля мудреця — передректи близьке народження розколів!..
Небесна стеля — то Сагель-пустеля: там азалайя йде на пошук кам'яної
солі.
Вже не одне століття криє мла — історії занепад.
Вже сонце прагне заховати свої сестерції чудовні у пісках — посе
ред розростання тіней, де визріли сентенції грози.
Фортеці під зеленою водою! Трава славетна у морських глибинах
хай оповість нам про вигнання... Отож на цоколях, що понад хланню,
Велике листя з вапняку дає Поету тінь: мереживо на маску смерті.

37

VI
"...Той, хто опівночі блукає по камінних Галереях, щоб з'ясувати
знак і склад прекрасної комети; той, хто дбає, між двома війнами, про
чистоту великих кришталевих лінз; той, хто до сходу сонця встав догля
нути фонтани, й це вже кінець великих епідемій; той, хто з дочками й
невістками посеред моря накладає лак, і з нього досить вже земного
праху...
Той, хто безумству потурає по великих шпиталях з голубої крейди,
і це — Неділя над житами, коли гряде велика сліпота; той, хто заходить
на безлюдні хори при вступі в місто переможних армій; той, хто яко
гось дня замріяний про дивні каменярні, і це вже радше пополудні, ко
ли гряде велика самота; той, кого будить серед моря, під вітром неви
соких островів, пустельний запах піскового сухоцвіту; той, хто у гава
нях не спить серед обійм жінок-чужинок, і це — стеблистий смак боро
дачу із духом пахв навислої на землю ночі, і це вже трохи пополуночі,
як залягла велика темнота; той, хто повитий сном, і дихання його вли
вається у подих моря, і разом з рухами припливів він повертається на
власнім ложі, неначе корабель при зміні галсу...
Той, хто на чолах щонайвищих мисів накреслює морські дорогов
кази, хто позначає білими хрестами поверхню океанських рифів; той,
хто омиває убогим молоком вапна великі каземати пітьми біля
підніжжя семафорів, і це місця жорстви і цинерарій, розрада мудреця;
той, хто замешкує на весь сезон дощів, разом із лоцманами й моряка
ми, аж на краю півострова, у сторожа занедбаного храму (і це — на
зламі сіро-синявої скелі чи на високій площині з червоного пісковику);
і той, кого приковують до мап завершені путі циклонів; для кого
світяться зимовими ночами великі зоряні сліди; той, хто розплутує вві
сні нові й нові закони річних міграцій та річкових русел; той, хто шу
кає довгим лотом червону глину на великій глибині, щоб виліпити об
раз сновидіння; і той, хто з волі власної в портах вивірює бусолі яхт...
Той, хто простує землями назустріч великим заростям трави; хто
по дорозі може дати раду, як доглядати найстаріше з древ; той, хто
після грози виходить на залізні вежі, щоб вивітрити присмак крепу, тер
нового вогню лісів; той, хто в пустошніх землях дбає про стан великих
телеграфних ліній; хто знає схови та опори магістральних підводних ка
белів; хто глибоко під містом, під водостоками і грудами кісток (і це —
сама обідрана кора землі) пильнує пристрої для нотування чистих
сейсмічних поштовхів...
Той, кому в час навал довірено режими водопостачання, і він іде
дозором вздовж великих фільтрувальних водозборів, що їх знесилили
весілля одноденок; той, хто охороняє від повстань, аж за зеленим зло
том огорожі, великий Ботанічний Сад зі смородом його оранжерей; ве
ликі Установи Фінансів, Тютюнових Виробів, Морських Сполучень; і
Схови Маяків, де залягають ліхтарі й легенди; той, хто під час облоги
проходить по великих залах, де кришаться під склом колекції кро
пив'янок та листотілів; і світача підносить він до гарних чаш із лазури
ту, і там принцеса кістяна, крихка, з сизалевим волоссям, на шпильці
золотій пливе за течією віку; той, хто заховує від армій рідкісний гібрид
шипшини та ожини з Гімалаїв; той, хто з останніх власних коштів, у час
великого Державного Банкрутства, утримує смутну пишноту не одного
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кінного заводу, а також і великі стайні, муровані з рудої цегли під ши
роким листям, немов розарії червоних руж під рокотанням зливи, мов
найпишніші гінекеї, повні смерку, і ладану, і варварів-князів, і чо
ловічої вологи...
Той, хто в годину криз бере під охорону великі опечатані поштові
судна в річковім гирлі барви йоду або гною (і під краями вітражів, се
ред великих залів, повитих забуттям, це сяйво від алое на століття, і на
завжди — святне чування в морі); той, хто збавляє час з нікчемними
людьми на риштуваннях та на стапелях, де юрби розійшлися після спус
ку великого, три роки вже будованого судна; той, чия справа — прий
мати кораблі; і той, хто у якийсь із днів знаходить запах власної душі в
обшивці гарної нової шхуни; той, хто чекає часу рівнодення на стінах
доків, на лунких гребенях великих гірських загат та на великих океансь
ких дамбах; той, нежданий, для кого ввись здіймається увесь невиліков
ний подих цього світу, із запахом великих сховищ та складів краму, ве
зеного з-за морів, і там зелене зерно й прянощі поволі бубнявіють під
місяцем зимівель, немов саме творіння на своїм безбарвнім ложі; той,
хто встає проголосити закриття великих світових конгресів з клімато
логії та орографії, і вже пора відвідати Дендрарій та Акваріум, квартал
дівчат, і гранувальні каменів коштовних, і паперті великих одержимих...
Той, хто до банку йде і відкриває рахунок для шукань у царстві ду
ху; той, хто з великим запалом ступає в круг свого нового твору, і вже
три дні ніхто не помічає його безмовності, крім матері, ніхто не вхо
дить до його покою, крім найстарішої служниці; той, хто веде коня до
джерела, а сам не п'є; той, хто в сідельнях марить про пахощі, па
лючіші, ніж запах воску; той, хто, немов Бабур, між двох одважних
діянь одягає вбрання поета, щоб скласти шану найпрекраснішій з те
рас; той, хто впадає у задуму під час освячування нефу, і в стінах —
глеки, наче ефи скрипок, вмуровані для кращого звучання; той, хто у
спадок дістає, на поописуваних землях, останні доли, де гніздяться
чаплі, й ґрунтовні праці з сокільництва та мисливства; той, хто у місті
продає великі книги: альмагести і бестіарії, і портулани; той, кого так
турбують фонетичні акциденції, заміна знаків та швидка ерозія наріч і
діалектів; хто бере участь у великих дебатах із семантики; хто є автори
тетом у загальній математиці і втіху дістає від підрахунків — обчислен
ня календаря перехідних святкових днів (а саме: золоте число, римський
індикт, епакта і великі недільні літери); той, хто будує ієрархію вели
ких мовознавчих установ; і той, кому серед найвищих сфер показують
великі камені, глянсовані невтомністю пломіння...
Усі вони — князі вигнання, й не потребують мого співу".
На узбережжях цього світу, о Чужинцю, без судового розгляду та
свідка, до вух Понанту піднеси непам'ятливу мушлю:
Непевний гостю на кордоні наших міст, тобі не перейти порогу
Ллойдів, — там твоє слово небагато важить, а твоє золото не має про
би...
"Моя оселя — у моєму йменні", — так ти відповідав на портові ан
кети. І на столах міняйла ти посієш лише тривогу й замішання,
Подібно до небачених, великих, з заліза викарбуваних монет, що
їх добуто з-під землі ударом блискавиці.
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VII
"...Синтаксо блискавки! Вигнання чиста мово! Далеко другий бе
рег, де засяяло послання:
Під попелом той самий палець торкнувся двох жіночих чіл; за
вікнами — той самий подих при сплеску двох жіночих крил...
Чи спали ви цієї ночі, під фосфорним великим древом, о серце бо
гомільної по світу, о мати страдного Вигнанця, коли серед дзеркал по
кою відбилося його лице?
І ти, між блискавиць найшвидша, о ти, найшвидша, що за мить
здригнешся на другім березі його душі, ти, подруго його могуті і сла
босте його могуті, чий подих з подихом його навіки злився,
Чи на його покинутому ложі ти сядеш з трепетом жіночої душі?
Не від учора — у вигнанні! Не від учора — у вигнанні!..
Спів птаха берберійського віднині під власним дахом споневаж, о
жінко...
Коли ти вчуєш, як у далині гроза помножує відлуння наших
кроків, жіночий крик твій уночі повстане на двобій супроти щастя —
зрадливого орла понад гніздом!"
...Мовчи, о слабосте, і ти, жіночий запаху вночі, мов мигдалевий
вицвіт ночі!
Блукаючи по берегах, блукаючи по всіх морях, мовчи, о ніжносте,
і ти, присутносте, що зводиш крила на височінь мого сідла.
Я знову рушу нумідійським шляхом, який проліг над невідступним
морем... Ні, не вербена на вустах, але на язику, мов сіль, — закваска,
смак Старого Світу.
Селітра й каустик — вигнанчі теми. Летять до діянь наші думи по
над шляхами, що кістками вкриті. Під блискавицею я бачу русла найширших задумів і планів. Межу відсутності даремно жадає зрушити
гроза.
Тим, що, неначе хрестоносці, йшли аж до великих атлантичних
Індій, тим, що нову ідею прозирають у зимній свіжості проваль, і тим,
що в сурми дмуть у брамах майбуття, —
Відомо: у пісках вигнання під батогами блискавиць, звиваючись,
свистять високі пристрасті... О Марнотратцю під піною і сіллю Червня!
Живою поміж нами збережи всю потаємну силу свого співу!
Як той, хто говорив до емісара, й ось слова його послання: "Нехай
жінки затулять лиця, нехай сини підводять чола; і мій наказ — омити
камені порогів... Я зовсім тихо вам назву джерела, аби скупати завтра
чистий гнів".

І час, Поете, звістувати своє ім'я, народження і рід...
Лонґ Біч Айленд (Ныо Джерсі), 1941.
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зливи
Kempiti і Френсісу Біддлам

І
Баньян, інжирне древо зливи, утверджує свої опори понад Містом.
Колонія поліпів швидко сходить до власних коралевих шлюбів у мо
лоці великого припливу, —
І вже Ідея, гола, наче гладіатор,зачісує свою дівочу гриву серед
людських садів.
Оспівуй, о поемо, серед аукціону вод, невідворотність теми,
Оспівуй, о поемо, серед походу вод, хистку мінливість теми:
Маєстатичний дозвіл, даний в утробах передвісниць-Дів,
Проява золотих яйцеклітин серед рудої ночі мулу й твані,
І ложе стелено мені, о зла омано! — біля межі такого сну,
В якому оживає, і росте, і звільна починає обертатись поема — со
ромітницька троянда.
Страхітний Пане мого сміху, вже димує земля зі смаком дичини,
Під цнотою води — удова глина, і земля омита кроками мужів, які
не знають сну,
І, вчута зблизу, наче дух вина, хіба не правда, що вона вимушує
згубити пам'ять?
Страхітний Пане, Пане мого сміху! Оце зворотний бік сновиддя на
землі,
Неначе відповідь високих дюн на яруси згромаджених морів,
Ось і сама земля доходить краю свого вжитку, нова година вже у
пелюшках, і дивна голосівка увійшла мені у серце.

II
Ви, Годувальниці занадто підозрілі, Служниці, що вуаллю перво
родства собі затулюєте очі,
0 Зливи, за чиїм сприянням дивний чоловік утримує могуть своєї
касти, що нині ввечері ми скажемо тому, хто досягне вершини нашого
безсоння?
Серед якого ж то нового ложа, в затятої якої голови ми викрадемо
вартісну жарину?
Наймовчазніша з Анд у мене понад дахом, і родиться в мені потуж
ний хвальний крик — і це на славу вам, о Зливи!
Я власну справу сам нестиму перед вами: на вістрі ваших списів
найясніше з усіх моїх багатств!
1 піна на вустах поеми, неначе молоко коралів!
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Та, що танцює, наче заклиначка змій, при вході до моєї фрази,
Ідея, гола, наче меч, у грищах змовницьких дозорів,
Навчить мене і міри, й ритуалу супроти нетерпінь поеми.
Страхітний Пане мого сміху, убережи мене і вибав од визнання,
від привітання і від співу.
Страхітний Пане мого сміху, скільки прокльонів на вустах у Зливи!
І скільки марно згублених оман у час найвищих наших переселень!
Серед ясної ночі півдня ми ведемо вперед чимало речень
Нових, стосовно сутності буття... Стовпи димів над каменями во
гнищ!
І тепла злива понад нашими дахами в руках у нас згасила лампи.

НІ
Сестри ашшурських вояків були високі Зливи, що ринули походом
по землі:
Піднесено-високі, у шоломах, оздоблених пером, з острогами зі
срібла та кришталю,
Немов Дідона, що топтала слонову кість у брамах Картагену,
Немов Кортесова дружина, п'яна від глини і розмальована, серед
гінких апокрифічних своїх рослин...
Вони відроджували серед ночі блакить у нас на рукоятях зброї,
Вони заселять місяць Квітень у глибині дзеркал наших кімнат!
І я не годен ні на мить забути, як їхні кроки тупотять, ступивши
на поріг покоїв обмивання:
О войовниці, войовниці з тонкими стрілами й списами, що вигос
трено їх на нас!
О танцівниці, танцівниці, своєю звабою й танками помножені по
всій землі!
Це грізна зброя у руках, дівчата в переповнених візках, розподіли
орлів по легіонах,
Здіймання пік у передмістях заради наймолодших націй світу —
порозбирали їх із пірамід незаймані блудниці,
0 велетенські непов'язані снопи! Рясне та буйне жниво, просипа
не до рук мужів!
...І Місто наче вилите зі скла на цоколі з ебену, розважна мудрість
— на вустах фонтанів,
1 сам чужинець відчитує по наших мурах великі постанови про по
даток,
І свіжість гусне серед наших мурів, де Індіанка ввечері сьогодні
оселиться у пожильця.
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IV
Послання, складені Едилю; визнання біля наших брам... Ти, щас
тя, вбий мене!
З усіх сторін гряде новітня мова! О свіжість подиху по світу,
Неначе віяння самого духу, неначе вимовлена власна суть,
Саме буття, його істотність; сама джерельна первородність:
Так! Обмивання божества-цілителя на лицях наших — і, серед си
няви найтонших трав,
Розквітлий вітровій, який випереджає ходу найбільш віддалених
розколів!
...Ви, • годувальниці занадто підозрілі, о Розсівальниці насіння,
спор і щонайлегших різновидів!
Упавши із яких висот ви вказуєте нам шляхи,
Немов біля підніжжя бурі — найчудовніші створіння, побиті каме
нями на хресті розкриль?
Що переслідували ви у далечінях, таких, що марити про них дово
дилося б коштом свого життя?
І про який новітній стан ви нам говорите так тихо, що ладні ми
згубити пам'ять?
Чи свої ложа покидали ви, о Симоніячки, щоб продавати святі речі
поміж нами?
Посеред свіжих обігів хмаровищ, там, де небо виношує свій смак
аруму й фірну,
Навідували ви хітливу блискавицю, і, серед заболоні великих по
шматованих світань,
Посеред чистої велені, що її покреслила божиста знада, ви нам
оповісте, о Зливи, якої ж то нової мови домоглася для вас велика
унціала зеленого вогню.

V
Що ваш близький прихід був повен величі — це добре відали ми,
люди міст, серед убогих наших жужелів,
Але ми марили про найверховніші звіряння із першим подихом
грози,
І ви нас повертаєте, о Зливи, до нашого людського позову, зі сма
ком глини під покровом наших масок.
Чи будемо шукати спомин між найшляхетніших родин?.. А чи
оспівувати забуття по злотних бібліях приземного листов'я?
Змальовані гарячки наші по всіх тюльпанових деревах снів, більмо
на оці водозборів, каміння, кочене на отвори криниць — чи то не гарні
теми до віднови,
Мов у руках у інваліда війн — старі троянди?.. Ще досі вулик у сад-
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ку, дитинство — досі у розгіллі старого дерева, і потаємні сходи — під
пишним овдовінням блискавиці...
Ніжність агави та алое... Безколірна пора людини, котра не знає
вад і хиб! І це земля, яку знесилено паланням духу.
Зелені зливи чешуть коси перед свічадами банкірів. І теплою білиз
ною ридальниць обтерто буде лиця бого-дів.
І вже нові думки навідують будівників Імперій, і на скрижалі їм ля
гають. Цілий народ безмовно постає в моїх рядках-jBepceTax, на вели
ких берегах поеми.
Здіймайте, підіймайте над краями мисів катафалки Габсбургів, ви
сокі вогнища вояцькі, високі пасіки брехні!
Розвійте, розвівайте над краями мисів великі кладовища іншої
війни, великі кладовища білої людини, що на них колись засноване бу
ло дитинство.
Нехай у кріслі, у залізнім кріслі обвіюють людину, що її сповняли
візії збентежених народів.
Ми будемо незмінно споглядати, як тягнуться просторами морів
дими високих подвигів, коли сама історія стає вугіллям,
Тоді, як у Монастирях та Лепрозоріях пахтіння білих малин і дух
термітів нараз примушує вставати Князів, прикутих до постелі:
"Я знав, я знав цей присмак — жити серед людей, і ось земля вже
видихає власну,душу, як чужинка..."

VI
Коли діткнула мужа самота, нехай іде до храмів і нехай повісить
маску та владарне берло!
Та я підносив губку й жовч до ран старого дерева, яке обтяжують
земні окови.
"Я знав, я знав цей присмак — жити далеко від людей, і ось на
решті Зливи..."
Зрадливці погранич, о Міми без облич, без жодного послання ви
несли добірне зерня до кордонів!
Це до яких людських багать на пасовищах якогось вечора звертаєте
ви кроки, це до яких розплутаних історій —
У полум'ї троянд серед покоїв,— покоїв, де живе похмурий квіт
жаги?
Чи ви жадали наших доньок і жінок за ґратами сновидних їхніх
мріянь? (Турбота є про первородних
У найтаємнішій з кімнат, обов'язки є найчистіші, й такі, що ма
риться про них із доторком комах...)
Чи не вчинили б ліпше ви, у колі наших синовців, чигаючи на
згірклий дух мужів між шкіряних споряджень битви? (Наче Сфінги —
народ, обтяжений енігмою та знаком, який змагається з обранцями за
владу посеред їхніх брам...)
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0 Зливи, з вашою ходою дикі злаки заполоняють Місто, і каменем
бруковані шляхи яріють тиском кактусових вістрь,
Під безліччю новітніх кроків — безліч новітніх каменів, одвіданих
недавно... Тож на лотках, овіяних невидимим пером, робіть свої рахун
ки, ювеліри!
1 чоловік, суворий між людьми, посеред натовпу дивує своїм дум
кам про колосняк пісків... "Я знав, я знав цей присмак — жити без
ніжності, і ось нарешті Зливи..." (Життя підноситься до гроз на крилах
зречень).
Проходьте, о Метиски, і на варті зоставте нас... Божественно га
мує спрагу, хто глиняну вдягає маску.
Як буде з каменів повсюди змито позначення шляхів, як буде з
кожної сторінки змито означення богів, ми прочитаємо тебе нарешті,
земле, тебе, чорнилом переписувача вмиту...
Проходьте, і зоставте нас при найдавніших зі звичаїв наших. Тож
моє слово хай іде передо мною! І ми співатимемо знову цей спів
мужів — для того, хто проходить, спів обширу — для того, хто пильнує:

VII
"Дороги наші незліченні, і ненадійні житла наші. Божественно га
мує спрагу, хто має глиняні вуста. Ви, обмивальниці мерців у матер
ній воді світання, — земля ж іще й донині в тернях війн, — також омий
те і лице живих; омийте, Зливи, і сумне лице жорстоких, омийте й
лагідне лице жорстоких... Адже дороги "їхні завузькі, і ненадійні житла
їхні.
Омийте, Зливи, кам'яне сидіння для потужних! Вони за величез
ними столами засядуть, під наметом власних сил: вони, хто не сп'янів
од людського вина, кого не заплямив смак сліз ані сновидь, кому бай
дуже й те, що їхні ймення вславляють голосно кістяні сурми... Вони за
величезними столами засядуть, під наметом власних сил, на кам'янім
сидінні для потужних.
Змивайте сумніви і пильність із кроками борінь, змивайте сумніви
й прихильність на царині видінь. Змивайте, Зливи, більма із очей лю
дини доброї, людини добродумної; змивайте більма із очей людини до
брого смаку, людини доброго звичаю; змивайте більма із очей людини
гідної, людини здібної; змивайте і полуду з ока Володаря і Мецената, і
Праведника, і Нотабля... з ока людей заслужених — і пильних, і при
хильних.
Змивайте, змийте всю прихильність із сердець великих Оборонців,
доброзвичайність із чола великих Виховників.змивайте і словесний бруд
із людських вуст. Омийте, Зливи, руку Судді й Прево, і руки повивальниць, поховальниць, і руки, що їх лижуть каліки та сліпці, і ницу руку
на чолі людському, що досі снить про віжки та батіг... Коли цьому ве
ликі Оборонці й Виховники великі потурають.
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Змивайте, змийте всю історію народів із високих скрижалів пам'яті:
великі офіційні записи й аннали, великі хроніки духовні й академічні
бюлетені. Змивайте хартії та булли, і Постанови, дані Третім Станом,
Статути, Пакти про союзи й великі Протоколи Федерацій; змивайте,
Зливи, всі пергаменти й велені, подібні барвою до стін притулків, леп
розоріїв; подібні до викопних слонячих бивнів і мулячих старих зубів...
Омийте, омивайте, Зливи, всі високі скрижалі пам'яті!
О Зливи! Змийте із людського серця найкращі людські афоризми:
найліпші з-поміж мовлених сентенцій, найліпші з-поміж співаних сек
венцій; чудовно явлені рядки, чудесно дані сторінки. Змивайте, змийте
із людського серця всі нахили до кантилен, елегій, і до ронделів, і до
віланнел; і всю велику радість вислову; змивайте сіль аттицизму й медвянь евфуїзму; омийте ложе уповань на ноші знань і мудрувань; з сер
дець людей, які не ждуть відмови, з сердець людей, які не ймуть відра
зи, змивайте, Зливи, найдорожчі людські дари... з сердець людей, що
зроджені були задля величних витворів духовних".

VIII
...Баньян, інжирне древо зливи, свої опори губить понад Містом. І
на вітрах небесних лине щось таке,
Що має оселитись поміж нами! І ви не заперечите нараз, що мар
нотою все для нас стає.
Хто хоче знати, що чекає на зливи в їхньому поході по землі, хай
прийде жити в мене понад дахом, посеред знаків і провість.
Присяги зламані! Сівба невтомна! Дими ген там, серед людських
шляхів!
Прийди, о блискавко! Ти покидаєш нас! І ми до брами Міста про
ведемо
Високі Зливи на шляхах у Квітні, високі Зливи у своїм поході, під
батогом, як Орден Флагеллянтів.
Та ось і ми, стократ голіші, посеред пахощів бензою й чорнозему,
де прокидається земля зі смаком чорного дівчати.
...І це земля, свіжіша в гущині великих папоротей, виходи потуж
них копалин з мокрих мергелевих товщ,
І в осмутнілій плоті руж опісля зливи земля заховує свій присмак
жінки, що стала жінкою.
...Це Місто, найживіше з вогнями безлічі мечів, літ балабанів-соколів над мармурами, й небо, ще досі в повних чашах водозборів,
І золота свиня стоїть на грані стели серед пустельних площ. І це
пишнота серед цинобри портиків: чорніє звірина, підкована сріблом
біля найнижчої з садових брам;
Це ще жадання в утробах юних вдів, — вояцьких вдів, які подібні
до ще раз запечатаних великих урн.
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...Це свіжість, шо спливає гребенями мови, це й досі піна на губах
поеми,
І чоловік, якого й досі тиснуть зусібіч нові думки, готовий відсту
пити перед навалою великих хвиль, перед припливом духу:
"Чудовний спів, чудовний спів ген понад марнотратством вод!.." —
о Зливи! 1 не написана моя поема!

IX
Настала ніч, опущено всі ґрати, — і що тепер вода небесна важить
у східно-римській імперії лісів?
На вістрі списів — найясніше з моїх багатств!.. І на духовних тере
зах — рівновага речей.
Страхітний Пане мого сміху, сьогодні'ввечері ти розголос учиниш
серед найвищих сфер.

Адже такі твої розкоші, Пане, — тут, де сухий поріг поеми й де мій
сміх жахає зелених павичів пишноти й слави.
Саванна (Джорджія), 1943

СНІГИ
Франсуазі-Рене Сен-Леже Леже

І
І надійшли тоді сніги, сніги відсутності найперші, на тих полотни
щах великих, що виткані зі сну і яву; і, ледве горе та жалі лягли на ду
шу людям пам'яті, вся свіжість білизни доторкнулась нам до скронь. І
сталося це рано-вранці, під сіллю сірого світання, за мить до шостої го
дини, неначе у пристанку долі, у місті.благодаті й милосердя, де виле
тить на волю рій великих од мовчання.
І цілу ніч, не давши знати нам, під гордим подвигом пера, що ду
же високо підносить руїни і тягар душі, високі міста зі свердленої
світляками пемзи підносились дедалі вище, забувши про свою вагу. І
тільки ті довідались про це, у кого плутається пам'ять, хто хибить в
оповідях власних. Про участь розуму в оцих нечуваних речах не знаємо
нічого.
Ніхто не постеріг, ніхто не розпізнав, на щонайвищім кам'янім
чолі, перших ознак шовкової години, перших торкань чогось крихкого
і легкого, неначе порух вій. На бронзових облицюваннях, на вістрях із
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хромованої сталі, на вапняках глухої порцеляни, на грубих плитках із
шорсткого шкла, на чорнім мармурі гербів, на білому металі хви
лерізів — ніхто не постеріг, ніхто не потемнив
оцього подиху, народження його, мов перший страх оголеного ле
за... Сніг падав, ми ж оповімо про ці дива: німий світанок у своєму
пір'ї, немов сова казкова величезна, повита подувами духу, жоржинно
надимає біле тіло. І зусібіч налинули на нас святочності й дива. І хай
благословення буде на схилах тих терас, де Архітектор іншого.ще літа
нам показав гніздо із яйцями дрімлюги!

II
Я знаю: кораблі, що тонуть серед цього блідого плину устричних
личинок, ревуть, немов оглухла звірина, супроти сліпоти богів і люду;
і вся злиденність світу кличе лоцмана на просторінь річкових гирл. Я
знаю: при впадінні великих рік усталюються дивні шлюби, між небеса
ми та водою: білі весілля мотилів нічних, білі свята волохокрилих. І се
ред обширу вокзалів, що їх задимлено світанням, неначе пальмові гаї
під склом, молочна ніч виплоджує свята омели.
І також є сирена заводська, за мить до шостої й до вранішньої
зміни, там, у краю озер великих, угорі, — там, де освітлені ночами
риштування аж до шпалер небесних простягають високу зоряну лозу:
вся незліченність ламп, ледь чутно пещених шовками снігу... Великі
перламутри у зростанні, великі перламутри бездоганні, — чи відповідь
обмислюють вони серед найглибших вод? О відповідь на все, відроджен
ня усього! І зір, нарешті досконалий і несхибний!
Сніги лягають на богів чавунних і на двори ливарні, що шмагали їх
якнайкоротші літургії; на купи шлаку, на сміття та насипи, що порос
ли травою; сніги пропасницю ховають, лягають на знаряддя людські, —
сніг, тонший за пустельне зерно коріандру, свіжіший за квітневе моло
ко малих звірят... Сніги до Заходу летять, на вежі силосні, на ранчо й
на обшири безпам'ятних рівнин, що їх розмірює широкий крок пілонів;
на плани міст, які ще мають народитись, на мертвий попіл давніх табо
рищ;
на високо розлеглі, не розкраяні ще землі, отруєні кислотами, й на
орди чорних ялиць, що пелехаті їх обвішали орли, немов трофеї війн...
Що ви сказали, трапере, про вільні ваші руки? Яка тривожна ніжність
уночі лицем припала до сокири піонера?.. Сніги лягають, поза христи
янським світом, на найсвіжіше терня, на наймолодших зі звірят. Дру
жино світу, моя присутносте!.. І десь у світі, де безмовність осяває сон
модрини, печаль здіймає свою маску служки.
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III
Стількох морів було замало, стількох країв було замало, аби
розвіяти ходу всіх наших літ. На березі новому, там, куди ми тягнемо
мережу, дедалі важчу сіть доріг своїх, ще бракувало нам літанії снігів,
аби пропав і слід од наших кроків... Чи по шляхах найширшої землі ви
понесете суть і міру наших літ, о марнотратні сніги відсутності, сніги
безжальні в серцях жіночих, де чекання гасне?
І Та, про кого думаю, єдина з-поміж усіх жінок мойого роду, із
глибини похилих літ своїх до Бога підводить лагідне лице. І благодать її
мені дарують і спадкоємність чиста, й чиста кров. "Хай позоставлять
нас удвох із мовленням отим без слів, що звичне вам, о вся присутнос
те, о все терпіння! І, як велике "Аве" благодаті, над нашими слідами
дуже тихо лунає найчистіший спів нашого роду. І довгий час не тихне
у мені ця смертна мука ніжності...
Немов шляхетна пані, німувала ваша душа в тіні своїх хрестів; але
живе жіноче серце ваше, плоть жінки вбогої в її літах похилих, карала
ся у кожній із жінок... У серці красної країни-полонянки, там, де ми
спалимо колюче терня, — великий жаль до тих жінок всякого віку, яким
забракло чоловічої руки. І хто вас поведе, посеред цього великого
вдовіння, до підземних ваших Церков, де лампа тьмяна, а бджола — божиста?
І весь той час мого мовчання в дальніх землях, серед блідих троянд
у чагарях, я бачив, як у вас в очах знемога блідла. І ви єдина мали ми
лосердя до німоти у чоловічім серці, яка скидається на чорний камінь...
Бо наші роки — наче ленні землі, понад якими владаря немає; і, як ве
лике "Аве" благодаті, над нашими слідами, в далині за нами лине ро
ду чистий спів; і довгий час не тихне в нас обох ця смертна мука
ніжності...
Чи падали сніги цієї ночі, — з отих країв землі, де ви схрестили ру
ки? Тут завеликий гуркіт ланцюгів на вулицях, де люди мчать разом із
тінями своїми. Хто знав, що в світі є аж стільки ланцюгів на колесах,
які біжать до світла? І чути, як лопати гуркотять у нас при брамах, о
нічна сторожа! По виразках земних, мов збирачі податку на сіль, ступа
ють негри-сміттярі. І лампа
живе ще раз по раковій пухлині ночі. Птах з попелу рожевого, що
влітку палав, як жар, раптово осяває зимові крипти, наче Птах з-над
Фазису — у Часословах Тисячного Року... Дружино світу, моя присут
носте, дружино світу, о моє чекання! Нехай іще раз зачарує нас свіже
дихання брехні!.. Людська печаль живе у людях, але й ця сила безімен
на, і благодать — якоїсь миті, коли такий жаданий їхній усміх".
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IV
Самому підсумок підбити тут, з висоти наріжної кімнати, що оми
ває Океан снігів. — Хисткий володарю хвилини, людино без підстав та
свідків, чи поведу я власне низьке ложе, немов пірогу із її затоки?.. Ті,
що свої намети виставляють щоденно далі від родинних місць, ті, що
свої баркаси витягають щодня на інші береги, — вони щоднини ліпше
розуміють перебіг нез'ясованих подій; і, підіймаючись по ріках до дже
рел, серед зелених видив, нараз поймаються тим спалахом суворим, .де
кожна мова губить власну міць.
Так напівголий чоловік над сніжним Океаном, урвавши вмить
безмірне коливання, сягає незвичайної мети, і кожне слово тут втрачає
силу. Дружино світу, моя присутносте, дружино світу, моя обачносте!..
І, повернувшись від первинних вод разом із сяйвом дня, немов під но
вим місяцем мандрівець, чия хода непевна й путь хистка, я маю наміри:
блукати між найдавніших мовних зрізів, серед найвищих фонетичних
верств; до найвіддаленіших мов, і цілокупних, і ощадних,
неначе дравидійські мови, які відмінності не знали поміж понят
тями "учора" й "завтра". Приходьте і ступайте вслід за нами, у кого
вже не стало слів: здіймаємося ми до чистих розкошів без письмен і без
накреслень, де плине староденна людська фраза; ми йдемо посеред яс
них елізій та решток давніх префіксів, що нині утратили свої ініціали;
й, випереджаючи найкращі з праць лінгвістів, ми прокладаємо собі нові
шляхи до тих нечуваних зворотів мовних, де придихання відстає від голосівок, а модуляція дихання, з волі губних напівсонорних звуків, шу
кає чистих голосних фіналів.
...І сталося це рано-вранці, під найчистішою з вокабул: чудесний
край без скнарості та гніву, місцина благодаті й милосердя задля підне
сення ясних провість духовних; і, як велике "Аве" благодаті, над наши
ми слідами неозорий розарій всіх снігів біліє надовкруг... О свіжість
зонтиків, щитків, і свіжість шкірки біля бобу! О! Скільки хлібних крихт
у пілігрима в роті!.. В краю вільнішому — яка нова рослинність нас ви
бавить од квітів і плодів? Який то човник кістяний в руках постарілих
жінок, який мигдаль, яка слонівка в руках у молодих жінок
нам витчуть прохолоднішу білизну для опіку живих?.. Дружино
світу, о терпіння наше, дружино світу, сподівання наше!.. Вся множи
на сновидь — в обличчя нам! Нехай іще раз зачарує нас твій подих,
світе, — це свіже дихання брехні! Там, де річки ще можна перейти, там,
де сніги ще можна перейти, сьогодні ввечері ми пронесемо душу: її не
перейти... І по той бік — полотнища сновидь, і все майно рухоме: там,
де саме буття вкладає власний скарб...
*
Відтак сторінка, де не мовиться нічого.
Нью-Йорк, 1944.
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ПОЕМА Д О ЧУЖИНКИ
"Закон про Реєстрацію Іноземців"

І
Піски, ані стерня не зачарують кроку століть прийдешніх, там, де
вулицю для вас було бруковано безпам'ятним камінням — о невбла
ганні камені, зелені,
ще зеленіші, аніж кров Кастілій на вашій скроні, о Чужинко!
Вся вічність гарної погоди тисне вагою на глухі мембрани тиші, і
дерев'яний дім на якорях, який хитається понад безодні, виношує плід
полудневих ламп,
аби в теплі нові страждання визрівали.
Але трамваї, змучені до краю, які одного вечора дістались до пово
роту вулиці, які дістались аж до землі Атлантів, дісталися по рейках,
схилах, трасах,
круглих майданчиках Обсерваторій, що виповнили їх густі саргаси,
по всіх кварталах Зоопарків і джерел, куди заходять циркові акто
ри, і по кварталах Негрів та Азійців, серед міграцій рибної мільги, по
найпрекрасніших сонцестояннях зелених площ, круглястих, як атоли
(там, де якогось вечора в путі спинилась табором кіннота Феде
ратів, о коники морські, голівок безліч!) —
оспівуючи дні минулі, оспівуючи дальні далі, оспівували біль у
мить його народин, і, на дві ноти пташки-мухоловки, поросле лісом
Літо юних Міст, спустошених навалою цикад... І ось уже, у вас біля
дверей, — немов завдаток, позоставлений Чужинці,
ця пара рейок, пара рейок — звідки? — які ще й досі всього не ска
зали.

"На вулиці Жі-ль-Кер... На вулиці Жі-ль-Кер..." — співає Інозем
ка під лампами своїми зовсім тихо, й вимова зраджує у ній Чужинку.

II
"Не сльози, ні, — адже вам так здалося? — але ця хиба зору, нам
властива через надмірне придивляння до меча, гартованого в жарі цього
світу
(о шабле Строгова на рівні наших вій!)
Також, можливо, шип лихого терня в серцях жінок усього мого ро
ду; і, справді, може, також зловживання оцими довгими сигарами вдо
ви, серед народу ламп моїх, аж до світання,
посеред гуркоту великих вод, якими повна ніч Нового Світу.
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...Ви, що співаєте, — адже це ваша пісня, — ви, що співаєте про
всі вигнання світу, чи не озветесь ви до мене співом вечірнім, горещам
моїм до міри? — Так, співом милості для ламп моїх
і співом благодаті для чекання й для чорних досвітів в оцвітині ал
теї?
Насильства на землі — понад усяку міру... О мужу Франції, чи ти
не зробиш так, щоб чула я, серед пори людської, під зойки юриків і
дзвони урсулінок, як підіймається над золотом соломи й над порохом
всіх ваших Вінценосців
сміх безтурботних праль у кам'яних провулках?
Не говоріть мені, що птах співає, що він сідає на даху моєму в чер
воному одінні Князя Церкви. Не говоріть — ви бачили її, — що вивірка
забігла на веранду; і хлопчик-із-газетами, і Сестри-збиральниці-пожертв, і молочар. Не говоріть, що в глибині небесній
орлина пара вже два дні чарує Місто всією величчю своїх повад.
Хіба ж існує це насправді, все, що не має ні історії, ні сенсу, не
знає ані спокою, ні міри?.. Так, нез'ясовне це для мене, воно — ніщо
для мене, й важить менше, ніж у руках моїх жіночих голих ключ від
Європи, зрошеної кров'ю... О! Чи існує це насправді?.. (І до того ж
який це птах у мене на порозі, зелено-бронзовий, ніяк не като
лицький на вигляд, що його тут кличуть "старлінґ"?)"

*
"На вулиці Жі-ль-Кер... На вулиці Жі-ль-Кер..." — співають тихо
дзвони у вигнанні, й вимова зраджує у них чужинців.

III
Близькі богове, закривавлені богове, о розмальовані обличчя під
покровом! В оранжереї полудневих ламп доходить стиглості найбільша
з хланей. І в час, як підступає хвиля до ваших замкнених віконниць,
уже готове до відходу Літо, змотавши ретязі важенних якорів,
поволі повертає в бік великих троянд земного рівнодення, немов
до вітражів Апсид.
Î це вже третій рік, як ягоди шовковні на вашій вулиці плямують
брук прегарним кольором дозрілого вина, таким,, як бачимо в оцвітині
алтеї, таким, як бачили на грудях у дочок Елої. І це вже третій рік, як
біля ваших зачинених дверей,
немов гніздо Сивілл, безодня плодить чудесні дивогляди: світляків!
Серед зеленого, немов безвихідь, Літа, серед смарагдом виблислого Літа — яка п'янка довіра, третій досвіт, мов сарана, випростує над
крилля? Тепер у Вересні високі вітерці зберуться радитись при брамах
Міста, понад саванами авіаційних летів, і Місто проливається в ріку,
серед великого пришестя вільних вод, — весь урожай цикад, умер
лих впродовж Літа.
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...Одвічний цей великий, вибух скла, і ця висока невідомість.
Одвічні туркоти великих вод. І часом це Недільний День, коли по рурах житлових покоїв здіймається з западин Атлантид, зі смаком вічно
сущого начала, неначе подих позасвіття, —
цей запах небуття й безодні посеред плісняви земної...
Поема до Чужинки! О поема до Вигнанки! До вбраної у креп чи в
амарант — серед високих, не розпакованих валіз! Велична серцем і ве
лика одвічним криком свого роду!.. Європа поруч з вами сходить
кров'ю, немов Пречиста Діва Загорож. І черевички ваші з золотого
древа стояли на вітринах європейських,
як золочених сім мечів у Богоматері Усіх Печалей.
В церквах ваших батьків іще стоїть кіннота, вдихаючи спижеві зорі
з вівтарних ґрат. Високі списи Бреди ще стоять.на варті біля родинних
брам. І не одне шляхетне серце низько впало. І можна заперечити не
мало отій прегарній вивісці, що сяє над голубінню ваших щасних бухт,
мов пальма золота в коробці з-під сигар.
Близькі богове, часто бачені богове! Яку троянду, із якої криці ви
завтра викуєте нам? Птах-пересмішник лине нам услід! І не нова історія
про те, що Старий Світ мандрує по століттях, подібно до червоного
пилку... Під барабани полудневих ламп, приглушені покровом, ми по
ведемо не один жалобний хід, оспівуючи дні минулі, оспівуючи дальні
далі, оспівуючи біль у мить його народин,
і розкоші життя, які відходять зі згубою людською цього року.
Та цього вечора, у час великого терпіння й літ похилих, посеред
Літа, котре обважніло від теміні молочок й опіатів, — щоб визволити з
глибочезних хланей громаду полудневих ваших ламп, я, чоловік осамотілий, йду високими кварталами Басейнів, повитих саваном, і Това
риства сліпих, і трав'яних газонів по клітках для мерців, іду вздовж ґрат
і всіх галявин, і найпрекрасніших садків по-італійськи,
чиї господарі в якийсь із вечорів жахнулися, зачувши запах склепу,
о пам'ятайте! Я геть іду ходою вільної людини без роду й племені,
під спів піску в годинниках; з оголеним чолом, з вінцем із фосфорич
них бджіл, під обширом небесним барви сталі, зеленої, мов у морських
глибинах, висвистую своїм Сивіллам яснозірним, висвистую своїм
підданцям неймовірним, і ще вві сні рукою пещу, серед стількох неви
димих створінь,
свою білясту європейську суку, що більшим, аніж я, була поетом.

"На вулиці Жі-ль-Кер... На вулиці Жі-ль-Кер..." — співає тихо
Ангел до Товії, й вимова зраджує у нім Чужинця.
"Джорджтаун", Вашингтон, 1942.

З французької переклав Михайло МОСКАЛЕНКО
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Богдан Рубчак
ПОТАЛА НЕЩАДНИХ СПРАГ
Про ранню поезію Маланюка

Хтось там знайде сі вірші, "останні вірші",
Буде потілі і "посмертний-том",
Ще й солодкий життєпис (о, се — найгірше!)

1
У цій статті я хочу вказати на явища, що їх я назву процесами текстуалізації декількох провідних мотивів у поезії Євгена Маланюнка — на
процеси плянового перетворювання плинного життєвого досвіду в
постійні об'єкти поетичного мовлення, а зокрема (і що дуже важливо
для моєї теми) спорудження того нерукотворного пам'ятника, що його
сам поет так тісно пов'язав із власним прізвищем у свідомості ук
раїнців. Такі процеси, звичайно, керують більшістю поетичних текстів
у світовій літературі, і дехто з поетів свідомо й навіть безпощадно з ни
ми змагається. Але в Маланюка вони особливо цікаві хоча б тому, що
часто випливають із крайніх протилежностей, які, своєю чергою, вли
ваються одна в одну. За панівні приклади таких протилежностей мо
жуть послужити позитив і негатив на вартостевій площині, а на пло
щині текстуального "я" — особисте й публічне, одиниця і колектив.
Тому, що я тут намагатимуся вистежувати самі процеси становлен
ня Маланюкових поетичних об'єктів, я зосереджуся на першому етапі
його творчого шляху. Адже в збірках "Перстень Полікрата" (Львів,
1939) і "Влада"(у вступі до неї поет інформує, що закінчив її 1938 ро
ку, хоч вийшла вона у Філядельфії року 1951), вже помітна певна за
кінченість, навіть "забронзованість" цих об'єктів. Зустрічаємо на цьому
етапі, наприклад, уже міцно заснований образ поета як "імператора за
лізних строф" (що, звісно, формувався значно раніше і тоді був значно
цікавіший), у строфах справді "залізних" — строфах високої риторики,
явного псевдонеоклясичного позування й замкненого в тісні ідеологічні
рамки "історіософічного" мовлення. Додам, що у віршах з років глиб
шої, нью-йоркської, еміграції стається досить гострий згин: хоч пое1
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1

Ця стаття основана на доповіді, яку я прочитав на конференції, присвя
ченій пам'яті Євгена Маланюнка, 16 березня 1997 року в УВАН, у Нью-Йорку.
2

Зосереджуся на збірках "Стилет і стилос" (Подєбради, 1925), "Гербарій"
(Гамбург, 1926), "Земля і залізо" (Париж, 1930) та "Земна Мадонна" (Львів,
1934). Не маючи під рукою оригінального видання "Гербарія", мушу користува
тися в цьому випадку книгою "Поезії" (Львів, 1992), під протестом проти "мов
ної редакції" цього видання, яка рішуче йде задалеко і знецінює його по
тенційну високу вартість. У декількох випадках я вживаю нью-йоркське видан
ня "Поезії", що його редагував сам поет, але яке має мало віршів із "Гербарія".
' "Проща" (Нью-Йорк, 1954), "Остання весна" (Нью-Йорк, 1959), "Сер
пень" (Нью-Йорк, 1964) та посмертна "Перстень і посох" (Мюнхен, 1972).
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тичні об'єкти щораз міцніше закріплюються, то іноді одночасно поволі
відтекстуалізовуються, відпоетизовуються, і " я " стає вже зовсім оголе
ним (а чи прибирає позу цілковитого оголення). Герой не вагається
показувати людям це своє нещастя, як ось у рядках із 1964 року:
Бачиш, пишу вже
— не ямбом побідним,
Ямбом юнацтва.
Нема навіть ритму ні рими...
("Перстень і посох",

64)

До речі, поет уже куди раніше не завжди вважав свій ямб за
"побідний": ще 1926 року, приміром, він нарікає що "мій ямб задиха
ний".
Слід тут додати, що Маланюк свої збірки не складав, а дуже суво
ро компонував — не так за тематичним чи стилістичним принципом, як
скоріше за принципом якоїсь такої "маланюківської" духовної атмосфе
ри, яка на різних етапах звучить у різних ключах, але ніколи в основно
му не міняється. Правда, в Нью-Йорку ця дисципліна трохи послаб
люється, мабуть, тому, що на старість Маланюк хоче включити як
найбільше давніших добрих віршів у нові збірки. Але, з другого боку,
книга вибранихізіршів "Поезії" (Нью-Йорк, 1954), що її підготував сам
поет, дуже вваженЬ посилює портрет "імператора строф": автор безпо
щадно виключає ті передвоєнні вірші (що багато з них — поетичні ше
деври), які могли б так чи інакше захитати цей суворо плястичний мо
дель. Зауважу, що цей модель у свій час дуже успішно справлявся зі
своїм завданням. В юнацькому віці, без доступу до оригінальних ви
дань ранніх збірок, саме таким бачив я поета Маланюка, і саме так го
ворив і писав про нього. А коли, в одній розмові, виникла пропозиція
видати зібрані його твори, то він її негайно відхилив. Але знову, в ду
же цікавому повороті, додана до цього тому свіжа збірка "Проща" вже
починає оголошувати нові "глибоко-еміґрантські" мотиви, які в ба
гатьох відношеннях сперечаються з моделем, що в першій частині кни
г и — в поезіях вибраних з давніших книжок.
Та проте, загально беручи, хронологічне чергування мотивів та
'їхній хронологічний розвиток — скажімо, своєрідний сюжет — часто
доводиться встановлювати самому читачеві: багато-бо струменів Маланюкової поезії витікає вже з першої (чи, точніше, першою надрукова
ної) збірки "Стилет і стилос". А до того, різні складні перетворюван
ня протиріч у протиріччя часто відбуваються симультанно, своєрідними
зиґзаґами, іноді в одному вірші, в одній строфі, в одному образі. От
же, самі дати чи вряди-годи географічні місця під окремими віршами
правлять лише за дуже загальні орієнтири. Явно хронологічно утворю
ються тільки певні загальні консолідації ефектів, для повільного увираз
нювання й закріплювання первісних провідних мотивів. Але навіть і в
цьому випадку слід нагадати, що в пізніших збірках першого етапу, не
4

4

Див., напр., текст доповіді "Вогнений голос, що між нами" (Овид,
квітень, 1957), що в ній двадцятидворічний автор майже зовсім не зрозумів осер
дя Маланюкові поезії; проте, це аж ніяк не зупиняло його читати про поета до
повіді, що за одну чи дві з них навіть отримав був похвалу від самого майстра.
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кажучи вже про нью-йоркську творчість, давно встановлені й закріплені
моделі поета й поезії іноді поставлені під знак питання, а то й під знак
заперечення.
Слід також утримуватися, сидячи над Маланюковими поезіями,
від будування простірної однонапрямности розвитку мотивів — від
негатива до позитива, від особистого до колективного. Пригадується
десь вичитаний погляд Миколи Шлемкевича, що Маланюк власні пси
хологічні комплекси проектує на історично-політичну сферу; хоч він
сам собою цікавий, то все-таки не зовсім прийнятний. По-лерше, кри
тик не зважає на вимоги текстуальности, воліючи послуговуватися до
волі спрощеним психологізмом на адресу особи автора. А по-друге, і
що куди важливіше, такі переходи в текстах Маланюка не тільки дво
сторонні, але, як я тут згадував, також іноді симультанні. Приміром,
вже в самому заголовку третьої книжки поезій "Земля й залізо" одно
часно подаються два протилежні полюси Маланюкового проекту, а
навіть, можливо, два центральні начала цілости його дорібку — жіно
чий (жінка, мати, Україна, інтимність, ліричність) та чоловічий (бо
ротьба, герой, публічність, історичність, епічність). Скажу, до речі,
що тут подібність до Шевченкового світу помітна відразу. Подібний збіг
протилежностей бачимо в заголовках збірок "Стилет і стилос" чи (що
тут найголовніше) "Земна Мадонна".
5
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Вже в перших двох збірках молодий поет цілком відверто шукає
свого поетичного обличчя (чи, точніше, своїх поетичних масок) у гус
тому лісі текстів — рідних та світових. Багато дослідників підкреслюва
ло — колись із осудом, тепер із радістю — явні впливи на нього
російської поезії. А ось, мабуть, ніхто не дослідив не менш сильних
впливів (зокрема в ранньому періоді) українських передсимволістів, хо
ча не виключене, що маємо тут справу, серед іншого, зі спільним
корінням. Дослідники не вдавалися до цього цікавого питання, мабуть,
тому, що сам поет опосередковано заборонив такі експерименти. Адже
цілком усвідомленим і часто проголошуваним ідеологічним завданням
цілого його середовища було рішуче протиставитися "батькам" і в
політиці, і в культурі (вельми цікавим із цього погляду є "закомплек
соване" ставлення цих інтелектуалів до уряду УНР і зокрема Петлюри
та Грушевського). Подібні спроби також не є моїм нинішнім завдан
ням. Я тільки наведу два уривки з Черкасенка й Вороного, що їх "маланюківські" моменти мали б виявитися в ході цієї статті. Йдеться, пе
редовсім, про давні топоси смертельного Амора й femme fatale:
6

7

5

Джерела й точної цитати відшукати не вдалося.

' Див., напр. відому статтю "Зовсім інші". — "Книга спостережень", т.І
(Торонто, 1962), 322—342 і багато випадковіших застережень.
7

Я зробив був спробу збудувати паралелі між передсимволістами й деким із
поетів "Празької школи" в неопублікованій доповіді, що її я прочитав на з'їзді
"Слова" в травні 1968 року.
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Чорний блиск жарких очей,
Пітьма кучерів-гадюк...
Ох, не спатиму ночей,
Не спиню солодких мук!
8

І я в чаду солодких мрій
Припав до уст і млів,
Той поцілунковий напій
Мене труїв, труїв...
Я чув той шепіт вже крізь сон
В обіймах білих рук, —
І гинув, мов Лаокоон
В стисканні двох гадюк.
9

Разом із передсимволістами, але рішуче по-своєму, Іван Франко
засновує в світогляді Маланюка центральне розщеплення, що на нього
доводилося мені вказувати в раніших виступах і що його я в цьому кон
тексті назвав би "Зів'яле листя" / "Каменярі" як своєрідну розмову між
"декадентною" й "заанґажованою" естетикою. Цитатами, алюзіями й
інтертекстами сам поет недвозначно (і навіть іноді настирливо) натякає
на свою покревленість із Шевченком, але все-таки, і, може, саме тому,
це складне питання вимагає окремого дослідження. Вже почалися
несміливі спроби дослідів впливів чеської й польської поезії на Мала
нюка. З нетерпінням чекають на серйозного дослідника явні зв'язки
його поезії із західною літературою, зокрема з французьким построман
тизмом; відомі мені коментатори поки що обмежуються списками
прізвищ, що їх тут і там називає сам поет.
Чого шукає молодий Маланюк у цій гущі поетичних дзеркалень?
Його безнастанно мучить якась "вічна спрага вічним болем" — якесь
жадання, що його нібито може виразити не вишукана поезія, але тільки
"голодний крик". Його мучать заклики до якихось подорожей на най
дальші острови, до якихось недосяжних обріїв, якась туга за абсолютом,
яку Ніцше назвав був "вічною раною буття". Цієї спраги не втамує
ніщо (або втамує тільки Ніщо) — єдине пасивне безвілля, або ж єдина
нага воля заклят^гчи на постійне пасивне завмирання, чи ж на постійне
шугання в крайніх протилежностях, у крайнощах існування.
Повертаючися до мого ранішого застереження, я не хотів би "пси
хологізувати" цей тематичний струм: певна бо річ, що він уже сам со
бою — література. В історії літератури такі мотиви можна б назвати,
серед іншого, екзистенціяльним різновидом романтичної іронії — пара
доксом між жаданням та відсутністю, жаданням того, що на віки
відсутнє, — що його єдино можливе вираження — це вбогі, недостатні,
нестійкі слова поезії. Я вважаю цю "вічну спрагу", цей "голодний
крик" за життєдайну енергію всього Маланюкового доробку. Автор
втілює цю енергію в обмежену кількість одностайних образних структур,
що я тут розгляну декілька з них: кохання й жінка, краса і дія, поезія
й поет. Ми побачимо, що вони між собою тісно пов'язані, а до того
' "Еспанка" (1913). - Твори, т.ІІ (Київ-Відень, 1920), 149.
' "Чари" (1913).— ред. Орест Зілинський, Антологія української лірики,
т.І (Едмонтон, 1978), 82.
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постійно повторюються, створюючи неначе єдину надструктуру, су
цільний код. Я прочитуватиму їх у згаданій вже рамі плюса й мінуса та
особистого й публічного. Всюди присутнє егоцентричне героєве "я", в
різних (іноді взаємно протилежних) масках та позах, сильно проблематизує цю раму, а зокрема пару особистого й публічного. Поет і лірич
ний герой завжди виступають разом. Поет сам себе постійно текстуалізує, сам себе постійно творить, стаючи власним текстом. Теат
ралізація "я" в Маланюковій поезії така яскрава, як і в Байроновій.
Комплікує ці пари ще й той факт, що героєве "я" розвивається в при
страсному, гарячковому діялозі з "ти" — з мовчазною, хоча тим не
менш активною співрозмовницею. Нагадую, що, в пізнішій, "неоклясичній" фазі ("Перстень Полікрата", "Влада") яскравість героєвого "я"
іноді затьмарюється й невтралізується суспільно-політичними узагаль
неннями, тобто "публічними" позами, які дозволяють читачеві бачити
тільки двовимірну поверхню. Цікаво (і, зрештою, закономірно), що
разом із послабленням енергії унікального "я", слабшає самобутність
форми Маланюкового вірша. Десь діваються блискавично-разючі при
близні рими, звукові експерименти. Все "вигладжується" і стає, разом
із "я", поверховим, "загальним". Експериментування (але вже зовсім
інше) приходить, разом із відновленням "я", в поезії "глибшої"
еміграції.
10

З
Маланюк — поет кохання передовсім, зокрема, коли "кохання"
брати в ширшому, ніж звичне, значенні." Він поет кохання в незлічен
них і часто взаємно протилежних нюансах цього найскладнішого з по
чуттів. Воно ж бо настільки широке, що найчастіше (принаймні в літе
ратурі) довірене втілювати бажання неосяжних обріїв буття.
На негативному полюсі цієї тематичної стуктури в Маланюковій
поезії знаходимо своєрідну фізіологічну демонічність. Іноді таке кохан
ня це "лиш спазматична судорога щастя", тобто оргазм, який є корот
кочасним епізодом у запеклій боротьбі чоловіка з жінкою, з конечною
поразкою чоловіка. Ризикуючи поверховою фройдизацією теми, всетаки слід сказати, що реакцією на таку поразку буває характерна на
сильницька еротика:
В пекучім полоні тебе в цю мить неволю, —
Крівавлю стомлено твій спопелілий рот.
("Земля й залізо " 32)
Зброя жінки в цій боротьбі — куди рафінованіша й небезпечніша.
Демонічного самця-"воїна" зневолює не тільки спокуса сексу з його
неухильним наслідком, але, що головніше (і що, врешті, одне й те са
ме), — нездоланна жіноча магія.
10

Саме вишукані рими, разом із іншими алітераційними засобами, найбіль
ше постраждали від "мовної редакції" згаданого львівського видання.
" Юрій Шерех заторкує це питання з трохи іншого боку. Див. статтю
"Влада це — серце". — Друга черга. (1978). 237—241.
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Так пали-ж, не гаси мою спрагу, —
Не пускай з кайданів твоїх рук,
Погуби мене пеклами пагуб!
Заголуб мене полумям мук!
("Земля й залізо ", 29)
Зустрічаємося в таких текстах із якимсь аскетичним, майже монашим (як у Липи) проклинанням фізіологічного кохання як гріха. Ось
рядки, що своїм озвученням нагадують білий вірш "Кассандри" Лесі
Українки:
Бог покарав мене моїм коханням,
Бог покарав твоїм нещадним брудом —
І ось закаляна моя гординя.
За чорні мрії, за гріховні зваби
Бог дав тебе — Антимарію! Відьму!
("Земна Мадонна",50)
Таке кохання зображене не тільки як гріх, але як якась покута за
якісь гріхи ("А в пристрасних обіймах — кара"), як отрута, як ксйзння,
або, врешті, як такий критичний стан тривоги, що з нього може виз
волити тільки смерть. Ми пригадуємо образи спраги й голоду як пое
тичну конкретизацію точніше невизначеного жадання найдальших
обріїв буття. Секс стає "подорожжю на Цитеру", бо він сміє симулю
вати такі жадання, ставши навіть не їх тимчасовим сурогатом, а їх ка
рикатурою. Недарма в декількох віршах, у зв'язку із сексом, повто
рюється бодлерівська фраза "солодке зло". При відсутності напучувань
плятонічного апостола Павла, тут маємо справу з осердям романтично
го й постромантичного декадансу, не як точно означеної школи, а як
загального поетичного напрямку.
Є в Маланюка декілька згадок про матір, бабусю, а в пізнішій
творчості — зворушливі вірші, присвячені пам'яті покійної дружини.
Але, як правило, знаходимо досить мало жіночих постатей, що до них
ліричний герой не плекав би почуттів еротично-романтичних, навіть
коли ці жінки вже давно покійні, як ось Башкирцева. До майже всіх із
них він звертається в другій особі однини (іноді, по-пушкінському, на
"Ви") — адже вони є ці мовчазні співрозмовниці в його постійних
діалогах.
В образах жінки як негативної енергії кохання особливо сильно
відчутна текстуалізація, з виразними ремінісценціями з інших відомих
текстів, а то й з інтертекстами. Ось як "особиста"(явно "фройдівська")
героєва тривога проектується на інший текст:
12

У м'язах цих співала творча сила.
Тремтіла тьма. Ще ніч лежала ниць,
12

Тут можна додати, що в демонології різних народів, включно до україн
ського, сексуальні зносини з жіночим демоном (русалкою, мавкою лісовою, пе
релесницею) закінчуються осамітненням, здичавінням, дивною хворобою й жа
хливою смертю.
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Як ворогом підіслана Даліла
Ввійшла в намет мою підтяти міць.
("Земна Мадонна",

13

48)

Демонізація жінки особливо яскраво виражена в постаті Кармен у
циклі "Кармен і Беатриче" ("Земна Мадонна", 20-25) і в декількох неназваних варіянтах цієї постаті в інших віршах. (До речі, строфа із Черкасенка, цитована раніше, взята з вірша про еспанську циганку, що
танцює на сцені.)
Гадючий стан співає й кличе
І тягне п'яна ніч очей...
І невідступна, необорна
Ні для молитв, ні для хреста,
Кармен, Кармен солодка й чорна,
Ти труїш знов мої уста.
Так пристрасно, так люто, так несито
Гадюкою вп'ялась в уста.
Ще одна літературна демониця, вже куди ближча до української
культури, це відьма, а іноді й точніше — відьма-сотниківна з Гоголевого "Вія", що варіянти її образу повторюються особливо часто в ранній
поезії Маланюка, і, до речі, відлунюються в інших поетів "празького"
середовища, як, приміром, у Лівицької-Холодної. Образи відьми, ру
салки отримують різні фолкльорні прикмети й властивості, як, напри
клад, вміння блискавично змінювати свою подобу:
Скалічена квітка — отут:
Прозорі повіки потвори
Ховають у погляді хорім
Скарби несмертельних отрут.
...Під сяйвною казкою ночі —
Жаба, малпа, горбата — ти.
("Земна Мадонна",

41)

А тепер погляньмо, як із допомогою всього кількох лексичних
замін, кількох "переписань", демонічне кохання й демонічна кохана
переступають тонесеньку межу між сферою інтимно-особистою та сфе
рою історично-публічною, ніколи зовсім не залишаючи тієї першої:
індивідуальність і колективність схрещуються, а іноді цілком спливаються в нову цілісність. Отже, демони історії стають своєрідним вип
равданням демонів інтимного кохання, і навпаки. Ось варіянт уже тут
згадуваного мотиву насильницького чоловічого кохання:

13

У львівському виданні "Поезії" цей рядок змінений на "Ввійшла в намет
мою підняти міць", що цікаво протиставляється оригінальній версії (206).
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А
Я
І,
І,

пекучий вітер розвіяв сором —
терзав Печенігом твої пелюстки...
здавалось, навколо табором — Хозари.
здавалось, обох нас прошиють клинки.
("Стилет і стилос ", 27)

Майже непомітними знаками-покажчиками, що вказують на істо
ричний дискурс, мотив сексуального акту історизується (і, отже,
політизується) в контексті Маланюкового текстосвіту. Ось ще один
приклад:
Кусай, кусай мене; — бо ж знаю ти — не Та...
І в вітрі пристрасти татарський свист погоні:
Ось-ось — в проклятій тьмі хроплять скажені коні
І тяжко гупають нещадні копита.
14

У цьому уривку важливі не так наявні татари й їх калямбурний
ударний акомпанемент, як відтінки значень іменника "погоня", а особ
ливо займенник "Та", що написаний з великої літери. А ось як покута
за "гріхи" особистого кохання, що про неї я також згадував, змінюєть
ся на покуту і лицаря, і всієї нації (за гріх кохання з відьмою, за гріх
"кохання" народу з ворогом?) відповідними знаками-натяками:
За шал жагучої жадоби,
За хижу пристрасність обійм,
Назустріч йдуть криваві доби,
Гримить грозою грізний бій.
("Гербарій", "Поезії", Львів, 78)
Подеколи натрапляємо на нагромаджування таких постійних
знаків-гасел у якихось майже автоматизованих рефлексах, що їх, здава
лось би, не завжди легко докраю збагнути, навіть із допомогою контек
сту:
І крізь людську спітнілу похіть —
Горітимем навзаєм, так, —
І все ж згучатиме епоха!
І все ж палатиме мета!
("Земна Мадонна",

43)

Але, як побачимо трохи пізніше, навіть такі наче б то хаотичні
строфи — глибоко позначені.
Нагадую, що інтимно-особисті ремінісценції еротичного кохання
частинно втілюють яру енергію тривожного шукання найдальших обріїв
буття. Вольовим рішенням поет заставляє цю енергію служити публіч
ній, історично-політичній тематиці. Хаос ночі кохання він пляново
14

У нью-йоркському виданні вибраних поезій, мабуть, під диктат дозрілішого віку, автор змінив "кусай" на "цілуй". Це — цікавий приклад пізнішого
"неоклясичення" навіть ранніх текстів, але воно псує настроєву суцільність об
разу. — Див. "Поезії", 43.
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(але ніколи не остаточно) переписує на хаос ночі української історії.
Отже, під поверхнею публічних тем, енергія ночі інтимних почувань не
перестає вібрувати, пробивається крізь пласт історично-політичного
нашаровування, вже самою лексикою (повторюванням і варіюванням
знаків) створюючи оте особливе "маланюківське" забарвлення й то
нальність, оту особливу еротизацію політики.
Колективність публічного профілю зрівноважується з індивіду
альністю профілю особистого з допомогою засобу шенченківської персоніфікащ^А мільйони українців одняться в постать жінки-України,
яка методично уподібнюється до коханих ("справжніх", а чи "інтертекстуальних") жінок і до якої ліричний герой також виявляє нібито еро
тичні почування. Вже згадуваний образ відьми-сотниківни (цікаво, чи
сам Гоголь тут також невисловлений символ в контексті Маланюкових
статтей) — це, мабуть, найпомітніша символічна ланка між "індивіду
альним" та "колективним" профілем демонічної жінки. Ось рядки з
вірша начебто про особисте кохання:
Все тільки приверзлось. Розтанув подих Бога,
І — мертва і страшна — краса твоя в труні.
Вій вії не підвів... Застряла в вікнах погань,
І — Хома Брут — я вмер в огидній тишині.
("Земна Мадонна", 11)
А ось уривок із вірша про Україну як Степову Елладу, який нена
че сперечається з куди ранішим рядком "О, моя Степова Елладо":
А може, й не Еллада Степова,
Лиш відьма-сотниківна мертва й гарна,
Що чорним ядом серце напува
І опівночі воскресає марно.
Труна свистить, колуючи, а Вій
Залізні вже розплющує зіниці.
("Земна Мадонна " 15)
Ці два вірші надруковані в сусідстві. їхній майже однаковий образ
ний реквізит раптом змінений одним-єдиним постійним знаком "Елла
да Степова" (чи, точніше, його запереченням), що його читач негайно
впізнає: адже Маланюк вже давно надав йому емблематичної вартости і
тепер може вживати його блискавично, як умовний код, хоч знову на
протилежних полюсах плюса або мінуса. Щобільше, цей знак опосеред
ковано впливає на попередній, нібито особистий вірш, підказуючи
прочитання тамтешньої постаті сотниківни як також негативний образ
України й героєвого інтимного, і небезпечного, відношення до неї. До
того ж, тут географічна територія, що омітизована історією, і омітизована постать жінки зливаються в якийсь єдиний надобраз.
На прикладі Еллади/сотниківни ми бачимо, як образи України/демонізованої жінки не тільки зустрічаються в раннього Маланюка щокрок, але поєднуються в суцільні надобрази і, що головніше, опосеред
ковано впливають на ті жіночі постаті, які з Україною безпосередньо не
пов'язані. Україна стає облудливою відьмою-коханкою, а то й гете63

рою-повією (зайво нагадувати, скільки такі зображення батьківщини
свого часу наробили Маланюкові клопотів' ), а її насильний самець-коханець проектується від першої на третю особу, і стає або її ворогом,
або ж її варязьким лицарем, так опосередковано ідентифікуючися з героєвим " я " — з його естетизмом та всілякими "фройдівськими пробле
мами".
5

Ні, Ти — не мати! Шал коханки
У чорнім полум'ї коси...
І хижий хан буде безкарно
Впивати уст отруйний мед...
Î знову ніч очей покличе —
Тебе спіймать, схопить Тебе б!...
Тебе б конем татарським гнати,
Поки аркан не заспіва!
Бо ти ж коханка, а не мати,
Зрадлива бранко степова!
("Гербарій", "Поезії", Нью-Йорк,

28)

Тільки ти, перекохана мандрівниками, —
Всім даруєш розтерзане тіло для втіх,
/ кусають, і душать брудними руками,
І з плачем твоїм злиті харчання і сміх.
Ти ж подряпана вся, божевільна блуднице,
В дикій слині коханців, — розпусто краси!
("Зелыя й залізо ", 10)
Тут — жінка безсила — земля розімліла від спраги,
Розкривши чорнозем в розпусній нестямі для всіх...
Та буря сурмить. Чую — йдете, грядете, Варяги,
Обняти, стиснути й витиснуть форму красі.
("Земна Мадонна", 101; всі підкреслення мої— Б. Р.)
Розщеплювання-помножування однієї постаті (в цьому випадку чо
ловічої — ворог-лицар, а в дальшому — ліричний герой) на групу про
тилежностей є постійною практикою Маланюка. Спересердя ліричний
герой в наведених прикладах неначе приєднується не тільки до варязь
ких лицарів, але й до комплексу образів насильника — ворога. Адже
фраза "бо ти ж коханка" — вказівка на сферу особистого кохання:
відразу видно, що ця "зрадлива коханка" аж надто подібна до тієї, яка
намагається знищити ліричного героя в своїх отруйно-гадючих обіймах,
15

Мабуть, найжорстокіша й найвідоміша атака: Святослав Доленга. "Поет
тьми й хаосу (3приводу збірки Є.Маланюка — Земна Мадонна)". — Ми, книга
IV (весна, 1935). - Варшава, Варяг, 1935, 113-134.
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але до якої, все-таки, він виявляє почуття ревнощів. Іноді такі "пікассівські" єднання особистого й публічного профілів жіночої постаті, і от
же, першої й третьої особи постатей чоловічих, неначе виходять із-під
авторового контролю, як ми це вже бачили в інших контекстах. Напри
клад, розмовляючи зі знайомою жінкою-емігранткою в її міському по
мешканні, —
Але дзвонять під нами трамваї:
П'ятий, поверх, бісквіти і чай —
ліричний герой подумки зронює якесь все-таки досить дивне побажан
ня — заклинання своїй, як видно, жаданій приятельці на чужині:
Та щоб ніч українська бреніла
Діямантовим трепетом зір
Та тягла Вас незбагнена сила
В темну згубу, в безодню, в ясир...
("Земна Мадонна", 89; підкреслення моє — Б. Р.)
Перехід кохання й коханої від мінуса до плюса — зі сфери де
монічної у сферу благодійну, іноді навіть ангельську — знову стається
майже непомітно. Рухається він, серед іншого, з допомогою типово
маланюківських (та й узагалі "пражанських") "мужніх" оксюморонів,
якось: "жорстока ніжність долоні" коханої, "люта ніжність моя", "кри
жана ніжність", "гірка радість", "гірка солодкість жінки" тощо. Але
відтінки демонічного іноді лягають ширше. Ми пригадуємо приклад
дисциплінування української жінки(^)землі рятівними варягами. А ось
опис весни в образі вольового кохання, що оснований на універсаль
них мітах землі(3)праматері як жінки та чоловічої зверхности сонця. До
речі, тут знову зустрічаємо нерозривне єднання жінки й території:
Так праматірно-вічно розкрила
Чорнозему укохану плоть,
Яре сонце напружує крила —
Схопити і побороть!
("Стилет і стилос " 24)
Іноді, але дуже нечасто, буває так, що жадання благодійної ероти
ки на хвилину тамує спрагу найдальших обріїв буття, і отже, краса
жіночого тіла заперечує різні метафізичні й історичні асоціяції, що в
Маланюка звичайно з нею пов'язані (звертаю увагу на багатозначний
прикметник "вигаданих" в наступній строфі). Ліричний герой тільки
журиться, що любе тіло постаріє без нього:
Життя даремно захотіло
Спокуси вигаданих мет.
А там десь в сонці Ваше тіло
Розгубить золото і мед.
("Стилет і стилос ", 26)

65

О.Дубовик.

"Найправдивіша повість про квіти в південній
150x150, 1994, полотно, олія. м.Київ

країні",

"Мед" тут уже не "отруйний", а здалека перегукується в свідомості
читача з "медом сонця" Степової Еллади. Про це піде мова пізніше. А
тепер слід згадати, що з моментом, коли ці "спокуси" найдальших
обріїв, ці "вигадані мети" безпосередньо втілюються в історично-полі
тичні образи — негайно заперечується бажання конкретного жіночого
тіла. Воно заперечене, можливо, також тому, що це тіло тепер уже
"тут", а не "там десь":
Що мені твої пестощі вбогі?
Жорстока ніжність долоні?
Тут жагуча музика епохи,
Тут сонати останніх агоній.
("Земля й-залізо",

25)

Вказуюч«]на естетизацію й еротизацію трагічної боротьби (Бетхо
вен? Може/"Вагнер?), яка безумовно заступає "кволі" жіночі пестощі.
Але жіноча долоня не тільки "ніжна", а одночасно й "жорстока" — без
уже відомих нам знаків історично-еротичної "жорстокосте" цей епітет
майже незрозумілий.
А ось приклад безпосереднього переходу благодійного кохання від
інтимного до публічного мовлення у ввідному сонеті до "Земної Мадон
ни" (5):
Ще сяє день. Ще високо блакить,
Далеко ще до вечера, єдина.
Мої обійми сильні і палкі,
І прийде час — ти подаруєш сина.
Я знаю — гуркотить лиха година,
Грядуть заліза й пурпуру роки.
Він буде воїн. Ждуть його — полки...
І руки ці зламають марний стилос,
Щоб знов творити розпочатий Рим.
Разом із чеканням на приємний вечір із коханою жінкою, лірич
ний герой уже встигає бачити сина — майбутній плід цього вечора —
воїном. Але найцікавіше тут ось що: раптом розпливається навіть ця
візія, і герой звертає нашу увагу від сина на себе самого ("руки ці" і та
кож вже відомий читачеві символ стилоса в противагу до стилета) — на
те, що він сам стане полководцем, будівником недобудованого ук
раїнського Риму.
Образи благодійного, спокійного кохання та благодійних, чи
навіть ангельських, жінок, вже без діялогів із демонічністю, найчастіше
зустрічаємо в пізнішій Маланюковій творчості, хоч трапляються такі
жінки й раніше. Але на ранньому етапі плюс і мінус найчастіше все ще
пов'язані між собою: пекельній Кармен, наприклад, відповідає ангель
ська Беатріче, жахливій Антимарії — ніжна Марія (яка, в свою чергу,
вступає в діялог із Шевченковою), а в куди складнішому співвідно
шенні, що в ньому плюс і мінус нівельовані, Венера — Афродіта
відповідає Мадонні — Приснодіві:
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Там — Приснодівою — Мадонна,
Тут, на землі, зорієш — ти,
Що в пурпуровій мушлі лона
Ховаєш перлу чистоти.
("Земна Мадонна",

95)

Морська мушля — атрибут Афродіти — увиразнюється як фізіоло
гічний атрибут земної жінки. Коли порівняти цей парадоксальний
(майже оксюморонний) образ із гетерами(^) Венерами негативного
профілю жінки, що їх тілесні властивості поетназиває навіть стервом,
тоді стане явно, що жіноча моральна "чистота" є знаком плюса в куди
ширшому значенні, ніж інтимне кохання, включно навіть до сфери
історично-політичної: "невинність" жінки, хоча б і Афродіти, дорівнює
волелюбній сміливості нації. Мабуть, тому ліричний герой бажає зна
йомій емігрантці трохи побути в ясирі. Ідеологічні висновки нашарову
вання особистої моральної чистоти на волелюбну самостійність я зали
шаю читачеві.
Мостом між лірично-особистою й історично-політичною візією
благодійної жінки стає літературна постать Беатріче, що в Маланюка
безпосередньо протиставляється не менш літературній постаті Кармен
(див. цикл віршів "Кармен і Беатриче" в "Земній Мадонні", що в
ньому Кармен отримує аж сім віршів, а Беатріче тільки один). Коли
Кармен — еспанська циганка, то Беатріче — українська дівчина, яка
стає одночасно і поетовою музою, і музою України (не можна тут не
помітити цікавого схрещення Шевченка з Данте). Слід би додати, що
коли літературна Кармен репрезентує розхристаний модерн, то літера
турна Беатріче й її мовне втілення нагадують чистолінійну, формально
зрівноважену неоклясику:
Добридень, польовая Беатриче,
Селянська музо цих достиглих піль!
Ось — міряй, обраховуй, конструюй,
В умовний час хвилюйся і цілуй
І гірко знай, що є десь Беатриче.
("Земна Мадонна", 22)
У довготривалому літературному топосі Мадонни/повії, Беатріче
"десь там", хоч вона й "земна", а Кармен поруч, аж надто поруч, "в
умовний час". Спокуси обидвох — протилежні, але кожна з них тим не
.менш потрібна. Ось в чому засновується сміливий, своєрідно середньо
вічний парадокс непорочної Афродіти.
У майстерному вірші (відкритому діялозі з Шевченком) "Молит
ва" Марія також "земна" — навіть народить сина природним шляхом —
але її непорочність насвітлена рядом символів, які оточують її (голуби,
лілея). Вона неначе перегукується з жіночим символом України, але
ним все-таки докраю не стає: Маланюк вводить ще одну жіночу пос
тать — безіменну "Мадонну Диких Піль", яка є й жінкою, і тери
торією — як паралелю до Марії, здійснену займенниками "вона"/"ти".
Постать Непорочної Діви має впливати на "степовую мадонну", хоч во
ни залишаються у власних окремих часопросторах (їхні два простори
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символічно з'єднуються тільки один раз, у вигуку "крівава
Галілеє", який також з'єднує жінку й країну):

моя

Воркував голубий Іордан за її плечима,
Крильми срібними краяли вічну блакить голуби,
її звали — Марія.
— А як же вгадать твоє ім'я,
Що його десь шепочуть дрімучі дніпровські степи?
Між нарцисами Назореї — біла лілея —
Під збанком з водою хилила смагляве плече...
— В басаманах ріллі, о, крівава моя Галілеє,
Чорна праця землі степовую мадонну пече!
("Земна Мадонна", 77)
У центральній паралелі між цими двома жіночими постатями за
вдання "степової мадонни" — народити Месію для України. Отже, під
впливом Марії, алегоричне зображення України неначе протистав
ляється само собі: несучи на собі багато ознак, що в інших контекстах
були б негативними, тут воно все-таки майже дорівнює Богородиці. До
того, тут посилюється й наснажується маланюківська "еротична геог
рафія" — еротизування краєвиду, що в ньому обриси жінки й обриси
території розрізнити вже майже неможливо.
І так ми знову приходимо до втілення жадання найдальших обріїв
буття, що його звичайна, близька жінка ніколи не втамує, а її намаган
ня це зробити звичайно закінчуються образою. Приходимо до образу
далекої нареченої (чи, точніше, нареченої), що явно подібна до непо
рочної Афродіти:
Знаю — медом сонця, ой Ладо,
В твоїм древнім тілі — весна.
О, моя степова Елладо,
Ти й тепер антично-ясна.
("Земля й залізо",

19)

4
Краса демонічної жінки — найнебезпечніша її зброя, керівний
засіб її фатальної переваги. А тому, що принцип жіночого постійно пе
ребуває в центрі Маланюкового текстосвіту, краса в загальнішому зна
ченні також може бути небезпечною — краса природи, краса міста, а
зокрема краса як остаточна мета мистецтва. Отож, нездоланна сексу
альна принадливість пов'язана, більш чи менш опосередковано, з нега
тивним поняттям краси взагалі. В наступних рядках, наприклад, важко
не помітити схрещення знаків "темного" кохання зі знаками царства
краси естета-декадента:
Я зацного володар царства:
Престола зла, країн гріхів.
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Мій самоцвіт — рубіни крови,
Моя краса — останнє зло.
("Гербарій", "Поезії", Львів,

83)

Нагадую, що ліричний герой незабаром стане володарем інших
(хоч бінарно споріднених) територій.
Вже в заповідному ввідному вірші до збірки "Стилет і стилос" по
ет висловлює недовіру до уявних, естетизованих краєвидів пасивної,
гіпнотичної краси Гомерових лотофагів, а чи Ґоґенових. тагітянок, які
загрожують небезпекою "солодкого зла".
Пливу й пливу повз береги краси.
Там дивний ліс зітхає ароматом
І весь дзвенить од гимнів п'яних птиць...
Там зачарують гіпнотичні кобри
Під пестощі золототілих дів...
("Стилет і стилос",

3)

Цей простір такий принадний, як пісні сирен, як острів Цірцеї, як
гадючі обійми Кармен. Його необхідно обминути, аби не втратити
мужню дієздатність, навіть коли такий порятунок вимагає просто ти
танічного зусилля волі.
Небезпека краси, скажімо, французьких постромантиків зустріча
ється в Маланюкових рядках із ранішою, романтичною небезпекою кра
си метафізичної, бажання втікати кудись за хмари (як іноді в Шевчен
ка, а зокрема в Тичини), що й собі приносить забуття, звільнення (зно
ву як у Шевченка) від обов'язку свідчити.
За мармурові мури мрій
Землі не долітає гомін.
Так близько вічність. Диха синь.
В орбітах космоса-сонати...
О, коли б міг цілком не знати
Земної чорної краси!
("Гербарій", "Поезії", Львів,

79)

Та проте, можливість такого заспокоєння спраги найдальших
обріїв буття — це також зла віра, забуття обріїв буття, що загрожує, се
ред іншого, небезпекою прекрасної смерти Шопенгауера, в редакції
постромантичних поетів. Адже чи смерть "темна", а чи "сяйна", в
цьому випадку, не так уже й важливо:
Кляну земний, гріховний, чорний рай,
1 сяйвна смерть віднині — ясний вирій.
("Земна Мадонна", 12)
Земна краса — чорна, земний рай — чорний, далека батьківщи
на — "Чорна Еллада", і тільки смерть — "сяйвна". Але чорний про
стір — єдиний автентичний простір:
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Мозок видряпатись не годен
З міцно збитої кулі кісток...
Хай загинуть бліді, молитовні,
Всі, що міцно кохали день,
Всі, що вірили і горіли
Восковою свічкою літ.
"Хай живе засмальцьоване рило
Непідлеглої небу землі!'.'
("Земна Мадонна",

53)

Вже у згаданому ввідному вірші до "Стилета і стилоса" відповіддю
на наркотичну, пасивну красу є краса дії задля себе самої, краса руху,
краса нагої волі. Адже тільки в дії можливе шукання — в дії, що їй за
арену править земний простір, а не надземне безмежжя:
А тут — жаха набряклий вітром обрій:
Привабить, зрадить і віддасть воді.
Та тільки тут веселий галас бою —
Розгоном бур і божевіллям хвиль.
Безмежжя! Зачарований тобою,
Пливу в тебе! В твій п'яний синій хміль!
("Стилет і стилос", 3)
Краса дії тут знову (хоч уже трохи інакше) естетизується лексикою,
сама в собі стаючи романтичним "хмелем" пригоди, хлоп'ячою мрією
зачитаного в подорожніх книжках Артюра Рембо. Ось подібні рядки з
іншого раннього вірша, тепер уже таки з епіграфом із Рембо:
Під галас хвиль напружить паруси
І пить, і пить на дикому роздоллі
Безмежний шал безкрайньої краси!
("Гербарій", "Поезії", Львів, 85)
Небезпека особистого кохання ховається, серед іншого, в тому, що
воно загрожує заслонити красу дії, красу безмежного простору, замкну
ти обрії або тісними обіймами, або ж тісними стінами родинного дому:
Гірка солодкість жінки! Так.
І рай земний — сліпа пустеля.
Гнилою раною — уста,
Гнітючим небом — хатня стеля.
("Земна Мадонна",

43)

З цієї перспективи починаємо розуміти строфу, яка раніше здава
лася нісенітною. Наведу її ще раз:
І крізь людську спітнілу похіть —
Горітимем навзаєм, так, —
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І все ж згучатиме епоха!
І все ж палатиме мета!
("Земна Мадонна",

43)

Неможливість діяти дорівнює помсті Даліли, дорівнює відсутності
сили, тобто дорівнює імпотенції. І, парадоксально, саме інтимне при
страсне кохання загрожує такою небезпекою, бо відгороджує героя від
публічної сфери діяння. Переходячи до цієї сфери, можемо сказати,
що колишній вояк, який мусів стати емігрантом, загрожений таким
безсиллям якнайбільше. Але, з другого боку, перед емігрантом відкри
ваються простори, які ведуть далеко поза вишневий садок. Емігрант пе
реходить географічні кордони; еміґрант-поет переступає кордони по
чуттів, становлень, сфер буття — іноді, як Маланюк, від однієї край
ности до іншої. До цієї теми я ще повернуся згодом.
Процес переходу поняття краси в публічну сферу, тобто історизація й політизація краси як дії, відбувається на двох рівнях. По-пер
ше, естетика дії як мандрівки й пригоди стає красою цілеспрямованої
боротьби, яка все ще не може позбутися слідів декадентної естетизації:
І розгортається безкрай,
І ширшає сафірне коло.
Грай, вітре, перемогу! Грай,
Як пристрасть простір поборола,
Як обрії перемогла,
І сказ стихій — в руках побіди.
("Перстень Полікрата",

47)

А по-друге, історизується й політизується також краса природи —
отримуємо не тільки символічний, але й своєрідно ніцшеанський філо
софський краєвид, шо (як ми вже бачили) часто з'єднується з алего
ричною жіночою постаттю. Такий краєвид уже сам собою стає
енергією — він сповнений дії, перебуває в постійному русі. Недарма
провідним символом такого текстуалізованого простору є вітер — один
із центральних компонентів Маланюкової романтичної образности.
Як це було у випадку жіночих постатей, краса простору — зокрема
далекого, українського, і отже, омітизованого — в освітленні історії час
то стає антикрасою ("Антимарією"), аж ніяк не ліквідуючи себе такою
переміною. Ось два приклади, що в першому знову зустрічаємо сполу
чення текстуалізованого краєвиду з алегоричною жіночою постаттю:
Зостає лише рівний профіль і зоряний зір,
Та ще заграв глухих за плечима Твоїми тремтіння:
Всі принади Твоєї страшної краси.
("Гербарій", "Поезії", Нью-Йорк,

24)

І на Захід, на Захід ридають вагони з хаосу і смерти
Запокаліпси піль Твоїх, з пекла Твоєї краси.
("Земля й залізо", 39)
Знову бачимо, як високо естетизовані, декадентні фігури "прина-
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ди страшної краси" чи "пекло краси" застосовані до дуже актуальних
історично-політичних потреб, тим не менш вперто прозираючи з-під
таких разюче відмінних нашаровувань.
Краса для поетів — це передовсім краса мистецтва, краса поезії.
Вони або її культивують, або з нею борються, але не брати її до уваги
не можуть. І, звичайно, краса поезії також тісно пов'язана з принци
пом жіночого. В особистому темному профілі поезія, подібна до ко
хання, є для Маланюка романтичним криком муки, демонічним про
кляттям. Слово поезії не годне досягнути найдальших обріїв буття —
воно тільки мучить марними заманами, як гадючі обійми демонічної
жінки.
Є тільки смерть, є тільки тьма
Та пристрастна музика муки.
("Земля й залізо ", ЗО)
Безкровна Муза — нежива,
А я несу їй в бідній жертві
Мої скалічені слова —
І окрівавлені, і мертві.
("Стилет і стилос",

37)

У другому прикладі не можна не помітити переписання складних
співвідношень чоловічого й жіночого принципів у якомусь згубному,
але неминучому коханні. Вплив декадансу на такий погляд на поезію
(знову!) цілком явний. Взагалі, Маланюк одверто перегукується з
французькою постромантичною поезією численними епіграфами, пере
кладами, інтертекстами. Ось відкритий, але все-таки неоднозначний,
реверанс в бік цієї близької йому естетики:
Кричить життя скажена правда
На Avenue de l'Opéra...
І вже здається, що в кутку
Сидить і дивиться на мене
Примара п'яного Верлена,
В абсенті топлячи нудьгу.
("Гербарій", "Поезії", Львів, 82)
Але, як, мабуть, у кожного поета, зустрічаємо в Маланюка також
гімни своєму дивному дарові, що іноді поєднані з погідною красою
природи і, опосередковано, з українізованою музою — Беатріче. Така
"поетична" природа, як усе інше в Маланюка, текстуалізована, а іноді
(як ось у наступному прикладі) інтертекстуалізована:
На арфі сонця теплий день заграв
І серце під музику стеле сповідь...
("Стилет і стилос",

23)

Щоправда, такі стилізації трапляються нечасто, бо поет, напевне,
й сам відчував, що вони — "не Маланюк". Та й взагалі, поезії не мо73

же бути дозволено надовго залишитися "тільки" поезією, не може бути
й мови про будь-яке тривале домовлення з постромантичними декаден
тами і, зокрема, з пізнішими модерністами про те, що поезія нічого в
дійсному світі не міняє і ні до чого не зобов'язує. Адже це дорівнюва
ло б "солодкому злу" темного кохання з прекрасною чарівницею, хоч
би яким було привабливим таке переживання (тобто таке писання).
Поета не тільки огортає розпач над "безсиллям" поетичного слова, але
й запалює можливість знайти слово сильне, слово вольове, слово не як
абстрактну, а як дійсну дію:
Яких ще віршів вирізувать
З кривавого м'яса днів?
Які породити слова?
("Гербарій",

"Поезії", Львів,

103)

Така розпачлива, майже гістерична, віра в силу слова іноді ризи
кує автопародією: адже вже сам розпач твердження натякає на до
шкульну підозру заперечення — на страх, що поезія як політична дія та
ки не може бути сильною.
Всі вироки, здається, проказав
Рвучким і ярим віршем... А Росія
Ще догнива, як здохлий бронтозавр,
І труп — горою — мертво бовваніє.
("Земля й залізо ", 57)
Шляхом негативних функцій поезії як недостачі починається Маланюкова болісна — найболісніша — програма оприлюднювання своєї
особистої візії й цілеспрямовування енергії слова. Слід тут негайно
підкреслити, що поет майже ніколи не віддає своєї неповторної особистости колективу, не стає "рупором мас", не "каже за всіх". Він су
воро зберігає свою відстань, свою радикальну Іншість (яка так яскраво
висловлена в особистій ліриці) супроти далекого "народу". Своєрідна
мобілізація й ідеологічне спрямовування поезії відбувається майже за
вжди з поетової власної точки погляду. (Як я вже згадував, за виняток
цьому правлять деякі "ораторські" вірші в збірках "Перстень Полікрата"
чи "Влада".) Як у всіх інших випадках, кожний шар не перестає
просвічуватися крізь інші: багато "викреслюється", але нічого безслідно
не "вимазується", нічого не пропадає назавжди. Знову виникає вра
ження, що на "підсвідомість" тексту накладається воля й свобода вибо
ру публічного мовлення. Повторюю, що поетове рішення переписува
ти особисту лірику, переписувати "слабе" слово на "сильне" — не
тільки усвідомлене, але (як заявляє сам ліричний герой) систематично,
навіть якось дієтично, проведене:
Насичаю себе залізом
В ці жорстокі, в ці трудні дні.
("Земля й залізо "

56)

У вірші з відверто провокативним французько-декадентним заго
ловком "L'Art Poétique" Маланюк заявляє:
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Поет — мотор! Поет — турбіна!
Поет — механік людських мас,
Динамомайстер, будівничий.
Повстань майбутнього сурмач,
Що конструює День над Ніччю.
("Стилет і стилос",

44-45)

Приблизно чверть сторіччя після написання цього вірша Віктор Бер
(він же Віктор Петров і В.Домонтович) опублікував довгу статтю "з
приводу" цього Маланюкового тексту. Стаття явно неприхильна, провокативна в негарному сенсі слова. В її складному й розумно-хитрому
(хочеться сказати навіть "хитромудрому") викладі, автор приховано об
винувачує Маланюка в намаганнях убити мистецтво поезії шляхом і
протофашистських італійських футуристів, і ранніх радянських поетів"ударників". Факт, що в тексті статті він замінює французький заго
ловок вірша латинським — дуже вимовний: критик бо навмисне не зва
жає на те, що молодий Маланюк написав цей вірш проти себе самого,
проти власної своєрідної музи, у відчайдушному жесті намагаючися та
ки справді вбити власний "art poétique". Адже в його тексті постійно
прозирає антифутуристичний постромантизм, іноді зі знаком запере
чення, а іноді й без нього. Процитую декілька таких місць:
16

Не жар ліричних малярій...
Не Піфії сліпий екстаз...
Під рокоти космічних музик!
І над безоднями глибин
Стихії шалом біснуватим —.
Єдино Конструктивний Чин
Поможе нам опанувати.
("Стилет і стилос",

45)

Хоч ці десперативно-гістеричні турбіни й динамомайстри повто
ряться в Маланюка всього раз чи двічі, то все-таки за ними вбачається
явище дуже цікаве й навіть симптоматичне. Адже в таких віршах зударяються два радикально протилежні поетичні світи, не творячи якогось
третього, як також два протилежні ідейні принципи — воля й геометрія.
Ця остання пара протилежностей — гаряча воля й холодний інтелект —
трапляються в поета доволі часто, натякаючи, серед іншого, на його
покликання й на його фах. Але слід підкреслити, що інтелект як
енергія, та й навіть образи інтелекту, бліднуть в його текстах перед не
здоланною енергією волі.

" Стаття, не враховуючи вступу-маніфесту, була першою в першому збір
нику неоціненних (і, зрештою, поки що як слід не оцінених) критичних ма
теріалів МУРу. "Засади поетики (Від "Ars Poetka"Є.Маланюка
до "Ars Poetka"
доби розколеного атома)". — МУР. Збірники літературно-мистецької проблема
тики — Збірник 1, Мюнхен, 1946, 7—23.
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Отже, триває не так шукання дефініцій, як свідома, вольова кон
струкція вірша, тобто особистого світогляду, тобто національного само
усвідомлення, — триває надбудова волі над особистою, отож колектив
ною підсвідомістю (яка, повторюю, постійно дає про себе знати), три
ває der Wille zur Macht як ставання понад себе, триває кування "силь
ного" слова зі "слабого". Триває поєдинок ліричного героя зі самим
собою, з темним коханцем Кармен, з жертвою Даліли. Слово, яке не
наче не мало куди подітися, тепер отримує призначення зброї, а не
щадна спрага чогось — невідомо чого — тепер отримує призначення
історично-політичної мети.
Підходимо до славної Маланюкової пари "стилет і стилос", що її
поет іноді переписує на "стилет чи стилос?" Обидва елементи пари
змінюють свої позиції, навіть іноді й свої значення, у тих приблизно де
сяти віршах (що три з них відкривають збірки), де ця пара появляється.
Загально ж беручи — і на додаток до того, що вже тут сказано, — йдеть
ся про стихійну енергію та енергію формотворчу, дію в світі й дію в
мистецтві, ангажоване й неангажоване слово. Тому-то один елемент
пари без другого існувати не може, як не можуть самостійно існувати
діонісійські й аполлінські начала:
17

І ти, — нащадче мій, збагнеш,
Як крізь тисячолітній порох
Розгорнеться простір без меж.
Збагнеш оце, чим серце билось,
Яких цей зір нагледів мет,
Чому стилетом був мій стилос,
І стилосом бував стилет.
("Земля й залізо ", 5)
Отож, не "стилет чи стилос?", а таки "стилет і стилос" — тільки
так можна збагнути, чому "двояко вагаються трагічні терези". До речі,
ненормативно застосоване слово "двояко" спонукує до дуже цікавих
можливостей прочитання цього рядка та його контексту (див. "Стилет
і стилос", 5).
Такі вияви поезії, як простір дії Персоніфікованої гетери-України,
як гнівні прокльони та чорні пророцтва, неначе жахають самого лірич
ного героя — він просить за них вибачення, він хоче їх позбутися, але
все-таки, як Шевченко чи Франко, він переконаний, що таких слів ви
магає час. Поета й поезію демонізує історія, як демонізує вона пос
тать уособленої землі:
18

Прости, прости за богохульні вірші,
Прости тверді, зневажливі слова!

17

"У Грибоедова не стиль, а стилет", — писав Борис Ейхенбаум. — Див.:
Юлий Айхенвальд. Силуэты русских писателей.— Том І, Изд.6 — Берлин: Сло
во, 1929, 60.
18

Можливо, що правильніше було б тут згадати тільки Шевченка: адже ні
він, ані здебільша Маланюк не жертвували своїм мистецтвом у безкомпромісно
му "або/або".
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Гіркий наш вік, а ми ще, може, гірші,
Гіркі пісні глуха душа співа.
("Гербарій", "Поезії", Нью-Йорк,

29)

Та, проте, вірші історично-політичного спрямування часто викли
кають тверду, незламну гордість:
1 крізь папери, крізь перо,
Крізь лак культури — богоданно .
Рокоче запорожська кров
Міцних поплечників Богдана..."
("Стилет і стилос",

42)

Історична дія дослівно прозирає крізь письмо — тінь від стилоса
піднімається стилетом. Але одночасно стається й навпаки: крізь уваж
но підібрану лексику, яка має мало спільного з барабанщиною великої
більшости "військової творчости", прозирають (бо не можуть не прози
рати) папери, перо, "лак культури", навіть вченість. З-під нещільно
припасованої маски міцного, але, можливо, що й неграмотного запо
рожця, виглядає ерудит-інтелектуал, любитель невротичного Бодлера,
словом, "січовика блідий праправнук".
Послідовна театралізована конструкція "я" ліричного героя коро
нується широко відомою центральною парадигмою образів воїна-володаря, що нині оточений тільки полками слів. Ось строфа, якою у свій
час забавлялося декілька пародистів:
Напружений, незломно-гордий,
Залізних імператор строф, —
Веду ці вірші, як когорти,
В обличчя творчих катастроф.
("Земля й залізо ", 5)
Останній рядок — це глибока думка Ніцше (тут перестроена на
історичний лад), яка була ще до 1925 року збаналізована на Заході
ранньою фашистською ідеологією, а на Сході — Розановим. Та, проте,
вона підказує й інші прочитання — прочитання текстуальні — навіяні
парою "стилет" і "стилос". "Катастрофи" темної, демонічної поезії
зустрічаються з "катастрофами" самоусвідомлення карколомного ризи
ку пози "імператора строф", яка постійно звідусіль загрожена. В
публічній сфері,
За все — за серця пломінь ярий,
За гострий зір, за владу слів —
("Стилет і стилос", 12, підкреслення моє — Б.Р.)
доводиться платити гіркою іронією власної ситуації:

" У нью-йоркських "Поезіях" Маланюк, на жаль, змінив другий рядок на
"Крізь дні буденні", так зіпсувавши цікавий образ задля алітерації, або задля ря
тування козацького "гонору".
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Вітри загасли. Грози вмерли.
Жовтнева закипає ржа.
Моя ж рука стискає берло
Ще ненароджених держав.
Вже всі примари розлетілись
При деннім світлі простих мет.
Ось: розуму — уважний стилос
Та серця — вогняний стилет.
("Стилет і стилос",

47)

Помітний безнадійний краєвид, із ржею, яка з'їдає залізо; що
цікавіше, слово "держав" виступає у множині. Чи ліричний герой —
тепер у патетичній масці Дон Кіхота — справді хоче стати фактичним
імператором? Це виключене хоча б тому, що його "держави" ще "нена
роджені". Чи, може, йдеться про українську державу і, мовляв інший
(дуже відмінний) поет, "державу слова"? Це вже вірогідніше. Але, в
присутності постійної текстуалізації України, можна припустити, що
йдеться, врешті-решт, про "держави слова", і то, як я тут намагався
показати, держави дуже різні, можливо, що й одна одній протилежні.
Та, проте, одна з них прозирає крізь одну, як і прозирає крізь них яв
ний мотив жадання фактичної української держави — втілення спраги
найдальших обріїв буття. І врешті, марґінальність володаря не держави,
а строф (які вже самі собою є дуже маргінальною державою) стає
іншою, можливо протилежною, маргінальністю — маргінальністю "ми
таря", що не з "булавою" чи "берлом", а з "костуром" або з "посохом"
шкутильгає по непривітному світі:
Вию псом на мертвім полі бою,
Стережу сей попіл і к і с т к и ^
("Перстень Полікрата",

99)

Серед багатьох тематично-почуттєвих функцій, що ними Маланюк
наділяє модель публічної поезії — пересердя, образи, боротьби, влади,
навіть динамомашини, і врешті розпачливого Єреміїного або ж бичувального Ісаїного пророцтва — зустрічається функція, що має бути до
сконало благодійною. Хоч її втілення нечасте, її психологічна перекон
ливість має зрівноважувати і "крик", і "залізо" звичніших настроїв.
Поет повертається до символу "Євангелії піль" і проектує на мистецт
во поезії моделі природи та "польової Беатриче", отже, моделі цикліч
ного часу як заперечення буремних, непередбачуваних "вітрів історії".
Тут праця над віршем має протиставитися і "конструкції", і пристрас
ним шуканням, ведучи читача в околицю давнього топосу поезії як
хліборобства, а також і в осердя українського романтизму.
Побожно буду жати жито
З колоссям вже достиглих слів,
Хоч час зловісним ворожбитом
Ворожить повідь згубних злив.
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Все жну жита, необоримий,
Від поту праці вже сліпий,
І Муза перевеслом рими
Ось в'яже строф моїх снопи.
("Гербарій",

"Поезії", Львів,

114)

Але читач негайно помічає, що коли ліричний герой починає мо
ву про поезію, йому навіть на одну строфу не вистачає того духовного
спокою, що необхідний для таких "неоклясичних" "буколік" та
"георгік". Трагічна функція історичного часу, як і трагічна постать
ліричного героя, негайно пов'язується зі звичнішими Маланюковими
тематичними сферами екзистенціяльного голоду. Цікаво, що цей вірш
поміщений в безпосередньому сусідстві з циклом "Псалми степу", тоб
то з найчорнішими образами гетери-України (незважаючи на рількеансько-мирний заголовок самої збірки). Отже, Гесіод чи Верґілій мо
же залишитися для Маланюка й його друзів-емігрантів тільки світлою
мрією про неосяжно-далеке майбутнє, коли сама поезія стане погідним
краєвидом (вказую на єднання краєвиду й поезії, подібне до єднання
краєвиду й жінки):
Та в мрії живемо необоримій,
Що прийде час і зранені степи
Одягнуться в нових поем снопи,
Пов'язані у перевесла рими.
("Гербарій", "Поезії", Львів,

76)

І, врешті, шляхом топосу поезії як хліборобства, з допомогою двох
цікавих парафраз з Євангелії (сам цикл, що в ньому знаходиться цей
текст, називається "Євангелія піль"), поет неначе етично виправдовує
потребу бойових закликів, кривавого крику можливістю — немож
ливістю осягнення такої лірично-лірничої утопії:
Можна смерть лише смертю здолати,
Тільки в цім таємниця буття.
І зерно мусить вмерти, щоб дати
В життєдавчому житі — Життя.
("Гербарій", "Поезії", Нью-Йорк,

26)

У ніякому разі не можна сплутувати таких (доволі, повторюю, не
частих) символів і мотивів із навіть будь-якими натяками на наро
дницький світогляд, як це дехто з найновіших Маланюкових обожню
вачів уже встигає робити. Маланюк нападає на народницький світог
ляд постійно і безпощадно. Ось саркастичне переписання популярної
народницької фрази з точки погляду емігрантської периферії: "Не рід
ний він, небіжчик "рідний край"". А ось декілька образів із освяченою
бандурою, яка стає символом української пасивности, розніжненої
слабости:
На суходолі проклятім отари
Виспівують нудний бандурний біль.
("Земна Мадонна",
ч
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12)

Ти, у кого і нерви — бандура,
В чиїм серці ридає раб.
("Земля і залізо " 52)
Ти думав: повернешся з поля, —
Чекає вечеря, жінка,
Сонцем нагріта присьба,
Місяць, бандура... Так?
("Земна Мадонна",

66)

І врешті, як це часто буває в Маланюка (і бувало в Шевченка), —
настає момент сумніву:
А, може, мудрість та — міцніш,
І марно поривають вірші
За обрій хліборобських тиш.
Алеіде йуумнів негайно переможений:
Він — той лукавий, той — тутешній,
Якому меч за чересло,
Білив хати, плекав черешні
І розчиняв в горілці зло.
("Земна Мадонна " 63)
"Перевесла строф" як текстуальний знак змагається зі своїм анти
подом — "нудним бандурним болем". Хоч перший явно перемагає, —
він сам смертельно поранений: небезпека буколічного спокою вияв
ляється аж надто загрозливою. Адже такий спокій може бути тільки або
хвилевою принадою, або далекою суспільною мрією для того, кому
призначено міряти світові перехрестя, або "берлом", або ж "костуром".
"Митар" — проклятий простором. І саме простір створює персо
ну ліричного героя, яка найбільше загрожує масці "володаря" (хоч зно
ву одна прозирає через другу — адже влада цього володаря непевна, а
митар може бути своєрідним володарем) і яка найчастіше повторюється
в пізнішій творчості. "Митар" володіє власною силою — силою проро
ка Єремії, хоча б навіть "вопіющого в пустині". У цікавому переписанні Шевченкового "попідтинню" — мабуть, найсильнішого в нашій
літературі символу периферії — поет питає:
Яким тинам життя притулиться?
Яка ще стріне чужина?
("Стилет і стилос "

38)

(Ці рядки, до речі, написано в Варшаві, приблизно чверть сторіччя
перед переселенням до Нью-Йорку). Маска пророка Єремії й статус
емігранта поєднуються в одне, бо ж саме простір — відстань і геог
рафічна, і психічна — не дозволяє словам долітати на батьківщину:
У кривавому колі, бурлака,
Мушу вічно шукати мети,
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І даремно кричати і плакать:
Не почуєш, не визволиш Ти!
("Гербарій", "Поезії", Львів,

104)

Контекст цієї строфи, під заголовком "Демон мистецтва", навмис
не затемнює адресата ("Ти"), неначе розщеплюючи його між
батьківщиною й мистецтвом поезії. Але врешті немає сумніву, що са
ме батьківщина має визволити ліричного героя із' зачарованого кола
"безметної" поезії, яка в свою чергу нашаровується на "безметність"
еміграції.
Вже щойно процитована строфа підказує, що ліричний герой зму
шений шукати, отже, що в його відношенні до батьківщини є момент
вибору. Україна все-таки Іншість, і діялоги з нею ведуться на відста
ні — на відстані географічній, яка створює відстань і психологічну, і,
звичайно, політичну. Ось дуже цікаве для емігранта питання:
Чому лиш на чужинних бруках
Краса засяяла Твоя?
("Гербарій", "Поезії", Львів,

124)

Вибір стає межово загостреним:
Прости, що я не син Тобі ще,
Бо й Ти — не мати.
(•'Гербарій", "Поезії", Львів,

118)

Ліричний герой може навіть не впізнати батьківщини:
Опеченого чорним вітром
Обличчя зразу й не впізнав.
Що навіть цікавіше, невпізнання виявляється обопільним: Україна-жінка (у своєрідно шевченківській персоніфікації скривдженої
матері та з виразно шевченківською інтонацією) теж шукає — шукає
свого лицаря чи сина — і не впізнає його. Також дуже цікаво, що Ук
раїна й собі мандрує, неначе й вона мусить бути емігрантом. Вірш про
довжується:
...Мій крик
Завмер у горлі згустком крові,
А ти й не глянула в мій бік,
Стиснувши ще міцніше брови.
А ти — байдужа і чужа —
У чорний степ пішла... шукати...
І зір різнув вогнем ножа,
І зір твій не схотів пізнати.
("Гербарій", "Поезії", Львів,

119)

І, врешті, зустрічаємо переписання рядків іншого, ранішого поета-емігранта, що зі своїх власних трудних шляхів звертався до своєї му
зи:
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Не покидай на роздоріжжю
Ти, — кормча зоре пізніх літ, —
Ось тьму ворожу знову ріжу,
Лишаючи кривавий слід.
Невже ж полишиш і розтанеш
В розсвітнім вітрі, як мара,
В плащі досвітнього туману, —
Душі зрадливая сестра?
("Гербарій", "Поезії", Львів,
20

100)

І ось сама поезія стає алегоричною постаттю жінки — не тільки
"кормчою зорею", але також і зрадливою жінкою, що може зникати,
"як мара".
Персона поета-еміґранта веде нас у другу фазу Маланюкової творчости, де вона домінує абсолютно, і тому сильно змінює всі інші мо
делі та їхні аспекти. Але цю тему доведеться залишити на інший раз.
А тут я намагався показати, як у ранній поезії Маланюка індивіду
альність і суспільність схрещуються, а іноді й зливаються в одне, бо ж
зв'язані спрагою найдальших обріїв буття; як демони історії стають
своєрідним виправданням демонів душі. Я хотів показати, як ця
політично-історично-суспільна тематична структура волею поета по
криває особисті тематичні мотиви, які все-таки постійно з-під неї ви
зирають і навіть деколи її контролюють, ніколи не зникаючи безслідно;
я хотів показати, як сильна тематична структура особистого стає своє
рідною підсвідомістю тематичної структури публічного.
До того, я пробував показати, як у цій поезії кожний відрух свідомости негайно текстуалізується, як кожний мотив вкінці стає питанням
не філософським, не політичним, а поетичним — як усі ці відьми, демониці, мадонни, імператори строф, митарі виходять із літератури й
негайно входять назад у неї. Я хотів показати, як політизація й історизація особистого відбувається, серед іншого, уважними маніпуляціями
стилю, уважним добиранням слів, фраз, інтонації, уважним контролю
ванням спонтанного у всіх тих численних криках та стогонах ліричного
героя, що їх пише Маланюк. Я хотів показати, що разом із творенням
масок, саме ця тонка маніпуляція — зокрема на ділянці лексики й сим
воліки — є розрахованим конструюванням поета й становленням
функцій поезії в ранній творчості Євгена Маланюка.
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Чи треба нагадувати такі рядки:

Сестро Феба молодая...
Як тую волю на роздоллі
Туманом сивим сповила...
І всюди, доленько моя...
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О.Дубовик.

"Голгофа", 64x64, 1996, дошка, левкас, акрил. м.Кшв

Оксана Батюк
ТИЖДЕНЬ ДОСКОНАЛОСТІ
1.
Тобі швидко все набридне, це ревисько барж, крики чайок, гудки
пароплавів, штормовий вітер і навіть хлюпання води в бетоні пристані
порту. Затям, у портах нема нічого романтичного, надто таких веле
тенських, як цей. І гудки лайнерів заважатимуть тобі спати, хоч як
щільно зачиняй вікна.
Тебе поселили в кімнаті, з якої перед тим вибрався художник —
приятель когось із тутешніх. Після нього залишився великий моль
берт — біля широкого вікна. Та ще стояв диван у кутку. Де-не-де на
паркеті — плями від фарби; у вологому вечоровому сутінку вони були
несподівано свіжі і яскраві — оранжеві, жовті, світло-коричневі — на
певно, саме перед твоїм приїздом помили підлогу.
Ніхто не знав, що ти любиш гудки лайнерів, тобі не треба до них
звикати: маєш одну місцину, до якої часом навідуєшся, — там будинок
стоїть під самісінькою залізницею, неподалік від станції. Повз станцію
день і ніч гуркочуть поїзди. Ти розрізняла на слух електрички, паса
жирські, швидкі, товарняки. Прокинувшись серед ночі, завжди при
слухалася, чи не .наближається поїзд. Його звук анітрохи не порушував
настояну на цоканні годинника тишу. Навпаки, надавав їй приємного
неспокою — тоді легше було уявити себе на горішній полиці поїзда на
південь, і перегукування диспетчерів десь далеко-далеко звідси, далекодалеко — в Далеких Мандрах.
Вони відраджують тебе одразу йти в порт (вже он яка темінь, ліх
тарі блимотять де-не-де, ще хтось причепиться, а завтра раненько —
гайда на пляж, вода буде тепла-тепла; потім можна буде податися до
вітрильників...). Ти натягнеш на себе ковдру, прислухаєшся і почуєш
гудок. І не треба нічого уявляти. Ти побачиш, як суне сіра гора, суне,
заступаючи собою світлу обрієву смугу, суне на портовий причал і пе
ретворюється в русі на згусток темряви. А перед портовою брамою си
дить у будці сторож. Ти уявляєш, як почнеш умовляти його впустити
тебе до нічного порту, — і довго, чи не собі самій, пояснюєш, що маєш
химерну мрію повештатися нічними пристанями, коли там порожньо, і
над усім — місячне світло. Добираєш гарних, спокійних слів, усміха
єшся, от, бачте, бувають диваки, що й самі до ладу не знають чого хо
чуть, і тоді чіпляються за будь-яку власну химеру, сподіваючись, що во
на подарує їм оті незбагненні відчуття. Але все це — подумки. Нарешті
сторож вибереться з будки; з-під воріт підведеться рудий пес і помахає
хвостом. Хвіст затарабанить у ворота, надбіжать ще кілька псів і запит
ливо стежитимуть за вами.
Сторож поцікавиться, чи ти не боїшся собак; ти відповіси: "Боюсь.
Трохи." І підеш далі. Пси не рушать з місця, і сторож забалакає до них.
Потім, можливо, дивитиметься тобі вслід. А може, вони дивитимуться
тобі услід разом — і сторож, і собаки.
Ти впевнена, що тоді, в ліжку, чула саме цього лайнера. І цього,
їх два. Вони стоять у велетенському просторі, а всюди бовваніють яхти
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і катери. Сірий густий простір. Такий, що от-от має витворити по
тойбічних істот. І тиша.
Ідеш далі, до ліхтарів, і якийсь звук змушує тебе спинитися. Ози
раєшся: між лайнерами з'являється човен і підпливає до пристані. З
нього вистрибує чоловік і прив'язує човна. Потім витягує з нього міш
ка. Мішок підтримує ще один чоловік. Вони вдягнені у довгі і, мабуть,
промоклі плащі. Раптом мішок розривається і крізь діру висипається
риба. Вона стрибає по причалу, скаче у воду. Вона схожа на спалахи
місячного сяйва. Ти чекаєш, що зараз пролунає лайка, але натомість
чуєш сміх. Збираючи рибу, чоловіки весело перемовляються. Ти стоїш
далеко, вони не можуть тебе помітити. Один завдає іншому мішка на
плечі, і вони йдуть до воріт.
Тобі це страшенно щось нагадує. Якусь давню фантазію. Але чому
б не запитати у сторожа, чи то не його дружки-браконьєри? А може,
щось іще тільки з'явиться тобі? Здогадуйся-згадуй, хтось, десь і колись
у твоїй уяві вже визбирував сріблясте світіння.
Ти засинала, і перший поїзд зникав у тунелі ночі, прорізавши її
щемким гудінням.

2.
Він повернувся надвечір і одразу подався до приятеля, що мешкав
недалечко від дороги. Тут була майже гола місцина; за кількасот метрів
татари будували собі житло. У повітрі стояв запах газу — за дротяною
огорожею із землі стирчало кілька балонів. У приятелевих сусідів на де
ревах висіли величезні персики, викликаючи бажання бодай торкнути
ся до них. Але господар не зрозумів би: у глибині двору брязкав лан
цюг і спроквола гавкав пес. Електричний пес з голкою замість носа.
Приятель сидів перед гаражем і дивився на два контейнери для
сміття, що заважали бачити будинки на протилежному боці. Над кон
тейнерами нависали гори, а над горами — хмари, пронизані сонячним
промінням.
Вони привіталися, і хлопець сказав, що коли він дивиться на ці
смітники, то йому хочеться написати фантастичний роман.
— Про те, як із іржавої консервної бляшанки народилося чудо
висько і почало тероризувати околицю? — запитав він.
Той зареготав:
— Ні, про романтичне кохання.
Вони зайши в гараж і деякий час мовчки роздивлялися нутрощі
машини.
— Ти бачив мою сестру?
— Твою сестру? Я щойно повернувся.
— Вона приїхала, — сказав він і замовк, раптово урвавши речення.
Приятель глянув на нього:
— Я хочу, щоб ти пішов зі мною, — додав він.
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3.
Телефон стояв у великій порожній кімнаті на підлозі коло дверей.
Він заважав тобі, але мав закороткого дрота. Ти постійно штурхала
його, наче так могла вивільнити трохи простору. В кімнаті після ре
монту полишилися плями від фарби. Коло тебе стояло відро гарячої во
ди з ганчірками і бутлик розчинника. Фарба піддавалася неохоче, ут
ворюючи нові імпресіоністичні візерунки, що й далі вислизали із-під
ганчірки. Ти стояла навколішках — у старих вичовганих джинсах, роз
шитих унизу. І так уже другий день. Ти не мала жодних планів, як облаштувати цю кімнату, та й не хотіла: не знала, як до цього поставить
ся брат. В іншій кімнаті підлогу встеляв величезний пухнастий килим.
Ще тут^було крісло з торшером і кушетка. Тобі, звісно, бракувало дзер
кала. Його не було навіть у ванній кімнаті. Втім, тебе ж усе-одно тут
ніхто не бачить.
Надвечір залишився незмитий шмат перед самими дверима. Теле
фон блимав червоною кнопкою автовідповідача. Ти обережно посуну
ла його на чисте і востаннє занурила ганчірку у відро.
Руки були брудні. Штани теж. До того ж через подерті місця на
тіло налипла фарба. Почувалася геть розбитою. Кімнату наповнював
сутінок. Вже давно було тихо, саме час вечеряти по сім'ях, які жили в
цьому глухому завулку. Тут люблять винаймати квартири курортники.
Бо до моря — п'ять хвилин пішки. Та ще й через парк, де на кипари
сах живе багато білок.
Єдине, чого ти не могла збагнути, так це того, як тут опинився
брат. Бо це ж тобі цілісінький рік снилося море.

4.
Рука була гарна. Засмагла і світла в ранковому повітрі. Перехоп
лена на зап'ястку шкіряною шворкою.
Дівчина поворухнулася і сховала руку під голову. Густе вигоріле
волосся посипалося їй на очі. Одне пасмо впало на губи, і йому захо
тілося відгорнути його. Тоді волосся зсунеться на каміння, і він бачи
тиме її обличчя.
Нарешті дівчина розплющила очі і невдоволено глянула на нього.
Він зрозумів, що вона чула, як він ішов, — розбудив її, ще коли спус
кався сходами.
Дівчина підвелася на ліктях; ковдра зсунулася. На ній був білий
светр, заправлений у джинси. Не сподобалося, що він порушив її
спокій, а тепер ще й розглядає її так відверто. Ледь скривила вуста і
глянула на нього, мовби чекаючи, чи він скаже що-небудь про те, що
якомусь дівчиську заманулося переночувати на пляжі.
Дівчина йому сподобалася, і він сказав, що вона гарненька. Потім
залишив на лежаку рушника і пішов до води. Заплив далеко, а тоді
озирнувся: її вже не було. Берегом дибала чайка. Ще одна сиділа на
хвилерізі і, здавалося, стежила за банками з-під пива, що гойдалися у
воді.
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5.
Десь о п'ятій ранку на кілька хвилин встановлювалася цілковита
тиша. Кілька барів догашували забуті вогні. Потім на пляжах з'являли
ся чайки. Вони галасливо товклися там доти, доки не приходили при
биральниці. Після прибиральниць з'являлися представники влади в
синіх сорочках і розбуркували поснулих на пляжі курортників. Ті про
дирали очі і, відлаюючисьхіба що про людське око, поверталися похме
лятися в санаторії та готелі.
О шостій ранку закомплексовані відпочивальники виносили лежа
ки під накриттям ковдри, які упродовж дня означали, що місце зайня
те.
О восьмій ранку пляжі оживали. О пів на десяту на них з'являли
ся розкомплексовані дівчата — вони вдавали, що ні на кого не зверта
ють уваги, бо засмагали без ліфчиків.
Об одинадцятій, на час перерви у тренуваннях, біля дівчат крути
лася команда волейболістів. Дехто з них узагалі забував заходити у воду.
Опівдні санаторники йшли обідати, за півгодини збиралася решта
відпочивальників, а на пляжі лишалися ті, чия засмага або ж дурість
витримували розжарений полудень.
О першій вона сиділа на парапеті і слухала, як двоє бороданів гра
ють на гітарі й банджо, час від часу знічев'я бралася рахувати купу по
рожніх пляшок у вантажівці біля кафе. Крізь арки кафе було видно бон.
Саме причалив катер із Ялти, і повз парапет у місто посунув натовп.
— Гей, дівчинко, — гукнув до неї гітарист. — цигарка є?
— Ні, — похитала вона головою. — Я не курю.
Потім злізла з парапету і пішла до кіосків — купила пачку цигарок
і, повернувшись, поклала її в капелюх. Хлопці зраділи і відразу поки
нули грати. Досі вони влаштовували справжню атракцію: гітарист ле
жав, задерши догори ноги і так грав, інший хлопець тримав банджо ви
соко над головою. Голоси в них були непогані, принаймні годилися для
ритм-енд-блюзу. Коло співаків спинялися люди, а тепер, коли музи
канти затяглися цигарками, почали розходитися. Капелюх був повний
дрібних купюр, але з дна хлопці витягли щось солідне, бо один з них
став зважувати вголос:
— На дві пляшки вина вистачить. Ще, здається, ми зможемо до
бряче і пообідати. — Потім глянув на дівчину, що й досі сиділа на па
рапеті і тепер роздивлялася перехожих — І запросити тебе на склянку
массандри.
— Тут щодня свято, — сказав бородань, що грав на банджо. Вони
сиділи на пляжі. До них наближався чоловік напідпитку. У нього не
ймовірно запліталися ноги і, мабуть, язик, але думка працювала чітко.
Він знав, що має підійти до маленького товариства, яке перетягло ле
жаки до самої води. Між ними стояла пляшка. Тут неодмінно мусять
бути цигарки. А це все, що йому зараз треба.
— У вас не буде закурити?
Гітарист одразу ж тицьнув йому пачку, де лишилося ще дві цигар
ки і сказав:
— Чоловіче, ти не забув, з якого боку прийшов?
— Ні, — відказав той і повернувся у своєму напрямку напрочуд
правильно.
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— Тут немає ні дня, ні ночі — провадив бородань. — Але взимку
страшенна нудьга.
Хвилі несли місячне сяйво. Якщо спостерігати за водою згори, то
було б видно місячну стежку. А так — з оксамитової темряви моря ви
ринали блискітки і бігли до берега. Багато блискіток, що біля самих ніг
перетворювалися на срібні зливки.
Гітарист обережно витяг з нагрудної кишені кілька цигарок і уваж
но оглянув її. Потім виголосив:
— Як казали колись наші вчителі: сподіваюсь, я не доживу до трид
цяти. Дехто таки не дожив, і в цьому їм допомогли отакі цигарки. —
Він підніс їх у витягнутій руці і звернувся до дівчини: — Як ти ставиш
ся до маріхуани?
Дівчина відповіла:
— Але той, хто сказав це, пречудово дожив до шістдесяти.
— Йому забракло максималізму, — бородань узяв цигарку.
— Навпаки, у нього було забагато максималізму, який, здебільшо
го, межує із поверховістю, — не погодився гітарист.
— Я ніколи не курила, тож мені ваша маріхуана не краща за будьякий тютюн, себто так само гидка, — дівчина взяла цигарку і понюха
ла її. — Тютюн пахне краще.
— Судячи ще з того, — засміявся бородань, — як ти п'єш, то зби
раєшся ти дожити до глибокої старості.
— Ні, не збираюся, — відповіла дівчина,
її погукали здалеку.
— У мого брата інфрачервоний зір, — вона підвелася. — Дякую, з
вами було добре. Може, ще коли-небудь зустрінемось. Бувайте!
Вона побігла до східців. Гітарист підняв плаского камінця і пош
пурив його в місячну стежку.

6.
Великі хвилі, світло-зелені з цятами водорості важко йшли на
пляж. Тут їх чекали діти. Хвилі збивали дітлахів з ніг, кидали на
каміння, але ті реготливо виборсувалися з білопінного виру і знов че
кали, а хвилі вростали у дрібне берегове каміння.
Учора ввечері брат познайомив тебе з місцевим товариством. Ду
же світським товариством. Тебе вивчали. Ти ж бо новенька. У това
риства склалося саме те враження, яке ти хотіла. Ти кепкувала з них
тим враженням. Хіба що лише один чоловік не повірив тобі. Той, хто
бачив тебе на пляжі, коли ти ночувала там, покинувши домівку друзів,
а з братової ще не вивітрилася фарба. А може, тобі просто заманулося
переночувати на пляжі. Така собі примха — на показ — так вважає
брат. Тепер усе, що ти робитимеш, здаватиметься примхами на показ.
Навіть брат не розуміє, що нарешті ти можеш робити те, що справді хо
чеш. Тобі просто дивно думати про себе інакшу.
Але вчора ти бачила сон — про себе, оту інакшу.
Провінція на те й провінція, щоб нудотно пахло рибою коло при
стані; і білизна висіла на линві між горішніми поверхами — висохлу, її
підтягнуть до балконів, обертаючи коліщата.
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Провінція на те й провінція, щоб столичні інтелектуали-шизофреніки вряди-годи приїздили сюди поміркувати над своїми неврозами.
І поверталися з упевненістю, що життя почалося заново.
Оминаючи калюжі, слизьке каміння, вона пройшла між гаражами,
що починалися мало не від самої пристані. Тоскна дощова бридота.
Але вийшовши на початок брукованої вулиці між двома старими будин
ками, чиї балкони мало не торкалися один до одного, вона збагнула,
що сирість лишилася позаду.
Вечоріло. Сутінки зависли над містом, але це були м'які і світлі
сутінки. Гарно пахло теплом — цей запах дає чи не найкраще усвідом
лення літа.
Вона вибралася з тієї вулички на площу, яка трохи вигиналася по
середині. На горбику стояло три липи — старі розкішні дерева, а серед
них світився ліхтар. Чудернацько.
Місто вже спить, подумала вона. Крамниці зачинено, забігайлівки
теж, транспорту не чути, людей нема. Взагалі-то, вона звикла до тиші,
але ця була дивна. Та й будинок треба знайти.
Ще одна вуличка, засаджена кучерявими деревами. Ще одна — їх
багато. Перетинаються, пірнають у підворіття й арки. Чистенькі й без
гомінні.
Ти ж цього хотіла. Хотілося ж, приміром, у дитинстві, щоб світ
став безлюдний, а кондитерські були відчинені. Точнісінько так за
раз — тиша. Можна літати — і ніхто не помітить.
Ну, аякже, ти завжди думаєш про інших, хто що скаже. Ні, щоб
начхати, бачать тебе чи ні. Літай собі та й годі.
Вона пройшла вже зо три квартали — ніде й нікого. Лише з'явив
ся новий запах. Десь палили сухе малинове гілля. Чи вже спалили? І
вона вийде до купки сіро-білого попелу, з якого куриться запах.
Вона всміхнулася. Така усмішка до самої себе — одна з ознак то
го, що з внутрішнім комфортом усе гаразд.
Дихалося легко. Загоралися блідим фіолетовим світлом ліхтарі.
Літнє небо гусло, в ньому літали птахи. Дуже високо літали, безгучно.
Як літають, напевно, лише за отаких чудасій — над безлюдними міста
ми. А місто таки безлюдне — вікна в будинках не світяться.
Вона вибрела до церкви. Ні, це не церква, але будівля дуже її на
гадувала. Голі, білі, без оздоб стіни, сині бані, вузькі вікна, сходи —
модерново. Втім, вона й не такі модернові культові споруди бачила.
Нова вулиця, гусго-зелена, обсаджена жоржинами, вивела ще на одну
площу.
Вона з'явилася несподівано, ця площа. Височенні похмурі будин
ки — один із них схожий на костел. У будинках світилися вікна. Жовті,
червоні, сині, вони складали в сутінках химерні мозаїки. Звичні мо
заїки. Вона полегшено зітхнула. Але ж у кого спитати, як дістатися
потрібної вулиці?
їй пощастило. З "костьолу" вийшов чоловік і попрямував у її бік.
Трохи старший за неї. Світле волосся, зібране у хвоста. В руках — ру
лон, перев'язаний шворкою. Вона пішла йому назустріч і запитала, як
потрапити на Привокзальну вулицю.
— Це далеченько звідси, — відповів він, роздивляючись її. Мабуть,
художник, і вона йому сподобалася.
— Це далеко, — повторив він. — Біля вокзалу, вулиця навпроти.
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Отак навпрошки, — чоловік махнув рукою вздовж площі. — А перед
озером повернути ліворуч і знов навпростець до самого вокзалу. Заблу
кати неможливо.
Хоч їй хотілося заблукати, але так, щоб нікуди не йти. Бодай,
якась кав'ярня. Нікуди не йти. Ну навіщо кудись іти. Взяв би мене з
собою, навіть якщо я не проситиму. І ні про що не розпитуй. Я, пев
на річ, сповна розуму, бракувало мені ще з глузду з'їжджати.
Вона ненавиділа такі миті, миті, коли їй нічого не хотілося з того,
що вона могла. Отже, вона могла не так вже й багато. Нараз вона зга
дала: у мене все гаразд, у мене все є. Чого ж бракує? Хіба лише того,
що вона називала стабільністю. Завжди одне й те саме. Точка загорян
ня.
— Я можу тебе провести, — запропонував він.
Вона кивнула.
— Як хочеш. Якщо не важко. Але я нікуди не хочу йти. Нікуди.
— Ходімо зі мною, — сказав він.
— Та ні, піду собі. Дякую.
Він усміхнувся.
А вона пішла собі. Отак навпрошки, а перед озером повернути
ліворуч і знов навпростець до самого вокзалу. Заблукати, авжеж, не
можливо.

7.
Поруч зашурхотіла галька — біля неї спинився братів приятель.
— Я бачив, як далеко ти запливаєш. Не страшно?
— Ні. Хвилі піднімають, а потім опускають у простір поміж собою.
Ти наче гойдаєшся. Але повертатися важко. Хочеться торкнутися но
гами до дна, а відплив штовхає назад. Здається так і ковзатимеш у
ньому туди-сюди. Знаєш, мені хочеться пройтися вздовж берега, по
кісточки у воді. І щоб під ногами був пісок. Але, мабуть, тутешній бе
рег увесь із гальки та ще й у хвилерізах. Так?
Він якось дивно усміхнувся. А потім сказав:
— Так. Але якщо твій брат зможе прожити без тебе день-другий, я
покажу тобі пісок.
— Справді?
— Справді. Я відремонтував машину. Можемо виїжджати хоч за
раз.
— Це було б дивовижно. — вона зняла темні окуляри. її очі, які
він так хотів бачити, радісно блискотіли. Темно-зелені і наївні. Наївні,
як у всіх, хто погано бачить.
— Не хочеш іще поплавати?
— Ні. Але я тебе почекаю, — відповіла вона.
Він пішов у воду, а дівчина дивилася йому вслід і намагалася зро
зуміти, чому сказала, що почекає його. Мабуть, тому, що тоді вранці
швиденько втекла від нього.
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8.
— Тільки не питай, що ми робитимемо і куди їдемо, — сказав він.
— Уяви собі, я завжди про це мріяла. І щоб усе справді було так,
як ти кажеш.
— Тобі не здається, що невдовзі кінець світу? — питає він. Він ве
зе її вечірнім містом, дивиться просто перед себе і стискає у кутику вуст
цигарку — ніяк не припалить її.
— Ні, — відповідає вона. — Мені й без того забагато здається. До
речі, чому б замість слова "невдовзі" не сказати "незабаром"? Кінець
світу не забариться. Тут уже пахне осінню.
— Ні, — каже він. — Це торішнє листя пахне. А ти начебто не лю
биш осені.
— Я люблю все, — відповідає вона. — Навіть себе встигла полюби
ти.
— Е, це найлегше, — каже він. — Навіть шизофреніки себе люб
лять. А спробуй полюбити цей світ.
— Не знаю, не знаю, — відказує вона спроквола і дивиться у вікно
на гори.
Гори — це сила. На їхніх вершинах крони дерев сплітаються у ти
шу. А якщо вершини голі, то на них оселяється сонячне проміння. Го
ри могли б навчити її любити цей світ, але вони самотні так само, як і
вона. Хоч, кажуть, що самотність — неодмінна умова любові до цього
світу.
— А що ти називаєш "цим світом"? — питає вона.
— Який ще світ? Я говорив про спокій. — Нарешті він запалює ци
гарку, сильно затягується і теж дивиться на гори.
Хоч як це не дивно, дим їй не заважає. Його запах нагадує про га
рячу гальку. Спекотного полудня добре знайти безлюдний пляж і про
йтися босоніж по розпеченій гальці. Неквапом, незважаючи на біль,
слухаючи, як шурхотить біле каміння, підійти до моря і на мить завмер
ти. На цій межі суші й води, на межі звуків — маревного безгоміння і
плюскоту хвиль — можна дізнатися, як пахне сонце.
Моє єство пронизане безтурботністю, каже вона до себе. Хтось
колись цитував їй знайому поетку: Нас вчили зневажати світ цей, тому
безтурботність твоя породжена тугою.
— Ось ключі. Хата на першому поверсі. Впізнаєш одразу — ручка
з левом.
Вона вагається.
— Йди, йди, — усміхається він. — Я поставлю машину.
Мідний лев із кільцем у носі. Вона торкнулася до нього і почула
як на дворі захурчав мотор. "Я сказала, що скоро осінь? Дивно." Але
справді здалося, що надворі йде дощ. Вулиці пустельні й блискучі, з
легеньким туманом. Справжня осінь. Дівчина відкинула з очей волос
ся. Воно було трохи вологе. Справді, навіщо вигадувати?
Довкола неї була тиша старого й багатого помешкання. Майже за
мок. Усе таке височенне й велике.
Вона ввімкнула у передпокої бра. Під ним висів мальований
олівцем портрет. Мабуть, якогось актора — він був у тозі й сидів,
підібгавши одну ногу під себе, а другу виставив і спирався на неї рукою.
У нього великі чуттєві вуста і дуже спокійні очі. Тогу малювали старан91

но — так малюють аматори, які під час малювання люблять думати. Так
само, як думають, змотуючи нитки у клубок. Суто механічна праця,
голова вільна.
Дівчина оглянула спальню. За нею була бібліотека. Більша за
спальню кімната — уздовж однієї стіни, мало не до самого вікна —
книжкові полиці, а під вікном письмовий стіл. Біля дверей — камін і
крісло. Одне крісло. їй подобалося, що тут не стелили килима, паркет
був дуже гарний.
На мить їй здалося, що за вікном голі дерева. Захотілося змокну
ти і змерзнути. Хотілося відчути, як це буде уві сні. Де-не-де сніг роз
танув і земля проступала масними яскравими плямами. Вона летіла у
високому весняному небі. Пахло травою і листям. Точніше, то був не
запах, а пам'ять про нього. Ну й чудово, а то летиш, і з якогось дива
хочеться змокнути і змерзнути.
Третя кімната — вітальня. Вона найбільша і здається захараще
ною — на стінах безліч картин, великих і маленьких. Напевне, їх ніхто
й ніколи не розглядав: всі просто знали, що вони є. А ще — керамічні
вази з сухим гіллям по кутках і на вікнах — під гардинами сила-силенна серпанку.
Посеред кімнати напівкруглий диван, столик перед ним, а навпро
ти — телевізор. Коли вимикаєш світло, навколо нього з'являється те
мінь — висока і глибока.
— Тобі тут подобається? — запитав він.
— Так, — відповіла вона.
— А твій брат казав, що ти замість "так" чи "ні" завжди кажеш "не
знаю".
— Ні, віднедавна я кажу тільки "так" або "ні".
— Це добре. Це вже ближче до спокою.
— Спокою?
— Точніше, до "цього світу", про який ми говорили. — В його го
лосі вловлювалася легка іронія. Він підійшов до вікна і поправив гар
дини — А завтра, — сказав він, повертаючись до неї — Я покажу тобі
пісок.
— Добре. Дякую. — Вона й собі підійшла до вікна і відсунула гар
дини.
— Знаєш, я люблю сидіти на підвіконні...
— Î пити каву? — перебив він.
— Не обов'язково. Я...
— Вибач, просто я хочу приготувати тобі кави.
— Особливої?
— Так.
— Добре, а поки готуватимеш, я розповім тобі одну химерну
історію. Це було дуже давно. Якось під вечір я сиділа на підвіконні і
милувалася містом...

9.
Це було місто з тих, у яких восени будинки схожі на кораблі. З
вікна було видно гору посеред міста. Від неї вниз бігли золоті сади. Я
сиділа вже досить довго і чи не вперше в своєму свідомому житті мене
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не турбували жодні думки. Здається, то був суботній вечір — найкра
щий час розслабитись після напружених буднів. А я ще тоді добряче
попрацювала і заслуговувала на відпочинок. Знаєш, я просто підійшла
до вікна — переконатися, що надворі моя улюблена осінь. ї не змогла
відійти. Сіла на підвіконня, обхопила коліна руками й задивилася на
місто. Раніше я його не любила. Це було місто суєтності і шаленого
темпу мого життя. Я вважала його безладним і недолугим. І от зараз
побачила його наче вперше: старовинні будинки, вежі, мости, парки,
вже пойняті осіннім сяєвом. І згодом, напевне, в мені настала не
обхідна для цього тиша, я побачила, як у повітрі пливе прозорий човен.
Здається, я відчувала, як його погойдує на хвилях повітря. У човні
хтось був. Я й досі не можу згадати хто. Власне, це не суттєво, хоч той
хтось, коли човник підплив до мого вікна, простяг мені руку й допоміг
залізти всередину. І ми попливли над містом. Я пам'ятаю Безжурність.
Оту, яка буває в дитинстві, коли ми ще не пройшли крізь втрати й роз
чарування. А може, це спокій, про який ти казав. Ми пливли до гори
в центрі міста. І водночас я була на вулиці. Тобто, і в човні, і на ву
лиці. Я йшла містом, піднімалася на ту гору, куди плив човен. Мені
було дуже важко. Ні, не фізично, а на душі. Це була страшенно не
щаслива людина. Я й навіть не уявляла собі, що, так би мовити, поба
чу себе такою нещасною. Це був Відчай. Розпач. Безвихідь. Але я все
одно йшла. Мені нічого було втрачати. Щойно я піднялася на верши
ну, там, де оглядовий майданчик, до гори підплив човен. І отой неви
димий Хтось допоміг залізти в нього мені другій. І ми відпливли... Ку
ди — не знаю. Не пам'ятаю тих відчуттів. Я знов сиділа на підвіконні
і мені перед очі поверталася картина позолоченого осінню старовинно
го міста. І знаєш, за увесь останній час, я тільки цей тиждень на морі
відчуваю себе... безжурною?... щасливою?... чи, може, відчуваю, що
це той політ-плавання, вже після об'єднання...
Він подав їй чашку кави:
— Назви це інакше: тиждень досконалості. Так буде краще. Пра
вильніше.
Вона хотіла щось запитати, але він зупинив її поглядом. Цей пог
ляд вона запам'ятала ще з їхньої першої ранкової зустрічі.
— Мені здається, що ти мене добре знаєш.
— Навіть краще, ніж ти собі думаєш. Наприклад, я знаю, що тобі
зараз потрібно. Ти хочеш побути на самоті. Так?
— Так. Я вийду надвір.
— Повернешся?
— Ти хочеш сказати, чи не піду я ночувати на пляж? Ні. Трохи по
сиджу у дворі. Послухаю, як сюркочуть зорі. А ти лягай собі.
— Зорі?
— Так. У серпні мені здається, що це не цикади сюркочуть, а
зірки. Особливо, коли добре видно Чумацький Шлях.
— Як вийдеш із будинку, праворуч побачиш стежку. Вона цілком
безпечна, хоч сьогодні нема місяця. Нею вийдеш до урвища. Над ним
є класний камінь. Далі йти не раджу, бо вниз спуститися важко і
вдень. Та й до моря звідти далеченько. Тобі там сподобається.
Над стежкою нависає скеля, поросла чагарем. З-під сірих низьких
хмар вона відсвічує м'яким світлом.
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Місяця і справді нема. Нічне небо всюди. Навіть не небо, а
якийсь дивний простір, що починається від самої землі, зливається з
морем, проростає крізь сірі дощові хмари і розсипається поміж них зо
ряним пилом Чумацького Шляху. Ледь помітні стежки — замість місяч
ної — лягають од далеких кораблів. Вони застигли на обрії зірками і
ваблять до себе. Вони — щось незвідане й водночас знайоме. Те, що
промайнуло краєчком зору і назавжди зникло, лишивши щемне відчут
тя приємного неспокою.
Внизу лежить місто. Низки вогнів окреслюють дороги й позаміські
шосе. На набережній миготять кольорові ліхтарики. Ледь чутний, не
виразний гомін піднімається сюди, в гори. Потім починається дощ.
Він ще ніколи так не починався. Велика тепла крапля впала їй на вус
та. Ще одна скотилася по скроні. Торкнулася до руки. Дощ вивчав її.
І напевно, вона йому сподобалась. Над морем гримнуло й одразу веле
тенська блискавка розітнула небо, освітивши простір, повний чорного
срібла зливи. Дівчина підставила дощу обличчя. На губах був солоний
присмак моря.
— Твій брат казав, що ти боїшся морського дна. Ніби там живуть
якісь чудовиська.
— Було таке... Щось забагато він тобі розповідає...
Він поклав на дно човна велику сумку, а потім подав їй руку.
— Стрибай сюди.
— Куди ми пливемо? — запитала вона.
— Бачиш отам у воді дві скелі? Там можна наловити мідій.
— Але ж ти обіцяв показати мені пісок.
— Так. Це акваланги.— Він кивнув у бік сумки.
— Акваланги? — здивувалася вона. — Я ніколи не пірнала з аква
лангом.
— Тому напевне не знаєш, що вже на глибині семи-дев'яти метрів
на морському дні пісок. Сподіваюсь, ти ще хочеш його бачити?
— Обережно, м'яко став ногу на водорості, інакше поранишся.
— Слухай, це дивовижно! Я — серед моря!
— А зараз невеличка, але серйозна лекція про те, що таке акваланг
і що з ним робити...
Жменя піску просіялася крізь пальці і піщинки попливли-полетіли
назад на дно. Він усміхався. Він бачив її обличчя. За деякий час кив
нув, мовляв, пора нагору і вони повільно піднялися на поверхню.
— Шкода, що я не взяв відеокамери. Зняти тебе. Бачила б ти се
бе — щаслива дитина.
— Так. Я — щаслива. Ти просто не уявляєш, яке це для мене ди
во... Дозволь я ще просто поплаваю навколо скелі.
Є багато світів. У цьому хвиля, розбиваючись об скелю, перетво
рюється на міріади бульбашок. Тепер я знаю, що таке щастя, каже во
на собі. Я пливу, вдивляючись у світ, який розкривається піді мною.
Він вічний і мінливий. Він не добрий і не злий. Він суворий, але його
можна любити. Теплий блакитно-зеленавий простір, пронизаний со
нячним промінням. На скелі коливаються рудо-червоні водорості. Уг94

либ на дно шмигнула зграйка риб. Ти тут ще ніколи не була. Ти бага
то де ще не була. А вже повірила, що життя втратило сенс, бо хтось не
виправдав твоїх сподівань.
Він подав їй руку. Хвиля штовхнула дівчину до скелі, але він
вправно підхопив її на руки. Мокре пасмо впало їй на обличчя, і цього
разу він відгорнув його.
— Слухай, це фантастично! — вона світилася радістю. — Я так тобі
вдячна. Це повернуло мене до життя...
— Бачиш, а ти. хотіла... — він затнувся і дівчина подивилася на
нього з підозрою.
— Брат розповів тобі, що я хотіла це все покинути? — вона спалах
нула, але наступної миті спокійно промовила:
— Я зрозуміла, що є те, заради чого варто жити. Є вічні речі,
які... Я не знаю, вибач... я не знаю, чи це взагалі можливо вислови
ти... Я хочу бути щаслива. Я зможу.
— Сьогодні неділя, — сказав він.
— Ну то й що?
— Останній день твого тижня досконалості. Що потім? Незабаром
настане осінь, почнуться шторми, море вже не буде таке привітне,
хвилі сягатимуть аж до санаторних огорож, буде сіро й сиро.
— Байдуже, — вона подивилася на розпечений блискотливий
обрій. — Тепер я знаю, що світ, це те, що я бачу. — До того ж, — дівчи
на примружила очі. — Зі мною будеш ти. Так?
— Так. Бачиш, виявляється, і ти мене добре знаєш.

10.
Світ пахнув простором і кипарисами. Ти завжди матимеш те, що
хочеш. Я скинула туфлі і пішла босоніж. Спека швидко спадала, а над
горами вже ходили хмари, схожі на дим.
Мене обігнала пара — чоловік у костюмі і жінка на високих підбо
рах. Од неї війнуло парфумами. Я спинилася — перечекати, доки стих
не чужий серед цієї вологої зачаєності звук — цокіт підборів. Подиви
лася на свої руки — повітря незвично торкалося до шкіри.
Убік містечка прогуркотіла вантажівка і поглибила пообідню тишу.
Розростався спокій, і я наче забула про себе.
Ще один поворот і за ним можна зійти до води. Від моря тягло
прохолодою — по обіді погода різко змінилася. Пляжем дибала чайка.
Зводи вийшла дівчинка, побігла до купки одягу і вкутала плечі у чер
воного рушника. її тіло світилося м'яким персиковим світлом. Двоє
дітлахів збирали камінці. Вітер бавився їхніми голосами і вони звучали
позареально.
Раптом море знову засяяло. Я подивилася на гори. До них було ще
досить далеко, хоча з містечка здавалося значно ближче. Завважила по
переду два старовинні кораблі — то був маленький пірс. Поряд із ко
раблями стояли моторні човни і кілька яхт. Над двома з них майоріли
німецькі прапори. Пірсом сновигали діти.
Я не підходила ближче. Дивилася на кораблі, вмостившись на па
рапеті. З'явилося відчуття позареальності, як ті дитячі голоси. І зне
нацька я побачила себе збоку — тоненьку, зграбну, з вигорілим волос
сям, зі спокійним обличчям. Я — вдома, — сказала я собі.
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Тетяна Ґедзь
МІСТОМ БРОДЯТЬ т і н і

Змахнула крилами
Гарпія з каменю:
"Вкажи
На твоїх ворогів —
І вони більш не зроблять ні кроку,
Бо з нас уже досить отруєнь,
Досить отруєнь".
Та навіть коли
Хмари приходять з півдня,
Він робить знак:
Це буде ще не сьогодні.
І загублений в дзеркалі вітер
Грає блюз
Загублених у дзеркалі хмар.

Вона
Скоро стане така, як час.
А час
Мав відтінки нічного снігу,
Летів крізь їхні пальці,
Міняючи напрям і швидкість,
Бо взимку
Всі ріки течуть на північ.
Взимку
Всі ріки течуть в сторону ночі.

Ой візьму я човника,
Попливу по річеньці,
Попливу по вранішній
До самого сонечка.
Сум лишу на березі
І борги несплачені,
Щоб мене у цім краю
Ніколи не бачили.
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Ні слова правди, сестро!
В наших палацах — сніг.
В наших палацах—
Бал королеви ночі.
Вона не вмикає світла,
Бо й так бачить всіх,
Кого бачити хоче.

Це я.
Ти мене добре знаєш.
Завтра
Настане твій кращий день.
Повільне вечірнє світло,
Що плине зі швидкістю диму,
Streetlife —
Можливо, це все, що маєш.
Твій перший бал не відбувся.
Лишивсь
Абстинентний синдром.
Всі чудеса позаду.
Бо є два береги —
Відсутність
І відмова.
Тебе вже давно туди продали.

Земля затялась
У мовчанні та горі,
їй день не говорить,
І ворог — не ворог.
Вогні чорних міст
Вона бачить щоночі.
Поглянь в її очі.
Чого ти ще хочеш?
Ти бачив, ти думав,
Ти взяв все своє.
Тепер відійди
І залиш, де ми є.
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Змайструй двері зі слів, відчини, подай руку
Тебе вже ніщо не врятує.
Твої дерева вже злетіли в небо.
Вулиці
Відцвіли останнім вогнем.
Тебе оточують стіни правди.
Стіни
Суперневідомості.

Постійні поразки притишують хід мого серця.

Наші ночі
Не зміряні димом вогнів.
Жодна зозуля не скаже,
Жити нам а чи ні.
Наше сонце лишилось
За сотню тисяч лі
На тому
Боці землі.

З чорних вікон над парком
Сяє столітня журба.
Сніг виходить на площі,
Коли нас там нема.
Свідки бачили — сніг
Не долітав до землі,
Свідки бачили ніч —
То тільки моя зима.

вони втомились
від моїх інтриг
як тіні за старими вітражами
ці руки вже забули всі бажання
і ангел-охоронець тихо зник
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це втома кленів
посеред зими
це всезнання столітніх темних вікон
і серед білих гір гіркого світу
зростає вежа з чорними крильми.

Коли на місто
ляже вечір синій,
Спостерігай,
бо тут проходять тіні.
їх пам'ять часом спалена дотла,
на серці — слід гранітного крила.
Над містом відбувається зима.
Це — коридори, де мене нема.

Микола Семешок
ГЛИНЯНА ОДІССЕЯ
ЯКОСЬ, ОДНОГО ДНЯ...
Кожний поет знаходить
•власне ймення вічности...
Сергій Квіт
День з піску, виліплені промінням твої груди,
вигини стегон
Ти на березі моря і на березі дня одночасно,
розповідаєш про своїх залицяльників, котрих
потроху забуваєш, і вода, роздягаючись, тебе
одягає
Обличчя сіється крізь піски, так крізь
хвилі просіваються мушлі — заплющені очі століть
За нашими спинами злежані води, а хвилі — то крила
відлітаних птахів, і чайки над нами (на землю не сідають)
мають землю небесну
Стаєш навшпиньки, куйовдиш волосся, наче хочеш
заглянути туди, де була дівчинкою
Та пам'ятай: птахи дитинства вже полишили
крила, води потекли у безвість і лише ми день цей
доліпити хочемо
І загусає час, мов глина між пальцями, і стривожені
профілі наші розсікають небо призахідне, і вивершується
день вежею Вавилонською, стережись: сонце ліпить з нас
чортиків химерних на схилі дня
Та прийде ніч і ми ще заглянемо у чорне сонце ночі,
а нині день і намічено всі кордони (ми в лабіринтах форм),
хоч диво-дивнеє: навчився бачити без очей, розуміти
без слів
Ім'я Христа згадуєш... А ці піски, що єднають усе
на світі, знову самітні, і кожна піщинка виводить
нас на свою Голгофу
І слухаємо, як час умирає, лабіринтами зморшок
утікає по долонях, обличчях наших
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Мовчимо, стежкою мовчання заходимо далеко, і все далі
від себе, а день, що зіпхне нас у провалля ночі,
бавиться у піжмурки, розводить теревені, зманює,
аби за світлом не сумували
Руку на руку кладеш, наче хочеш утримати спокій,
та птах, склавши крила, падає, не забувай —
під нами безодня
Не опускаючи небес над головою, наблизимося до хвиль:
це каяття океану у краплині води, це сон кораблів,
занурених у безвість, це літання води над
рибами сплячими
Землі погляд перезрілий і зелений пагін літа,
і моря незайманість люта — воєдино у нас поцілюють,
дими ж вистежують у небі несходжені стежки
вогнів, отак і ми стежок шукаємо несходжених,
але намічених душею, цей час, мов брили, несучи,
на піраміди фараонські

Пам'яті тата
Гілка вишні сама до себе світлом світиться,
радість свою береже
Виструнчується сад і до себе, небесного,
доторкується
Садом походжає тато, вже до землі (як ми)
тінями не прикутий
Минає і не проминає ранок, услід йому
синицею виспівується
Опадають пелюстки і течуть повінню землі
у літа глибини

В.В.
Ще у верхів'ї дерев вигойдуються
голоси птахів, а самі вони аж ген-ген
за далекими морями
Дзьоби їхні видовжилися — і стрілами
проміння стали, серця їхні попадали —
і в квітниках морозом доцвітають
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Не наздогнати їх, не впіймати, хоч у серці
кожного з нас лишається птах і чекає,
щоб злетіти, щоб заспівати
Не злякай, не зжени його з гілки
мудрості своєї, з галузки серця свого,
що має із птахом зацвісти

ІЗ ЦИКЛУ " Ж И Т О М И Р Щ И Н А "
Борис Тен схиливсь над Гомеровою "Іліадою"
і перераховує (після Мандельштама) кораблі, що до нас
пливуть уже стільки тисячоліть, перегортає сторінки,
буцім відгороджується від проминулого, а воно тамечки
крізь щілини пальців прозирає своєю невідворотністю,
триклятістю, перегортає сторінки, наче хоче кожному
кораблеві, заблуканому у столітгях, подарувати
вітрило
Неспокійне життя у слова, має стати воно усим, бо
тра взнати йому, куди греки тамо мандрували, що
їден за їдного сховавшись, крізь усю історію
пройшли, куди стріли летіли, що їдна в їдну вціливши,
втрапили аж у серце дня тутошнього, куди вітри
віяли, що всі простори позмішували, у яких народи
і досі бентежаться, буцім вівці заблукані, куди
коні мчали, що їден в їдного ускочивши,
дерев'яним конем стали, віддавши себе блуду
людському, а Троя жива і досі, одурена і сплюндрована,
ба, і Житомирщина моя зара чи ж не "Троя"
чорнобильська

ГЛИНЯНА ОДІССЕЯ
Ї.Драчу
Себе виліпити з рудої глини, коли вона, кирпата,
проти сонця дивиться
Десь там шарудять у ній століття, сапатий вітер туди-сюди
походжає і товпляться глеки ще не явлені світу
Вистрибують, вигоцують коники, баранці, з того світу
вистромлюють голівки свої у цей світ, подивовані,
нас розглядають, чекають на гончарів своїх
Глибоко дихає глина, видихає себе із сопілки первинну,
і людину, ліплену Богом, глинянопервинну, не сумує,
а тільки укотре нагадує: скільки втрачено вже
103

Вовтузиться глина, слова згадує, нами мовлені, і ті,
що не мовлені (бо слова всі, не мовлені ще — теж у глині...)
Стогнуть дід мій і прадід, і прапрадід у глині, воли
їхні тягнуть гарбу перебулого і неперебулого, що легшим
їм видається, та полуда спаде з очей, як угледять,
скільки смутку на наших плечах
Ступні Бога у глині полишені і удари Його бича,
що дорогами нашими стали, і птахів переліт над тією ходою,
і порух стебла, що контури літа малює, і мушлі
сон предковічний, що весь світ переснити хоче
Ворушиться глина, виважує себе на терезах часу,
вмощується якнайліпше на землі, бурмоче щось недремне
мовою своєю глиняною, зирить оком у сонця квітку,
душі наші живі перелічує...

Галина Крук
СПІВАЄШ У ЧАС ПРОМИНАНЬ

Ти виходиш із тиші,
і скапує сутінь тобою.
Наче мокрі рибини,
тріпочуть сліди на піску.
В цьому місті — нікого.
Ти просто ідеш за водою
із блакитного в чорне,
мов голосом твориш ріку.
А слова — що слова? —
чорториї закрутять і втоплять.
А сліди — що сліди? —
повсихають до жовтих тарань.
І не в тому вся суть,
щоб навчитись співати по нотах.
І не в тому печаль,
що співаєш у час проминань.

Не було доріг на двох,
лиш стежечка в спориші.
Дивився з дзвіниці Бог
на некаяття душі.
І бамкав у мідний дзвін,
гартований вітром втрат.
Чи вибігти навздогін ?..
Чи кликати навздогад ?..
А ти вже ген-ген. Чужа.
Віддала останній борг.
У сонячних вітражах
молився самотній Бог.

ш
Змішалась тінь до сутіні, до тьми.
Печать спокою на устах розпластана.
Причаль і промовчи несвоєчасно
мене в мені — так забувають сни.
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Самотньо ріжуть струни скрипалі.
Мій чалий коню,
нас розчавлять чоботом.
Î знову буде снитися немовбито
я голубів
губила
на гіллі...

Будь гарна і мовчи.
Ш. Бодлер
Будь гарна і мовчи.
В старому сквері
згрібають листя дбалі двірники.
Мелодія у пам'яті руки
принишкла.
Скоро зачиняють двері.
Будь гарна і мовчи.
Пантрує час
думки і мрії,
мов листки на клені.
Ілюзія, що маєш щось у жмені,
а маєш тільки осінь про запас.

Дні приходять — відходять,
на склі залишаються тіні.
На найвищій із нот
обриваєш бездумну радість —
може, кожен твій подих
буде для когось нині
на заваді.
Світ — мов макове зерно:
від кроку до кроку — прірва.
Та себе простеливши уздовж,
ризикуєш не впасти.
Щастя — це коли маєш
велику досмертну віру
потаємно себе з божевільні
оцеї вкрасти.
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Замріяно пес задивився на злет голубів.
Йому так натхненно хотілося бути крилатим.
А хтось через зуби проціджував:
"Це вже занадто —
у літньому небі пес поміж голубів!.."
А він вже летів — йому швидко збувались сни.
Розкошланий пес, мов повітряна кулька на нитці.
А хтось там внизу вимагав валідол і гицлів:
"Куди ж це годиться —
псам гарні збуваються сни?!."
І хвіст йому маяв. І вуха стояли сторч.
І вгору дивилась довірлива псяча морда.
А хтось там внизу істерично кричав:
"Він гордий!
Він має нас в носі! І вуха у нього — сторч!"
А псові це було далеко-далеко десь.
їм, псам, що літають, ніякі закони не писані.
І меншали,
меншали,
меншали
товсті і лисі,
крикливі і заздрі. І ті, що далеко десь.

О.Дубовнк.

"Пророк", 80x80, 1997, полотно, олія. м.Кгіїв

Галина Скляренко
ВИХІД ЧЕРЕЗ КВАДРАТ
Про творчість Олександра Дубовика

Сьогодні вже непросто уявити, що перша виставка творів київсько
го художника Олександра Дубовика відбулася лише 1987 року, коли
йому сповнилося 56 років. Правда, в 1985-му, ще в "застій" радянсь
ких часів, художник спробував виставити свої картини в Київському Бу
динку архітектора. За кілька днів та експозиція була заборонена.
Нині Олександр Дубовик відомий майстер. Його твори експонува
лися в Мюнхені, Москві, Чикаго, Вашингтоні, Ніцці, Белграді,
Кельні. Проте в Україні це визнання досить своєрідне, воно, сказати б,
постає лише в професійних колах та серед шанувальників мистецтва.
Офіційні ж відзнаки — нагороди, звання, премії, як і раніше, отриму
ють зовсім інші особи, такі, що здатні відчувати кон'юнктуру моменту.
Олександр Михайлович Дубовик підлагоджуватися не вміє. Ціле
життя на полотні, папері, а коли пощастить, і на просторіні архітектур
ної споруди, мистець творить, по суті, той самий "літопис простору",
в якому вибудовує інший, відмінний від реального, довершений, загад
ковий і такий узгоджений світ. Це світ складних взаємопереплетінь
просторів і яскравих чистих кольорів, конструктивної логіки і емоційної
насиченості, холоднуватої елегантної краси і притлумленої напруги,
чий образний зміст сам Олександр Дубовик визначає як "непричетність
до світу повсякденного, в дуже малій мірі до світу понять, і в прагненні
наблизитися до берега суттєвості..."
Його твори існують на межі фіґуративного і нефіґуративного живо
пису, поєднуючи своєрідну "оповідність" і тяжіння до граничної уза
гальненості знаку. У своїх картинах художник трансформує той "аналі
тичний" напрямок мистецтва XX ст., що пов'язаний із супрематизмом,
пізнім кубізмом, геометричною абстракцією, оп-артом, збагачуючи
свою творчість індивідуальним світобаченням та авторською інтерпре
тацією вітчизняних традицій — середньовічного іконопису, бароко,
конструктивізму 1920-х років.
І все ж "інша реальність" живопису О.Дубовика тісно пов'язана з
тою дійсністю, що склала розгалужений феномен українського неофі
ційного мистецтва 1960—80-х років, в царині якого він сформувався як
мистець. Аналізуючи сьогодні це явище, несподівано проникаєшся тим,
що окрім гнітючої безвиходді, суспільної нереалізованості і відокремле
ності, мистецьке існування в андеграунді, як не дивно, збагачувало й
надзвичайно цінним особистим досвідом. Саме тим, що перетворював
мистецтво на спосіб існування, головний зміст життя і засіб захисту від
навколишнього. Крім того, довгі роки постійної щоденної творчої праці
без надії на суспільний успіх, увагу і визнання надавали художнику і
певну свободу — від кон'юнктурних запобігань, моди і смаків замовни
ка. Так складалося мистецтво "індивідуальних міфологій", де кри
теріями оцінки ставали критика колег-однодумців і та ступінь художньої
дерзновенності, яку кожен з митців встановлював для себе сам.
У цьому відношенні творчість Олександра Дубовика відрізняється
на загальному тлі особливою цілеспрямованістю, зваженістю, визна109

ченістю концептуальної програми. Окресливши ще в 1960-ті роки свій
художній простір, він зостається вірним йому й донині, в кожній новій
роботі поглиблюючи і уточнюючи образно-пластичні параметри своєї
майстерності. Може тому, творчий шлях художника наче й не має
спадів і підйомів, здається цілісним і послідовним. Проте, за відпра
цьованою роками рафінованою естетичністю приховується інша, інди
відуальна, авторська тема — тема переборення і подолання.
Може тому, постійним форматом своїх робіт Олександр Дубовик
обирає квадрат — чи не найбільш усталену, стійку, статичну форму,
що наче окреслює межі світу, людського життя, свідомості, звідки мистець знову і знову шукає виходу, по-своєму переосмислюючи обрії ка
тегорій і понять. Ось як він сам говорить про це: "Квадрат — це світ
рівноваги і гармонії, одвічно інертний, який чекає на наповнення.
Формат, що не передбачає руху і не має часу. Він легко розсікається
на подібні собі світи... Жорстка система координат — неприйнятна для
емоцій, бо в'яже по руках і ногах. Тим більше, коли в цій системі з'яв
ляється вільно летюча форма. Вона застряває, чіпляючись за координа
ти, вона тут дискомфортна, неорганічна і невільна. Але в цьому вияв
ляється пристрасть подолання, зусилля розриву, що не знаходить вихо
ду"... "Битва", "Набат", "Подолання" — не тільки назви окремих тво
рів, але й один з головних мотивів, присутній майже в кожному творі.
Проте "квадрат" у творчій інтерпретації художника виступає і я к мета
фора самого мистецького простору, що після відомих "Квадратів" Ма
левича відкрився у своїй безкінечній багатовимірності. Тим більше, що
живопис О.Дубовика — це "мистецтво після Малевича", тої постмодерністської доби, що знову намагається художньо окреслити світ.
... Найчастіше Олександр Дубовик працює серіями (кожна скла
дається від п'яти до тридцяти робіт), які надають йому можливість уточ
нювати і розвивати окремий знайдений мотив, досягаючи багатосто
роннього втілення. У той же час кожна окрема з картин циклу є
цілком завершеною і може розглядатися як цілковито самостійний твір.
"Букети", "Свята", "Знаки", "Ніки", "Палімпсести", "Діалоги", "Ні
рвана", "Сумні та радісні", "Карнавал", "Тріумфатори"... — ці умовні
назви скоріше лише окреслюють хід авторської думки, залишаючи гля
дачеві широкі можливості для власних інтерпретацій.
Тим більше, що у творах Дубовика завжди є якийсь своєрідний сю
жет, "історія" як кольорово-пластична "дія з персонажами", в ролі яких
виступають створені художником знаки-символи. Вони живуть на його
полотнах насиченим і складним життям, потрапляючи в несподівані ситу
ації, ведучи між собою вічні безсловесні розмови, вступаючи в супереч
ки, перетинаючи жорсткі квадратові межі і залишаючись у них назавжди...
Проте, у всіх загадкових колізіях, що відбуваються в картинах, ху
дожник демонструє глядачеві лише "відбитки пристрастей", "сліди
емоційних потрясінь", залишаючи самі ці потрясіння по той бік квад
рата, у власному прихованому світі, що обернений назовні розсипами
яскравих кольорів. Адже Олександр Дубовик сприймає мистецтво як
вияв культури, високосублімованої духовної роботи, що залишає жит
тєві подробиці за межами художнього простору особистого людського
досвіду. Митцю близька позиція "універсального споглядача, який уна
очнює ідею хронології духу в його траєкторії буття", намагаючись вті
лити своє розуміння Прекрасного, нехай і перейнятого відгомоном су
часних катаклізмів, але орієнтованого на вічність, недосяжний ідеал.
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Торкаючись творчості Олександра Дубовика, неможливо обминути
його роботи в архітектурі. Ними він займався з кінця 1960-х років, ко
ли стінопис став в Україні однією з мистецьких "ніш", куди часто' "ті
кали" несоцреалістичні художники, аби висловити свої ідеї в суспільно
му просторі. Адже в архітектурі тоді "дозволялася" більша ступінь фор
мальної свободи, оперта на іншу художню мову. 1 хоча за той час О.Дубовик виконав близько десятка мозаїк, вітражів, гобеленів, які так чи
інакше переосмислюють образи його тодішніх картин, найзначніші мо
нументальні твори мистцеві вдалося здійснити лише в останні роки.
Серед них — вітражі Ново-Апостольської церкви в Києві (1995) та
розпис капели Діви- Марії в невеличкому містечку Берр-лез-Альп побли
зу Ніцци (1996). Перша з них стала справді етапною у творчості худож
ника. Адже тут чи не найповніше об'єдналися ті просторові ідеї, можли
вості, спрямування, які завжди жили в його картинах, прагнучи одухо
творити навколишнє середовище, надати йому нового змістового виміру.
Особливості канону протестантської церкви не передбачають будьяких фіґуративних зображень, надаючи перевагу підкресленій простоті
оздоблення. Î тут художня мова Олександра Дубовика наче заново роз
крила свій емоціональний потенціал. У вітражах для церкви мистець ви
брав шлях абстрактних співвідношень, де сам колір, зіставлення прозо
рих і яскраво насичених синіх , червоних, жовтих мас скла наче вип
ромінюють настрій душевної ясності і духовного піднесення, якого й
прагнуть досягти люди, звертаючись до Бога. Складна інтелектуальнопластична програма художника виявилася надзвичайно співзвучною тим
пошукам, що визначають вічне прагнення гармонії в духовному просторі.
Нарешті розпис капели поблизу Ніцци. Ця робота стала можли
вою завдяки ініціативі директора Франко-Російського дому Алена Гера
та його брата, професора славістики Рене, що побачивши твори О.Дубовика, запросили мистця здійснити розписи.
У каплиці до нашого часу зберіглася лише кольорова дерев'яна
скульптура Мадонни XVI-ro століття на невисокому постаменті-олтарі.
За допомогою розпису стін художник переосмислив інтер'єр, не пору
шуючи його архітектурного аскетизму, а додавши кольорової,
ритмічної, асоціативної насиченості. Як і картини Олександра Дубови
ка, його розписи побудовані на зіставленні прямокутних площин си
нього, червоного, вохристого кольорів і рухливих знакових елементів,
куди митець тактовно вводить мотиви альпійських орнаментів — трави,
листя, троянд... Насичені гарячі кольори, в які пофарбований відкри
тий нартекс каплиці, наче запрошують увійти до неї, палаючи із сере
дини непогасним вогнем. Так, завдяки розписам, споруда перетвори
лася на справжню художню коштовність, що наче поєднала в собі ча
си, традиції, культури... До речі, в Провансі, навколо Ніцци, зберімо
ся кілька подібних церков, які свого часу "оформили" Пікассо, Матісс,
Шагал, Тобі, Кокто, перетворивши їх на неповторні архітектурно-ху
дожні ансамблі. Твір нашого українського митця чудово вписався в цю
блискучу мистецьку гірлянду.
... На пістр'явому тлі сучасного мистецтва творчість Олександра Ду
бовика сприймається як по-срправжн.ьому класична. Адже вона не
тільки продовжує і поєднує в собі традиції і манери художніх епох,
пропонуючи свій аналітичний і зважений погляд на світ, а й сповнена
справжньої будівничої енергії, пластичної культури і того широкого
погляду на життя, який завжди викликає повагу і довіру.
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Олександр Дубовик
ВИБРАНІ ДУМКИ
З КНИГИ "ПАЛЇМПСЕСТИ
ПАЛЇМПСЕСТИ
Палімпсести духу... Двадцять дві літери, що повелівають повітрям,
водою, мудрістю, примиренням, благадаттю, гнівом, чи буква "каф",
яка повеліває життям і створила сонце у світі, середу — в році і ліве ву
х о — в тілі... Афішна тумба з клаптиками символів, слів, закликів і за
стережень. Наклейки, письмена, руни, піктограми, кодекси, лики ге
роїв, зірок, тиранів із підозріло проступаючими плямами — палімпсест
людства. А під ними глухі дошки безумовного. І щоб цей величезний
летаргічний текст, де крапки і пропуски мають не менше значення, ніж
цілі розділи, не був зірваний і віднесений, він прибитий до дощок
пірамідами, мавзолеями, храмами, телевізійними вежами і хмарочоса
ми. Світ істин, які стали банальностями, і світ банальностей, які ста
ли істинами. Де історія мистецтва — історія інтонацій однієї і тієї ж ме
тафори. Де "світ існує, щоб увійти в книги" (Малларме) — словники
племені. Містичний календар із зубочисток і сірників, гексаграми з
64-х фігур до 64-х фаз нікому непотрібної дії чи процесу. Будь-яке нада
ння переваги — забобон, але забобон — найміцніша плита, на якій мо
же бути побудований маленький затишний будинок... Ну, й потім кож
на брама — побудована тільки для тебе...
Мистецтво — виключно людський світ, єдине істинне людське на
чало в універсумі. Унікальне і лише йому притаманне. Знаменита по
ема із одного величезного слова, "криптограми, в яких усі знаки
наділені значенням, і істинне тільки те, що відбувається через кожні
триста ночей", "поки ми спимо тут, ми не спимо в іншому світі, і, та
ким чином, кожна людина — це дві людини". Коливання ефіру...
"Кремнієва" людина мала б іншу філософію чи інший еквівалент її, але
той, що примножує знання..."

ВЕРТИКАЛЬ
Вертикаль — Вавилонська вежа, що упирається в зад бога, це знак
людської гордині, торжества духу, несамовитого прагнення вийти за
межі того, що є межею. Це колони, що підпирають храми, це древо
життя. Це яблуко, що падає на голову Ньютона. Вертикаль закорінена у вестибулярному апараті, і ми, як і мільйони років тому, сахаємо
ся від дерева, яке нахиляється. Це древки, на яких мають прапори усіх
вір, це космічні багатоступінчасті кораблі храмів, це людина — поки
жива — вертикальна. Вертикаль має два напрямки: вгору — вниз: вго
ру — до надії, вниз — до смутку. Земля і небо "приколоті" одне до од
ного вертикаллю. Це милиця інваліда. Це найкоротша віддаль між тим,
що є, і тим, що буде. Вгору йде дим від наших цигарок...
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Горизонталь — абсолютне начало. Універсальне й очевидне, а то
му повинно бути "засвоєне" людським виміром для того, щоб звести
його до людських масштабів. Те, що універсальне й очевидне, — неми
нуче повинно обрости м'ясом міфа. І коли Шйонмейкер бачить гори
зонталь навіть у орбіті землі навколо сонця, то стає очевидним, як да
леко свідомість може зайти у процесі "освоєння". На полотно горизон
таль потрапляє побіжно, розсікаючи світ і зриваючи раму, зникає в
обидві сторони. ІДе умовна лінія боротьби двох начал "янь" і "інь",
"добра" і "зла", "небесної благодаті" і "гріховного світу".
В Апокаліпсисі горизонталь зникає останньою, коли ангели пере
стають приносити "сім чаш гніву" і "зникає час". Горизонталь, як
один із модулів простору, нерозривно пов'язана з часом. У Корані, ко
ли "небо буде зірвано", залишиться тільки дочасний світ гріха, страш
ного суду і спокутування. Але одночасно горизонталь — світ гармонії,
символ спокою, земної радості і надії.
Багатозначність мистецтва — це множинність просторів: розповідь
у часі — "Житіє", Ботічеллі, одночасність числених подій — Босх, од
ночасність станів — Шагал, дискретність — Раушенберґ, один простір в
іншому — геппенінги і т.д. Часова концепція, що виявляється у про
тиставленнях: "річ — субстанція", "час — позачасова сутність". Це
ніби ущільнена нова реальність, наділена власним життям і взаємо
зв'язками. У моєму варіанті: це зміщення, розриви, отвори на різну
глибину, співіснування великої кількості станів, часом протипоставлених; палімпесести — сліди минулих подій, ідея часу. У класичному
мистецтві час є засобом: він ототожнюється з хронологією, переваж
ним принципом будь-якої класифікації. Однак існують інші часові
співвідношення, інші часи, де замість послідовної зміни подій відбу
вається їхнє нагромадження, накладання, наслідування, співіснування,
повторне поглинання. Це час палімпсестів. Це сугестія.

ЗНАК
Мова палімпсестів не любить визначень — скляного намиста
цивілізації, її цікавіть тільки та заповітна країна за зеленою хвірткою...
Тому "знак" для неї дерево "бо", під яким прозвучали знаменні слова:
"Розкрийте вуха, ченці, безсмертя виграно мною!" Це "ніки", які ніко
ли не злетять, це книга без обкладинки, це букети, схожі на голови, і
голови, схожі на букети, це позаминулорічний лист на балконі, це
"туніконосячі", "гості", "фантоми" і "тріумфатори", це птахи, якими
говорять дерева, це обривки боїв у зруйнованій квартирі чи червона
кімната на дев'ятому поверсі коробки будинку без перекрить. Це ско
морохи смутного часу, це дзвін без язика, це трава, надто приваблива,
щоб на неї лягти. Це вата, яка стирчить із вух, щоб не чути істини. Це
скам'янілий шматок хліба, кинутий у пса. Це ацтекський календар
слів. Це "молот відьом" чотирьох пір року, чотирьох вікових категорій
життєвих віків і стан духу. Це...
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М О Є КРЕДО
Мене цікавлять, насамперед, питання духовного особистного ста
новлення, самоорганізації і формування гармонійного суспільства.
Протягом багатьох років від мистецтва вимагали "відобразити",
"висвітлити", "показати" досягнення і тріумфи, але при цьому забули
спитати, чи щасливі вони, ті люди, які ці діяння звершують. Це пи
тання здавалося риторичним. Та й що таке щастя? Таким чином зник
універсальний, філософсько-цілісний аспект, без якого мистецтво
ніколи не мислилось.
Ці роботи створювалися в часи, котрі ми зараз делікатно визна
чаємо як "застійний період", і, звичайно, вони несуть у собі драматизм
очікування назрілих змін. Художник живе в часі і не може не відчува
ти, що його емоційно-психологічний стан залежить від пресу часу. Це
наш час — і нічий інший. Напруга, зіткнення, чекання, катастрофа,
мовчазно-вибуховий діалог, відчуття гармонії і спокійної радості — це
людський світ. Й ідея універсальної, вільної, гармонійної людини, яка
живе за єдиними стандартами моралі та етики всього людства і яка під
цим небом, що напружено мовчить, все знову й знову задає одвічні пи
тання. Ідея нерозривної, хай навіть суперечливої, цілісності, котру ми
тепер називаємо "новим мисленням", органічно увійшла в наше життя.
Це головне досягнення нашої перебудови в духовній сфері.
Мистецтво — діалог двох рівноцінних душ, де художник проходить
свою половину шляху і стає анонімним і чекає зустрічної роботи дум
ки глядача, який долає свою половину шляху — не для пізнання твору
як такого, а для проникнення в самого себе з тим, щоб розкрити в собі
нові горизонти і сформувати себе "історичною" людиною, тобто здат
ною прийняти кожну мить життя як унікальну й неповторну подію.
Мистецтво — надія на гармонію, воно звернене до кожної люди
ни, до самодостатньої суверенної особистості, а тому — принципово
багатозначне.
1. У стильовому відношенні — це постмодернізм, але який ро
зуміється не як еклектика з іронічним і естествуючим підтекс
том, а як новий організм, цілісний і життєстійкий. Зміщені ак
центи, і все набуває зовсім іншого вигляду. Час наївно-зухва
лого епатажу минув, і відкрилося те головне, що завжди відзна
чало справжнє мистецтво, незважаючи на формальностилістичні відміни, які здаються величезними. Це людська до
ля. Ідея "дегуманізації" не відбулася, — і "значення" перемоги.
Абстрактне мистецтво проробило колосальну й блискучу роботу
і залишило чудові зразки, але варіанти його розвитку вже до
статньо вивчені і можуть бути впевнено прогнозовані, і повто
рювати цей шлях нема рації. Слід йти до нових горизонтів.
2. У формально-структурному плані мене цікавлять дві взаємо
пов'язані ідеї: сугестивності і дискретності простору. Наше
сприйняття зацікавлене, тобто ми бачимо тільки те, що шу
каємо, решта — біля порога свідомості. По містах і селах блу
кають юрми сліпих. "Живи непомітно, — говорив мудрець. —
Зупинись і не поспішай, і виявиться, що сприймаємо ми світ не
лише всіма нашими почуттями, але нашим минулим і май
бутнім, нашим віком і самопочуттям, і все це зливається в єди114
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ну і едино реальну мить — "зараз". Це сприйняття суперечливе:
нема щастя без відтінку гіркоти і, навпаки, як у Хіменеса, "без
межна, пекуча, зла туга за тим, що є". Ці сприйняття багато
планові і багатошарові. Сугестія і є ця ущільнена суперечлива й
багатозначна дійсність. Сугестивність — це, по суті, ідея часу,
котрий сприймається як нерозривна пара власне часу (як трива
лості) і вічності, позачасового фактора. Дискретність просто
ру — це формальна реалізація цієї ідеї. Подібно до сучасної кос
мології, з її парадоксальними деформаціями, такий мінливий і
рухливо-химерний світ психологічного простору, навіть якщо
він втілений в реально відчутому квадраті полотна. Ця гнучність
заперечує класичне розуміння художньої поверхні як барельєф з
єдиним рівнем глибини. Зміщення, зсуви, прориви, розпади й
творення, спокій і дисгармонія можуть здійснитися на будь-якій
глибині і в будь-якому місці. Поряд розташована площина —
просто інший простір, в якому можуть панувати інші закони.
Цьому сприяє й ідея горизонталі як домінанти спокою, і верти
калі як домінанти руху. По цій осі координат проходять чис
ленні зрушення і деформації. Вони, крім того, ніби "гальму
ють" рух, і форма припиняє політ і начебто "застряє", що ство
рює відчуття дискомфортності і драматизму.
"Фактура" має цінність лише тоді, коли вона є одним з голов
них засобів впливу, в іншому разі, це — прикраса, нічого
більше. Засоби повинні бути економічними.
Колір — найважливіший компонент, душа живопису. У моєму
варіанті я опускаю вальорне начало, як таке, що не абстракція,
тобто визначається тільки місцеположенням в структурно-сти
льовому континіумі.
Свій напрямок я умовно визначаю як "сугестивний реалізм", де
слово "сугестивний" говорить, що це ніби й не реалізм, а слово
"реалізм", що це не абстракція як ідеал, тобто визначається
тільки місцеположенням в структурно-стильовому континіумі.
"Значення" персоніфікується у знаках, які не мають чітко окрес
леного статусу і можуть означати дуже багато положень: "Я",
"не-Я", "Я" і "Воно", рухливе і статичне, живе і неоформлене,
вільне й обмежуюче тощо, залежно від контексту.
Квадрат полотна — ідеальний формат. І справа не тільки в то
му, що він має древню семантичну підоснову, але, насамперед,
у тому, що в ньому міститься величезна енергія спокою і
стабільності. І коли стабільність переборюється, в зруйнуванні
звільняється велика драматична енергія. Крім того, квадрат лег
ко допускає композиційні зсуви, зберігаючи при цьому свою
цілісність.
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У спадок від попередників вони отримали культурний простір,
який наполегливо опирається їхній творчій реалізації, і досить химер
ний час. Внутрішньої території в означеній культурній ніші немає, во
на наскрізно переділена кордонами, межами і застережними знаками.
Однак це не відлякує молодих, навпаки, додає їм азарту. "Кожний
мистецький акт сутнісно живе на межі: у цьому його серйозність і ва
гомість; позбавлений кордонів, він втрачає ґрунт, робиться порожнім,
зарозумілим, вироджується і помирає.
У різноманітті їхніх творчих обдаровань розкривається дещо спільне
і справжнє, те, що дозволяє означити цих юнаків та дівчат як окреме
покоління в літературі:
Ми мічені вітром і часом,
Чиї сліди простяглися
Степами й по кому часто
Під сонцем молиться листя...
Літератори 80-х свідомо вдавалися до експерименту із руйнуванням
форми. Деструкція "тари" повинна була відкрити сенс поліття, зідентифікувати мистецькі запити часу із авторською пропозицією. Але
цього не відбулося. Так на Україні проминула майже не поміченою
певна культурологічна трагедія, сформульована ще сучасниками Поста
ва Флобера: "Ми всі з'явилися на світ або занадто рано, або надто
пізно. Ми здійснили найважче і найменш славне: перехід від однієї
епохи до іншої. Щоби створити щось тривке, необхідна ґрунтовна ба
за; нас тривожить майбутнє, нас стримує минуле. Ось чому вислизає
від нас теперішнє."
У генерації 90-х відчуття своєї завчасності, радше — позачасовості.
З ними приходить новий зміст культури, що самоочевидно вимагає
інших прийомів у кожному виді мистецтва і, насамперед, у словесності,
їм ідеться не про зупинку в часі. Розходиться про зупинку часу.
Визріває доба, для якої особливо актуальною виявляється свобода
від. Вивільнення від навколишнього, абстрагування від нього. "Про
тиставитися натиску зустрічних речей, вивищитися над ними — означає
мати мову і мати світ" . Дев'яностники ще не мають світу. Більш того,
вони не мають і мови. Та, яку вони успадкували, виявилася малопри
датною для мистецьких мет сучасності. У подвійному сальто креації
дев'яностники відштовхуються від батуту 80-х, опиняються в епіцентрі
20-х, черкають по берегах 60-х і повертаються... Зрештою, бозна, чим
це все повернеться:
1

2

3

4

1

Бахтин M.M. Литературно-критические статьи.— M., 1986.— С.44.

2

Жадан С. Генерал Ю д а . - К., 1995,- С.8.

3

Флобер Г.Собр.соч.:В Ю т . - М., 1937.- Т . 7 . - С.308.

4

Гадамер Х.Г. Истина и метод.— М., 1988.— С.514.
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Ми падаєм в ніч, як падає сіль на рану.
Чи з остраху тільки, чи з болю ми падаєм в ніч.
Ми падаєм в ніч, немов голова Йоана
З безвинних його, з його безгріховних пліч.
Ми падаєм в ніч. Ми ще не любили навіть.
Ми просто ступили на мокрий осінній брук —
І падаєм в ніч, в якій повноправно править
Той згусток облуди, що міцно прилип до рук.'
Можливо, поезією, вивільненою від примітиву метушні, націле
ною на тривання. Можливо, прозою іншої естетичної шкали. Ще
ранні рядки уже свідчать про добротність і повноцінність нової літера
тури: вона нічого не відміняє, нічого не оминає, не йде на жодні пос
тупки, а головне, не поспішає.
коли стоїш
бачиш
т
і
н
ь
коли поспішаєш
не помічаєш
що ти
тінь тінь тінь т і н ь
2

ЛІТЕРАТУРНИЙ АНФАС І П Р О Ф І Л Ь РОМАНА СКИБИ
Поете! Чорний шлях твій, чорна скиба...
Б. -І. Антонич
Почну з аксіоми: імідж поета твориться його потомками, в іншо
му разі — сучасниками, які поринули у свій "золотий вік" і пишуть ме
муари. Аж тут маємо випадок особливий: Скиба сам творить про себе
міф, і робить це вельми енергійно. Як це робили великі поети, він вис
тупає відразу в трьох відмінах:
— руйнівником загальновизнаного погляду на статус митця і мис
тецтво в поспільстві;
— гуртівником обнадійливої творчої молоді;
— творцем образу митця модерної формації.
1 робить це на власному прикладі. У нього є ряд специфічних ат
рибутів, ціла низка евфемічних імен, засвоєних шанувальниками. За ре
кордно короткий строк він увірвався до Спілки письменників України і
тепер тримає літературні і кололітературні кола у певній напрузі. За ос
танні роки видав кілька книжок, перші три серед яких: "Листопадом на
звуть мене". — Дрогобич: Видавнича фірма "Відродження", 1993. — 56с;
"Осінь на Місяці, або Усміх дракона". — Дрогобич: Видавнича фірма
"Відродження", 1993. — 56с; "Тінь сови".— Дрогобич, 1984. — 48с.
' Савка М. Оголені русла.— Тернопіль, 1995.— С.43.
2

Девдюк Т. Бенкет на голівці цвяха.— Львів, 1993.— С.24.
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Має у доробку кілька новел, працює над романом.
Пише як дише. У всьому схильний до абсолютизування, упевнено
розколює художній простір, щоб потім зіштовхнути непоєднуване у
своїй дзвінкій, мов ляпас, метафорі:
Я падаю вище. Я падаю вище.
Заплуталось сонце в розквітлих дротах.
У його поетиці визначальна роль парадоксу: "Я пам'ятав усе своє
майбутнє", "Нам махатиме прапором сивий Колумб, бо банани в Ко
лумбії", "Я такий, як сто літ назад, я такий, як сто літ убік".
Для нього звичною є бестіаризація ліричного героя, його розд
воєння чи навіть розтроєння. Широко застосовується діалогізована
структура ліричного вірша. Уживає він також специфічний прийом,
якого ще, здається, не називали літературознавці. Це можна
співвіднести з опредметненням чи деперсоніфікацією:
Вулиці вмирають. Чорно і пречисто.
Два криваві відтинки золи.
Чи були ви містом? Чи були ви Містом?
Як же так, ви — містом не були...
Чорної барви багато у Скибиних текстах, як і чорногуморних ети
мологізувань:
Де каштан небеса підпер,
Де навіки заснуло місто —
Я долонями очі тер —
Назовіть мене терористом...
Підкреслюючи раз у раз свою особливість, поет претендує на роль
медіума і розпорядника Всесвіту:
Це дрож землі. Це сик сузір'я ВУЖ.
Які ще у галактики страхи є?
Біліють під сандаліями душ
Глухі штрихи забутої стихії...
Ідіть по них. Не бійтесь — то кістки.
Ідіть по них. Ступайте. То не змії.
Ріка їх позриває, як містки,
Які лише ріка зривати сміє.
Скиба легко поводиться з часовими пластами, здійснюючи незчис
ленні напластування і злиття реально ізольованих хронотопів, толеруючи
паралелізм і конфронтацію часів. У одному вірші Циклоп шукає Офелію,
в іншому "тут ступає Хтось по воді" й "курить люльку старий Хусейн".
Раннє захоплення міфологічними образами переростає в останній
збірці у незвичайно сильну емблематичну метафорику, що активізує
глибинні пласти етнічної самосвідомості на тлі досконалого зовніш
нього звукозапису:
Ти, перехожий
З Риму до Сочі,
Небонько Боже
Зсунеш на очі,
Щоб у зіниці
Не в'їлась, мов глина,
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Снігу дещиця —
Біла калина.
Ти, подорожній
З Сяну до Дону,
Світом порожнім
Йтимеш додому,
Доки по межах
Сплине полинно
Радість ведмежа —
Біла калина...
За висловом Віктора Петрова, "трагедія останніх поколінь полягає
в тому, що вони живуть уривками уявлень різних діб, тоді як належать
новій, іншій, якої вони ще не уявляють." Нас засмоктує доба, парази
тує на наших витворах, залишає тавро на думках та ідеях, але ми стоїмо
занадто близько до неї. Ми чуємо її уривчасте дихання, однак не бачи
мо її, бо епоха ця, по суті, не матеріалізована, вона тільки-тільки фор
мується. У всіх своїх дивацтвах, несусвітніх містеріях і медитаційних
примхах Скибині вірші гостро відрізняються від пересічного поезійного
ландшафту. Безперечно, він також засмоктаний часом,, але не через
той смок. У його ліриці чітко проступає те, що буде роками бубнявіти
в усій матеріальній культурі, допоки оформиться і відкриється світові.
Тоді це вже буде мертвий зліпок, свідоцтво кінця. Може, тому глибо
ко вгрузають у надра свідомості ці сталеві рядки з моторошним перед
чуттям якогось виболеного пророцтва:
А Везувію сниться і досі, що він вибухає.
Він пітніє і стогне. Важкий цей дитячий сон.
І драконячі крила шумлять над принишклим краєм,
І в драконячих ніздрях шипучий кипить мусон.
Вже чорніє на сході. Вернись, моє Біле Місто.
Я лиш вижухла тінь від твоїх некамінних стін.
Та гуде моя кров, високосна й туга, як тісто.
І у мозку моєму шаліє верховний дзвін.
Над тобою століття давно вже не мають власти.
Ти зринаєш щоночі і танеш, як перший сніг.
І тоді я реву, і мій попіл не може впасти.
Покаяльний і теплий — упасти тобі до ніг.

"ЦЕ ПРІЗВИЩЕ ВЕЛИЧНЕ 1 ФУРІЙНЕ..."
Девдюк Тарас. Бенкет на голівці цвяха. — Львів; Каменяр, 1993. — 112с.
Мистецтво прямує до самодостатності. Очевидно, до цього ж та
ки повинна змагати збірка, яка претендує на автономність і тотальність
тексту. І у такому розумінні перша книга Тараса Девдюка — це унікум.
Сюди увійшли Тарасові вірші 1985—1993 років, отож вона є підсумком
цілого періоду (чи навіть кількох періодів його творчості). Ця книжка
ви-бу-ду-ва-на з добрим знанням архітектоніки художнього тексту, з
добрим її порушенням (порушенням від знання, а не від "простоти ду
шевної"), зі смаком.
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Неозора традиція, яку поет більшою мірою уже носить в собі, а не
на спині, живить його експерименти зі словом, філологізацію свідо
мості його "паяцика на гумці" і всіх, що з ним.
"Цвях в стіні — це вішак", — проголошує автор. Але не тільки.
Це емблема, гніздо усіх цілеспрямованих і розпорошених асоціацій,
що простромлюють збірку і формують з неї суцільний текст, групуючи
никли і розділи, спрямовуючи метафору:
Всім рівнятись на цвях!
Він нам вкаже дорогу.
Ти сьогодні, як шмарок, шпортаєшся
у шнурівках.
Бо знаєш, не так-то легко — шкульгати на
ліву ногу
і думати про пірогу, і палець нести в руках...
Девдюкова форма не безстороння. Вона заземлена на впізнаваність
і оцінність, по відношенню до буття має радше конфліктний характер:
Льос — як ліс. Небо крите санскритом і толлю.
Î землею присипане зверху. Від підошв...
Головне тут — у розташуванні елементів, у побудові фрази. Цим
досягається пружності, яка конденсує образ. Фантастичні, неймовірні
алітерації, звуконаслідування: "У Пістині піст. Пісок шамкотить на зу
бах. Набиті пістолі оскоми. Набили і постять," "У пазусі павутини пау
за павука". Девдюк чує звук, іде за ним і приходить в поезію:
Легені в порохах, а серце в горах.
Мочарня. Чарка, свічка.
І свіча...
Невже усі такі низькі навколо?
Невже і ти такий низький,
ні з ким?
Музейності, мізинці і мізки
не годні досягнути те, що в головах.
Поступово, плавно, змінюючи звукову оболонку слова, автор до
тої межі варіює його семи, аж поки не виліплює для нього новий зміст.
"Тривога триволога", "все сонцесходить, сходить попри нас". Йому
заввиграшки дається ритмічність фрази, маніпулювання символами
першого і другого порядку, рецитації і діалоги з класиками:
І нема ані гвинтика, ні коліщати —
тільки вишні...
Над вишнями — вище —
модерн:
то не хрущ.
І не хрящ.
То вже мій наболілий Хрещатик гуде.
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Я не можу так довго поблизу стояти,
коли
В
Е
Ж
А
П
А

д
Е

!
Зумисна ентропія гумору по усій ґрадаційній шкалі: від невинного
жарту через іронію і сатиру до жовчного, затруєного сарказму:
Своє, своє... Ми ж свояки.
Яке це щастя — щастя мати!
І буде син, і буде мати.
І буде нарід. А який?
Якими є, та в нас нема
зерна неправди під собою.
А може, в нас нема зерна?
Девдюк може бути різким і хльостати словами навідліг, але попри
те залишатись найніжнішим, найелегійнішим ліриком, написавши таке
ОГОЛОШЕННЯ
Міняю:
квартиру, гараж, машину
на:
1 кв. метр під затишною жіночою парасолькою.
Його вірші — то прояв сильної напруги, великої інтенсивності пе
реживання, урівноваженого еквівалентом вислову:
високе дерево як крик
і птах на гілці як відлуння
Парадоксальність мислення породжує непроторену і ще ніким не
повторену поетику, стиль Девдюка впізнається з першого рядка.
Спарінг "можна-не можна" закінчується у нього на користь можна все,
— бо все ж таки "Поезія — явище, а не я і не ви".
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ВИХІД -

ПОЗА -

ТРАДИЦІЯ
Невже ти не чув, що сини віку
мудріші від синів дня?
Г. Сковорода.

Сакраментальна фраза про те, що ми маємо (а воно, за бажанням,
досить легко піддається обрахунку) відкриває однозначну ентропію, антикомунікабельність, виснаження сучасної української літератури, її імітативність та примітив. Але у цій роботі йшлося не про таку літературу.
Автора цікавив феномен якісного письменства, який розвивається
не в силу, а в супереч зсувам у світовідчуванні і світобаченні нашого
співвітчизника. Це письменство має перед собою лише дві альтернати
ви: вихід на балкон елітарності (де автори знають своїх читачів не про
сто в обличчя, а дослівно за іменами) або ж на терасу заангажованості
(у велику політику чи велику комерцію). Обидва ці шляхи практично
рівноцінні за умови збереження новизни, оригінальності, несподіва
ності, свободи тексту і немилосердності автора до матеріалу, однак са
ма ця умова у місцевому контексті виявляється малоздійсненною. Зали
шається пошук того третього, котре non datur. Вихід в сторону виходу.
Це мав би бутим прорив. Концентрація творчого потенціалу, спря
мована в нову якість. Прощання з каноном. "Великі залишаються ве
ликими, вони віднаходять і створюють гармонію. Проте, щоб знайти,
треба шукати, тож естетично виправданий і доречний етап пошуку —
етап абсурдизму, чорного гумору, постмодернізму"
Чи направду він такий "естетично виправданий" для нашої літера
тури, як зараз уявляється п.Денисовій, можна буде сказати з певністю
років через ...надцять, а поки що "патологічна відсутність Єгипту уне
можливлює спробу втечі".
Поза українського письменника не має нічого спільного з
гайзінгівською грою. Позування тут викриває рецидив спадкової неду
ги переливання з пустого в порожнє, що знецінює слово аж до межі,
за якою воно обертається "різновидом тиші, лише ганебно відданої
всім" (Ю.Бедрик).
Література сплутана і скомпрометована ланцюгом огидних комп
ромісів, поступок і відступів. Фальшу як запоруки успіху. Удаваними
апостолами. Тривале награвання надміру серйозності зродило уперед
ження до всіх написаних і ще й не задуманих текстів на сто літ наперед.
Уже не окремі імена, а сама л і т е р а т у р а потребує реабілітації, і
тому завдання дев'яностників не з легких. Вони опинилися далі, ніж
позначка зеро, у від'ємній площині, у антитрадиції.
Традиція ж є вихідною точкою для розвитку усіх новацій. Що
глибше засвоєння попередньо напрацьованого художнього матеріалу, то
більші естетичні можливості реформації. Для дев'яностників уже зро
зуміло, якої традиції вони не потребують, якої вони не хочуть. Зали
шилось з'ясувати "дрібницю": чим ми все-таки підсумовуємо тися
чоліття?
1

2

1

Денисова T. Феномен постмодернізму: контури й орієнтири. //СіЧ.—
1995.- № 2 . - С.21.
2

Жадан С. Цитатник. - К . , 1 9 9 5 . - С.8.
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ПРО АВТОРІВ

ОКСАНА БАТЮК (1972)— поет, прозаїк, перекладач. Автор збірки
поезій "Інші часи", її власні вірші перекладалися англійською мо
вою, опубліковані в "Index of Censorship". "Тиждень досконалості"
— дебют Оксани Батюк як прозаїка у "Світо-виді". Живе у Києві.
БОГДАН БОЙЧУК (1927) — відомий український поет і перекладач,
один із чільних представників Нью-Йоркської групи літераторів,
організатор літературного процесу та видавничої справи, театро
знавець, упорядник антологій модерної української поезії, автор
численних поетичних книг та перекладів з англійської та на анг
лійську мови. Живе у Нью-Йорку.
ТЕТЯНА ҐЕДЗЬ (1971)— дебютна публікація поетеси. Народилася в
Києві. Закінчила факультет кібернетики Київського державного
університету імені Т.Г.Шевченка. Живе у Києві.
ОЛЕКСАНДР ДУБОВИК (1931) — відомий український художник, на
родився у Києві, його батько — репресований український поет.
Закінчив Київський державний художній інститут та аспірантуру в
Академії мистецтв СРСР. В 1959-1962 роках викладав у Київсько
му художньо-прикладному училищі. Мав 25 персональних виставок
у Києві, Москві, Мюнхені, Белграді, Тюбінгені, Кельні, Ніцці,
Сент-Ет'єні, Чикаго, Вашингтоні, Нью-Йорку, Клівленді та інших
містах. Його роботи знаходяться в Національному художньому му
зеї в Києві, в Російському музеї в Санкт-Петербурзі, Московській
Третяковській галареї, Музеї Вюрта в Німеччині, в колекції Зіммерлі, в Мистецькому музеї в Нью-Джерсі (США) та багатьох при
ватних збірках Европи та Америки. Живе у Києві.
МАРІАННА КІЯНОВСЬКА — молода поетеса із Жовкви, що на
Львівщині, автор збірки поезій "Інкарнації" та численних поетич
них добірок у періодичній пресі.
НАТАЛІЯ КОНОТОПЕЦЬ (ВЛАСЕНКО) ( 1 9 4 7 ) - відомий україн
ський прозаїк. Народилася на Волині, закінчила біологічний фа
культет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка. Ав
тор збірки фантастичних оповідань "Відпочинок на Ортені", по
вісті "Балкон на глухій стіні", збірки повістей та оповідань "Ко
роткі екскурсії в минуле" та інших. Живе у Києві.
ГАЛИНА КРУК (1974) — поетеса, народилася у Львові, студентка ук
раїнської
філології Львівського
державного
університету
ім. І.Я.Франка. Переможець Міжнародного літературного конкур
су "Гранослов"(1996). Автор поетичної збірки "Сліди на піску" та
багатьох поетичних публікацій у періодиці.
СТЕНЛІ К Ю Н І Ц (1905) — видатний сучасний американський поет, ав
тор численних поетичних книг. Див. передмову перекадача Богда
на Бойчука у цьому числі "Світо-вида".
МИХАЙЛО МОСКАЛЕНКО (1948)— перекладач, літературознавець,
видавець. Перекладав і видавав окремими книгами чи у збірниках
твори В.Гюго, Ш.Бодлера, С.Малларте, А.Рембо, Сен-Жон Перса,
П.Елюара, П.Еммануєля, Ф.Гарсія Лорки, Т.С.Еліота, П.Неруди,
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Ю.Тувіма, ААхматової та інших поетів світу. Автор-упорядник
книг "Золотослов. Поетичний космос Давньої Русі", "Тися
чоліття. Поетичний переклад України-Русі", "Українські замов
ляння", співупорядник та співперекладач видання "На ріках Вави
лонських" тощо.
СТАНІ ЛУЧКІВ — молодий американський поет і перекладач з ук
раїнської на англійську та з англійської на українську мови. Власні
поезії пише переважно англійською мовою, багато подорожує по
світу, особливо часто виїздить до Індії.
СЕН-ЖОН ПЕРС (1887-1975) — видатний французький поет, лауреат
Нобелівської премії (1960), політичний діяч. Найвідоміші поетичні
книги Сен-Жон Перса, які принесли йому світову славу:"Анабазис", "Вигнання", "Вітри", "Орієнтири", "Хроніка", "Спів на
рівнодення". У цьому числі "Світо-вида" друкується повний пере
клад книги "Вигнання".
БОГДАН РУБЧАК (1935) — відомий український поет, перекладач, лі
тературознавець. Працює професором слов'янських мов і літера
тур в Іллінойському університеті (Чикаго). Автор багатьох поетич
них книг та літературознавчих розвідок. Лауреат премій імені
П.Г.Тичини. Живе в Чикаго.
МИКОЛА СЕМЕНЮК (1949) — поет, редактор і видавець. Народився
на Житомирщині. Закінчив художнє училище та філологічний фа
культет Дніпропетровського університету. Автор поетичних книг
"Чоло зерна", "Болем зупинена мить", "Полин", багатьох публі
кацій у періодиці. Живе у Києві.
ГАЛИНА СКЛЯРЕНКО — кандидат мистецтвознавства, займається пе
реважно проблемами сучасного мистецтва. Автор низки мистецт
вознавчих робіт. Живе у Києві.
ІРИНА СТАРОВОЙТ (1975) — поетеса, тележурналістка, літературний
критик. Випускниця філологічного факультету Львівського універ
ситету ім. І.Я.Франка. Лауреат III Всеукраїнського фестивалю по
езії та музики "Лір", автор і ведуча програми "Томи" Львівського
телебачення.

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК ЖУРНАЛУ "СВІТО-ВИД'
ЗА 1997 РІК
ПОЕЗІЯ
Бойчук Богдан. Метелик... (Стенлі Кюніцу) (4)
Вишенський Станіслав. Паралельний творець (1-2)
Воробйов Микола. Блакитний віск (1-2)
Галета Олена. А в Крехові листя падає (3)
Ґедзь Тетяна. Містом бродять тіні (4)
Голобородько Василь. Символ за ознакою (1-2)
Григорів Михайло. Принишкле полум'я (1-2)
Карабович Тадей. Вірші на піст і м'ясниці (3)
Киризюк Іван. Смак ягоди ожини (3)
Кішко-Луцишина Оксана. Хлюпне кров рідким рубіном (3)
Кіяновська Маріанна. Бог ввійшов в струну (4)
Коверзнєв Костянтин. Чиста пам'ять (3)
Кордун Віктор. Зимовий стук дятла (1-2)
Крук Галина. Співаєш у час проминань (4)
Лиша Раїса. Замість трактату про світло (1-2)
Лучак Міля. Чорні ангели вилітають (3)
Ляснюк Ольга. Малюю дощ пензлем уяви (3)
Осадчий Василь. Плачі біля древа роду (3)
Семененко Іван. Зелені руїни зозулі (1-2)
Семенюк Микола. Глиняна Одіссея (4)

ПРОЗА
Батюк Оксана. Тиждень досконалості (4)
Гудзь Юрій. Обірвані ґудзики (Книга видінь і щезнень) (3)
Закусило Микола. Люди розмножились і почали говорити (Полемізую
чи з Нестором і братами) (3)
Каунова Тетяна. Із книги "Вітер на зеленому даху" (1-2)
Конотопець Наталія. Фантастичне оповідання, написане поетом Яре
мою Пальчиком і не прийняте жодним часописом до друку (4)
Лишега Олег. Adamo et Diana (1-2)
Медвідь В'ячеслав. Реставрація церков (3)
Олійник Юрій. Хроніка абсурду (Із записок на зламі 1988—1995 pp.) (3)

ПЕРЕКЛАДНА ЛІТЕРАТУРА
Грак Жюльєн (Пуар'є Луї). На вигаданих струнах повітря. Переклад з
французької Романа Осадчука (1-2)
Кюніц Стенлі. Навздогін девятдесятиліттю. Перектад з англійської
Богдана Бойчука (4)
Лучків Сташ. Господи, де ти. Переклад з англійської Богдана Бойчука (4)
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Перс Сен-Жон. Вигнання. Переклад з французької і передмова від пе
рекладача Михайла Москаленка (4)
Поезія у прозі французьких поетів ХІХ-ХХ століть. Переклади з фран
цузької Світлани Жолоб і Михайла Москаленка (3)
Цаї Єн, китайська поетеса приблизно 200-го року нашої ери. Із циклу
"Вісімнадцять пісень на татарську свиставку". Переклад Оксани
Батюк і Вірляни Ткач (1-2)

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО, КРИТИКА, ЕСЕЇ, РЕЦЕНЗІЇ
Андрусів Стефанія. Модернізм/постмодернізм: ланки безконечного
ланцюга історично-культурних епох (1-2)
Гундорова Тамара. Література і письмо або Місце нового в українській
літературі (3)
Кордун Віктор. Київська школа поезії — що це таке? (1-2)
Моринець Володимир. Саме ці поети... (1-2)
Москаленко Михайло. Віктор Кордун: поезія епічних першоструктур
(1-2)
Павлишин Марко. Два "художні тіла" сучасної прози (3)
Пахаренко Василь. Ходіння по лезу: гра у постмодерні (1-2)
Роздобудько Ірен. Михайло. Ескіз (1-2)
Рубчак Богдан. Потала нещадних спраг (Про ранню поезію Маланюка)
(4)
Сорока Микола. Зорова поезія як традиційний авангард (3)
Старовойт Ірина. Чотири погляди (4)
Сулима Микола. Видобування незвичайного (1-2)
Штонь Григорій. Блукалець (1-2)

МИСТЕЦТВО
Вівташ Юрій. Сакрум простору або Суворі міти на схилі століття (Про
мистецтво Ярослави Мотики) (1-2)
Горбачов Дмитро. Художник, який гуляє де хоче (Про творчість Васи
ля Бажая) (3)
Дубовик Олександр. Вибрані думки з книги "Палімпсести" (4)
Скляренко Галина. Вихід через квадрат (Про творчість Олександра Ду
бовика) (4)
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