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Ч а с т и н а п е р ш а 

Околиці подій 

1. 

Історія та її смерть 

Згадуючи суєтну, прозору Варшаву, ти ніколи не звикнеш до думки про те, що він там 

більше не живе. 

Ви познайомились випадково, як часто буває з людьми, які згодом багато що змінюють в 

житті один одного. Холодна режисура долі заздалегідь визначила час, місце, настрій зустрічі, 

ще раз нагадуючи тобі про те, що здавалось забутим або неіснуючим під час тієї стипендії. 

Неможливої, напівголодної, самотньої стипендії, яка досі розхлюпує на сторінки спогадів 

кавові плями безсоння, рядки з Мамардашвілі, синювате світло Інтернет-клубів, літри кави і 

хмари смердючого диму дешевих цигарок, на які тільки й вистачало після сплати рахунку за 

готельну кімнатку. 

Але негаразд згадувати найгірше; спробуй ще. 

Спека варшавського серпня дарувала невимовні можливості мистецтвознавцю з туманною 

гуманітарною амбітністю, яка заблукала серед примарних ідей створення музею нового типу. 

Бібліотеки працювали за скороченим графіком, і весь твій вільний час можна було присвятити 

найліпшому зайняттю в світі: прогулянкам незнайомим містом. Над жовтою Віслою розляглися 

сім київських мостів, і обидва її береги, забудовані кварталами бетонок з акупунктурою голок 

костелів, були до твоїх послуг. Залиті сонцем парки та велосипедні доріжки вливались у вузькі 

вулиці та розлогі площі, звідки тобі світило відчуття абсолютної абсурдності твого перебування

тут. Специфічна підсліпуватість безсоння додавала краси кварталам, позбавленим поки що 

твердих контурів остаточної звичності. 

Своєрідність ідеї твого музею полягала в тому, що було звичним для більшості 

європейських музейних структур і тільки тепер призвичаювалось в Україні. Система 

гармонійного поєднання звичайної експозиції з інтерактивною, здавалось, мусила оживити 

нехороші асоціації, пов’язані з музейною справою у нещасній країні, в якій культура на кілька 

десятиліть підмінила релігію, але так і не здобула поваги своєї попередниці, в усякому разі, 

серед переважної більшості зневіреного у всьому, починаючи власне з самого себе, населення, 

яке так і не спромоглося стати врешті єдиним народом. 

Блукаючи містом, ти сповна проживала програму туриста за покликанням, керуючись 

швидше імпульсами, ніж мапою. У пошуках нових маршрутів головне - відчуття вірного 

напрямку, і, звичайно, мета. Тоді тобі хотілось якнайкраще зрозуміти нове місто, для чого було 

досить оглянути: парки; береги ріки; музеї; кав’ярні; пройтись містом вночі, запізнившись на 

останній транспорт; врешті, спіймати таксі, коли набридало блукати ночами іномовним 



оточенням. 

Мапа, звичайно, у тебе також була, і всі потрібні музеї на ній були знайдено самостійно, 

"студентські" ж вхівільні дні виписано на папірчик. На театри з кав’ярнями однак не вистачало, 

тож тоді з’явилась мрія колись потім приїхати сюди за таких умов, щоб жодний джазовий 

концерт не пройшов без твоєї присутності. І ця мрія врешті відбулася, - трохи запізно, не так, як

вважалося в ті півтора місяці кришталевої самотності, але відбулася, ще раз унаочнюючи твою 

вперту впевненість в тому, що мрії завжди збуваються. Навіть якщо ти встигаєш забути за 

давністю літ їх ім’я, обличчя і навіть призначення.

 Але поки що перед тобою була Варшава, яку ти бачила вперше, місто, яке майже зовсім 

відчистило ознаки пострадянськості, місто прозорого повітря, напівпорожніх плаців, мови, яка 

звучала, як ідеальна українська, позбавлена аграрних лясків суржику та неповноцінності 

русизмів, місто, придатне для людини, закоханої в фотографію, студій та галерей якої саме тут 

було більше, ніж деінде. Можливо, саме тому тобі тут зрештою подобалось, не зважаючи на 

нещасливе кохання, на яке вже кілька років ніяк не вдавалося перехворіти остаточно, чи на 

відсутність спілкування, чи на безсоння. 

Тож вночі "Естетика мислення" Мамардашвілі складала тобі хорошу компанію; але, як часто

буває з нічними друзями, книга часто зустрічала ранок на підлозі, змушуючи тебе жалкувати 

про те, що уві сні не можна обережно поставити її на поличку. 

Твій день починався з радіо, - новини призвичаювали до польської мови, яку здебільшого 

добре розумієш, але ні за що не вивчиш в якості розмовної просто так. Згодом робота в твоєму 

науково-дослідному та бібліотеці наповнювали день змістом, якого взагалі бракувало твоїм 

дням. Тільки апріорі беззмістовні прогулянки парком, Старувкою, книгарнями та 

антикваріатами точно відповідали загальному стану цілком звичної, та, не зважаючи на це, 

досить нестерпної легкості буття, буття, в якому бракувало одного: цілісності уявного і 

бажаного з дійсно існуючим. 

В твоєму проекті йшлося про музей близькосхідного мистецтва. Певне, що однодумців ти 

мала небагато, не зважаючи на те, що матеріали до такої експозиції зберігались у кожному 

пересічному музеї України. Зрозуміло, що колег та співрозмовників у Варшаві, мови якої ти тоді

не знала, ти не зустрічала. 

Всюди існують місця, атмосфера яких здатна позбавити від дискомфорту навіть за умов 

приреченості на повну тишу. Таким світом твого першого закордону були антикваріати. Добре 

освітлені і просторі, чисті, з ясним повітрям і відсутністю пороху на полицях, вони нічим не 

нагадували радянські букіністи, від запаху яких думалось про заживо похованих чи хімічні 

засоби обробки дуба для винних бочок. 

Тут, у варшавських антикваріатах, продавали не тільки книги: поряд із старовинними 

виданнями лежали мапи, і графіка, і навіть зрідка простенький живопис. Дзвіночок біля дверей 



золотим звуком вітав тебе в світі справжнього спокою, занурюватись в який було дуже приємно.

Вихід на вулицю потому не міг змінити цю смугу вражень, і спокійне щастя тяглося за тобою до

вечора, освітлюючи тихим світлом підручники іноземної мови, якими ти користувалась в якості 

альтернативи до перечитаних книг. 

Тоді і відбулась та ваша зустріч. 

Одягнена в стилі „без пафосу”, ти опинилась в черговому антикваріаті на Старувці. Тут, у 

світлому, чистому, затишному приміщенні, як і завжди у подібних дрібних магазинчиках, на 

полицях були продумано розкидані картаті мапи, і смішні поважні портрети, і квіти, і метелики, 

і равлики, і інші кітчові і не зовсім паперові, пергаментні і картонні радості. Гарного брунатного

кольору дерев’яні шафи зберігали товсті фоліанти і тоненькі книги, і сувої, і папки в надійних 

суперобкладинках. Весь цей інтер’єр дихав спокоєм, і самотністю, і достатком, а головне - 

добрим розумінням кращих речей в житті: старовини і книг.

На поличці з твоїм східним мистецтвом було всього кілька книжок, популярних і зовсім 

нецікавих. Хтось смикнув тебе за язик спитати, чи є тут іще юдаїка. 

- А навіщо тобі юдаїка? – спитав хтось за-за спини. Голос цього „хтось” звучав гарним 

брунатним тембром і був веселим, майже глузливим. До всього він говорив російською.

- Потрібно. – відповіла ти, обертаючись. – Це мій фах. 

Перед тобою стояла людина надзвичайної зовнішності. Середнього, або швидше високого, 

як на мінімальну тебе, зросту, кремезне тіло тримало справжню лев’ячу голову, - прямокутне 

обличчя сяяло доброзичливістю, яка поширювалась на все навколо, крім великих, важких 

мішків під очима, повіки яких нагадували важкістю театральні куліси. Здавалося, це обличчя 

ніколи не матиме єдності рис, - очі надавали обличчю певного трагізму, або в усякому разі 

якоїсь непорушності, завдяки чому будь-який вираз був подвійним. 

Невідомо, яким чином твоя здатність губити слова та цілі речення у розмові з людьми 

направду цікавими зникла. За хвилину ви жваво теревенили про все на світі, - тістечка, каву, 

Варшаву, Москву, ну і, звичайно, юдаїку. 

Його звали Богуслав Фіркович; згодом ти в очі називала його на «Ви» і на ім’я, а подумки – 

«пан Фіркович». Від початку і до кінця цієї історії ви звертались одне до одного на «Ви», 

тримаючи дистанцію, необхідну для дійсно близьких стосунків. Пан Фіркович був 

варшав’янином, антикваром і ексцентриком. Йому вочевидь не потрібно було пояснювати 

багатьох речей, зате можна було розповідати про все на світі. Він був караїмом і бібліофілом; це 

сполучення означало, що його колекція книжок здебільшого абсолютно відповідала твоїм 

інтересам. Крім того, він вільно говорив російською, що для тебе в той момент у Варшаві було 

справжнім подарунком долі. Певне, що він запросив тебе у підсобку антикваріату на каву. 

- Тут можна палити? – спитала ти, готова відмовитись від кави, якщо ні. 

- Ні, сказав Богуслав. – Взагалі ні. Але Вам – можна. 



Тож ви наввипередки палили, - ти «Спайк», а він зелені «Марльборо», - пили каву і 

порівнювали переваги київського і варшавського життя в контексті наукових студій. (Ну і 

навіщо брехати? Певне, що говорилось найперше про дитинство). 

Тепер неможливо пригадати деталі тієї розмови, та вони й не потрібні. В ній було головне: 

взаєморозуміння і світло, доброзичливість, відчуття того, що можна тимчасово перестати 

приховувати власний дитячий ентузіазм з приводу свого майбутнього, поки що уявного музею. 

Врешті, розмові не бракувало довіри, довіри інстинктивної, яку відчуваєш тільки стосовно тих 

людей, чиє світобачення наближене до твого власного. У Воннегута це називалось, - твого 

каррасу. 

Згодом стало відомо, що подібним у вас було ставлення до праці, коштів, книг; єдине, чого 

тобі бракувало для повної симетрії – його оптимізму.

*

Тобі було самотньо тоді, і в цій самотності було не так багато радості, як могло б бути. 

Третій поверх готелю, твій поверх, населили китайці. Вони готували фаршировані печериці, 

багато сміялись і не розуміли жодної з відомих тобі мов, включаючи англійську. Тобто напевне 

останню вони знали, але англійська з китайським акцентом перетворювалась на ієрогліфи, 

написані латинкою, - дуже гарно, але зовсім не зрозуміло. 

Єдина людина, яка звернулась до тебе російською, окрім пана Фірковича, був несамовито 

гарний студент з Конго. Власник блискучої чорної шкіри, приязної посмішки і королівськ 

манери, він колись цілих чотири роки вчився у Києві, а наступного тижня мусив від’їхати в 

Париж, на стажування з економіки. Всього цього вистачило для приємної десятихвилинної 

розмови протягом кількох зупинок до Університету. 

*

Готель, куди ти поверталась після бібліотек, містив все те, від чого так хотілось позбавитись:

незмінно незатишна, вщерть прокурена кімната, прянощі з кухоньки, яка розташувалась прямо 

навпроти твоїх дверей, плюс кілька перечитаних вздовж і впоперек книжок. Тоді здавалось, що 

жодне знайомство не в змозі змінити цей ритм, - втома, перевтома, плеєр з записами пісень, 

після яких не хотілось більше нічого. Вилікуватись від нещасливого кохання можна також і за 

допомогою поєднання музики і голосу причини твого нещастя, дійсно, всі нещасливо закохані 

мусять мати аудіозаписи з піснями у виконанні об’єктів своїх нічних жахів і щоденних роздумів,

це найкраще, - боротись з подібним його ж методами, і будь-який учитель айкідо це впевнено 

підтвердить. 

Готувати їжу не мало сенсу: прокинувшись кільканадцять разів від смороду згорілої страви, 

яку ти ставила на електроплитку, після чого засинала від перевтоми, швидко припинили 

практику боротьби за здоровий спосіб життя за допомогою кулінарії. Тепер твої сусіди по 

поверху нарешті могли спати спокійно, не рятуючи щовечора кухонне начиння і власні кімнати 



від наслідків мікропожеж електронного походження.

Отже, твоя Варшава була наслідком нещасливого кохання, заплутаних мистецтвознавчих 

амбіцій, естетики Мамардашвілі та афоризмів Ільфа, а також приводом для подорожей у 

незнайомому місті, місті прекрасному також і завдяки якісь дивній формі самотності, до якої 

тоді ще тільки треба було звикати, а саме - самотності у натовпі. 

 * 

Зате пан Фіркович все розумів правильно. Йому не потрібно було натякати на те, що ти не 

маєш часу на те, щоб поїхати до нього додому, і жодних амбіцій щодо його сімейного стану 

також не маєш, і не зацікавлена в тому, щоб залишитись в Варшаві назавжди. Всі ці нюанси, 

обговорення яких може спричинити незручності, він розумів інтуїтивно, а отже, був дійсно 

здатний з тобою приятелювати. 

Темою ваших розмов були книги, дитинство, ваші міста і фотографія. Зрідка він згадував 

свою дружину, яка тимчасово жила за кордоном, а ти нікого не згадувала, тому що не хотіла. 

*

На початку другої зустрічі, - виявилось, що бібліографія, де йшлося про довоєнні видання, 

над якою ти просиджуєш днями в університетській бібліотеці, цікава йому, - пін Фіркович із 

виразом таємничим і сяючим мовив, запрошуючи тебе до сусідньої анфіладної кімнатки: 

- Я тут маю дещо для Вас! 

Заінтригована, ти увійшла до вузенького апендиксу антикваріату. На чистому столі, 

розмережаному шахматкою, у вишуканих філіжанках парувала гаряча кава; поряд з нею лежала 

закрита біла коробочка. Повільним рухом людини, яка добре знає, як робити щастя, він відкрив 

її: це були твої улюблені тістечка. 

Змучена безсонням і роботою, над якою ти просиділа цілий день без перерви, ти дякувала, і 

мовчала, і слухала його, і намагалась їсти не дуже швидко. Він уважно вивчав твої тексти та 

ксерокопії, розповідаючи щось про свого чорного кота, та роки навчання в Москві, не кажучи 

про різні анекдоти з історії близькосхідних народів на території Східної Європи. 

* 

Перелічувати ще? Певно, що так. Він завжди радів зустрічі з тобою. Він шукав і знаходив 

потрібні тобі видання. На питання 

– Чим я можу вам віддячити? Я зараз не маю досить грошей – ти отримувала: 

- Перекажеш зміст! – і дитячу посмішку людини, щасливої від того, що вдалося так просто 

зробити комусь свято. 

 Зрідка він статечно запрошував тебе до кав’ярні. Це були старовинні варшавські кав’ярні 

лінії Нового Світу, які збереглися з довоєнних часів, кав’ярні з дерев’яними панелями, темно-

синіми і темно-зеленими стінами, на тлі яких особливо класно виглядали чорно-білі фото. У 

великих дзеркалах відображалась - одягнена без пафосу, підтоптана, мала на зріст фігурка з 



змученим, напівголодним, зосередженим обличчям завсідниці двох архівів, - і прекрасне у своїй

неповторності, посічене зморщками обличчя бібліофіла та антикварія. 

Ні, соціальні статуси нічого не пояснюють. Проте бракує слів, щоб підтвердити 

благородство і непересічність, які можна спробувати зіграти, і тоді їх вистачає ненадовго, - і 

неможливо сховати, якщо вони направду властиві людині. 

*

Що ще? Твоя стипендія котилась своїм шляхом до кінця, і ти жалкувала, що не зайшла до 

того антикваріату раніше, в серпні, - можливо, тоді твоя вимучена звичка до самотності не 

перетворилася б на безсоння. Час загалом пройшов би дещо щасливіше, проте зараз набутих 

вражень було досить, щоб неіснуючий патріотизм виник невідомо звідки і істеричним „я-хочу-

додому” нагадував знову ж про дитинство, і піонерські табори, і образ ідеального дому, якого 

давно не існувало в дійсності. 

Ви бачились зрідка, двічі або тричі на тиждень. В останню зустріч він взяв тебе за руку і 

відвів до найближчої антикваріату, де ти могла вибрати будь-які книги з твого фаху. 

 - Вибирайте і не переймайтесь щодо ціни, сказав Богуслав, - вони, ці книги, однаково 

нікому, крім вас, не потрібні. 

Ті книги, які ти не могла б придбати, - на них чекав аукціон, або він сам користувався ними, 

- було відксерено, оправлено в акуратні палітурки і подаровано тобі на вашій останній зустрічі. 

Віддячити йому було неможливо, зокрема, тому, що він зовсім не хотів ніякої вдячності. 

Він любив і вмів робити свято, ось і все. І ця якість робила його здатним переживати все 

оточуюче так, як це вміють тільки діти: абсолютно щиро. 

Рідкісна якість для фізика за освітою, дивовижна для антиквара, які, здається, взагалі є 

найбільшими циніками на світі. 

Словом, не любити його було неможливо. 

* 

Ти поїхала додому, стримуючи хворобливу жагу якнайшвидше побачити вулиці свого міста. 

Вони мало змінились за тижні твоєї відсутності. Хронічний нежить від незвичних цигарок 

поступився місцем звичайному грипу, твій триколірний кіт зацікавлено мурчав, оглядаючи гори 

привезених книжок; «Естетика» Мамардашвілі повернулася на поличку тієї бібліотеки, з якої 

його було взято. Тобі було спокійно. 

* 

Але, згадуючи кольори нещастя своєї першої Варшави, ти з подивом розуміла, що Богуслав 

мимохіть розсипав нетривку і, можливо, потворну конструкцію вимученої самотності в пил. 

Його тепле ставлення до всього світу, до життя, яке він любив найбільше з усіх твоїх знайомих, 

якось знеособлювали твої страшні сни, - мишей, що обростали пір’ями павичів, а потім 

помирали у тебе на долонях, чорних півнів, які висиджували яйця на купах гною, розмови про 



те, чому саме так склалось, що щасливе кохання перетворилось на повільний кількарічний сон, 

- ці та інші сни втрачали сенс і не лякали більше, тому що парував чай, свіжі тістечка лежали на

білому порцелянову кружальці, і приязна людина розповідала тобі, як колись було просто 

замовляти тістечка з самого Відня, тому що тільки в Австрії їх вміють пекти по-справжньому. 

Як не дивно, Богуслав не пив. Більшість людей, закоханих в життя, обов’язково люблять 

випити, часто зайве, - але він любив чай, і солодощі, і історії про все на світі, з історичних 

анекдотів починаючи, аж до твоїх дивакуватих спогадів. Довго і охоче, але не нудно він 

розповідав про свою сім’ю, своє місто, свою роботу, своїх друзів, свою дружину, і, можливо, це 

було добрим приводом не хвилюватись зайве, не вигадувати зайвих тем, - його можна було 

слухати з задоволенням, і коментувати, і жартувати, і сміятись жартам. Але йому не обов’язково

було розповідати натомість деякі свої власні історії, ті, які зрештою закінчувались однаково, про

що говорити зовсім не хотілось, - страшними снами і поганими спогадами. 

*

Ще кілька варшавських конференцій трохи згодом були зовсім іншими. Ти навчилась спати 

без снів, втискаючи к кожен свій день кількість справ, розрахованих на тиждень роботи у 

нормальному ритмі. Якась кількість нових знайомих була цілком приємною, - зрештою, Польща

тихо і послідовно зарезервувала інтелектуальний потенціал сусідів, приймаючи на гідних 

умовах людей, які охоче вчились і працювали за обраним фахом, - а отже, нудно тобі не було 

ніколи, - зокрема, тому, що було ніколи. Але час для того, щоб заскочити в антикваріат на 

Старувці, у тебе був завжди. Ви пили чай або каву, палили цигарки і їли тістечка, скидали один 

одному бібліографії і плітки з науково-дослідних сфер. Він вибирав для тебе книги і 

відмовлявся від грошей, які цього разу у тебе були, і знаходив час диктувати тобі назви книг, які 

могли б стати тобі в пригоді на випадок дисертації, а так далі, аж поки сорок хвилин, відведені 

на зустріч, не закінчувались, і не пора було бігти далі, у своїх справах, в університет-готель-на 

інтерв’ю - чи й, зрештою, на імпрезу. 

Коли врешті прийшов повертатись додому, пан Фірсович зібрав цілу партію книг про 

колекції юдаїки у польських музеях, і подарував їх тобі, і стерпів останній спалах старої 

фотомильнички, який на мить осяяв його обличчя, а потому м’яко, майже ніжно попрощався з 

тобою. Вечір над Старувкою був холодним і темним, і їхати цього разу тобі не хотілось взагалі 

нікуди, навіть туди, де на тебе нібито хтось чекав. Але квиток на потяг стимулював твій 

патріотизм, або імітував його, в будь-якому разі, змушував рухатись в напрямку центрального 

вокзалу, і за добу ти знову була вдома. 

Ти написала йому два листи, із залишками бібліографій і його від сканованою, досить 

вдалою фотографією. Відповіді на твій лист ти не отримала. Тому, подумала ти, я більше не 

писатиму, це не має сенсу, коли тобі не відповідають, - а отже, Варшава з її прозорим небом, 

снами і найкращими у світі антикваріатами повільно відійшла за куліси. 



* 

За кілька часу ти знову була у своїй Варшаві. 

В один із перших днів нової подорожі ти наважилась увійти до старого антикваріату на 

Старувці, хоч і була цього разу не одна, а з подружкою. Посміхнувшись тому, як невідчутно 

змінились полички з книгами, ти спитала, чи працює тут зараз пан Богуслав Фіркович. 

У відповідь ти не почула взагалі нічого, - працівник антикваріату дивився на тебе прозорими

блакитними очима і тихо посміхався. Коли пауза стала нестерпною, твій пан Фіркович вийшов 

із своєї кімнатки и сказав: 

- Це ти! Чому ти мені не писала? 

- Я писала, - сказала ти. – Але ви мені не відповідали. 

- Я знаю, серйозно сказав він. - Я не люблю відповідати на листи. Але я однаково 

хвилювався, що ти не пишеш, - і посміхнувся. 

Це був щасливий вечір. Ви разом пішли до ресторанчику неподалік, і їли золотий суп, і 

тістечка, і пили чай, і були задоволені життям в усіх його виявах, і розмовляли, і сміялись, и 

гуляли холодними вулицями до пізнього вечора. 

Коли за тобою і твоєю подружкою приїхав останній автобус, пан Фіркович попрощався з 

вами, а потім дивився у вікно, і привітно посміхався, прощаючись, і бажав вам щасливої дороги

додому, до триповерхового старого готелю. 

 Єдине, чого тобі не вистачало того вечора, був фотоапарат. Приятелька, у якої фотоапарат з 

собою був, пожалілась потім на те, що фотографувати його не могла, чомусь не вистачило 

рішучості, сили на жест. Сили. 

*

Згодом його не стало. Він помер від інфаркту посеред робочого тижня, у ясну березневу 

середу, помер, бо так і не встиг дістати ліки з аптечки, яку знайшли поряд з його тілом, на 

підлозі залитої сонцем мікроскопічної кухні. Його знайшли лише через тиждень, розповіла тобі 

його дружина, яку ти відшукала, щоб запропонувати їй хоч якусь допомогу, неодмінно потрібну

у таких обставинах, розумієте, казала вона, його знайшли аж через тиждень, коли встановити 

причину смерті вже неможливо. Я стерла ваші повідомлення на автовідповідачі, говорила вона, 

щоб поліція не вплутувала вас у цю справу, я бачу, ви щиро приятелювали з моїм чоловіком, до 

того ж не маєте жодного стосунку, не кажучи – уявлення про певні особливості роботи 

антикварія. 

*

Варшава стала порожньою і сірою, нецікавою і нудною, як дорога в школу за часів сьомого 

класу, коли не хотілось нічого, а тільки залишитись вдома, і читати, і пити чай протягом сірого, 

нудного, короткого зимового дня. 

Можливо, коли донька пана Фірковича виросте і житиме там, де жив він; коли мине багато 



років; коли всі наші спільні спогади увійдуть в історію і залишаться там назавжди, більше не 

болітимуть нікому з нас, з тих, хто залишився, - можливо, тоді тобі перестане нудити від слова 

„Варшава”, так сильно нудити, як тоді, коли не вистачає повітря або ще чогось, не менш 

важливого, але важчого для визначення, необхідного для життя. 

Але доти ти житимеш у зовсім іншому місті, імпровізуючи столицями, читаючи доповіді на 

конференціях, подорожуючи, однаково минатимеш блакитну порожню Варшаву, кидатимеш її 

напризволяще, на розсуд своїх спогадів і снів, в яких знову з’явились потвори і зайві розмови ні 

про що. 



2. 

Love.html 

1. 

Знаєш, я читаю твого щоденника кілька разів на день. Як добре ти пишеш, серце моє, - моє 

серце ледь витримує напругу, стискається і не пускає кров звичними шляхами. Важко повірити, 

що вирази, речення, структура днів у звичайному блозі здатна надати моєму сірому дню такого 

виразного, незнаного досі, дивного і прекрасного забарвлення. 

Певне, що я читаю не тільки твої щоденники. Всі вони, ці блоги, на те й орієнтовані, - хтось 

малює свої думки та настрої у відвертій спробі позбавитись від тієї чи іншої самотності, 

розділити свої думки та настрої з іншими людьми, так само вкляклими у сріблястих сферах 

штучної самотності, залитих синюватим світлом своїх моніторів. 

Ти не знаєш, чим є твої тексти для мене. Ти нічого не знаєш, і не розумієш, і не зрозумієш, 

ось хоча б тому, що я ніколи не коментую твоїх записів, читаючи їх в якості гості, про існування 

якої ти не здогадуєшся. 

 Не зважаючи на те, що ми з тобою знайомі. Навіть зрідка листуємось. І навіть ніби 

працюємо разом над кількома проектами. Проте у всьому тому, що я могла б тобі сказати чи 

написати особисто, немає навіть десятої частки того, що я дійсно про тебе думаю, ані того, яким

я тебе бачу, ані, зрештою, того, що я б могла тобі сказати, якби мала на це право, сили, зрештою,

елементарну хоробрість. 

2. 

Особистісність твоїх листів, твоїх текстів, провокація дивовижної, правдивої, неіснуючої 

близькості. 

Очевидно, твій фах змушує тебе саме так розташовувати слова, щоб виходило щось більше, 

ніж просто текст; щось справжнє, читання чого також нагадує кохання. Непереборного кохання,

кохання, яке, відчуваючи з дитинства десь у майбутньому, живеш в очікуванні тихо і мило, а 

потім смутно і вперто: непереборного кохання до слів, сказаних та написаних точнісінько так, 

як належить. 

Читаю листа, який ти надіслав за моїм проханням, листа, який містить кілька спеціальних 

переліків. Мені гарно від тексту, написаного тим, хто так любить повільно і довго перелічувати 

різноманітні стани та явища (кращі письменники з твоїх місць чинять так само). 

Гарно і страшенно зимно. 

Тому, що аж тепер, через якусь кількість часу, який минув з нашої останньої зустрічі, врешті

зрозуміло: всі мої маневри були ні до чого: і жахлива неввічливість, і втеча, і все подібне. Не 

зважаючи на епізодичність нашого знайомства, яке склалось таким, як є, за досить драматичних



обставин, я почуваю себе точнісінько так, як це завжди бувало при зустрічах з тобою вразливих,

інфантильних, перекручених та просто відкритих всім вітрам дівчат. Ти знаєш, про що йдеться, 

тож не стану унаочнювати нову маячню, щоб не лякати тебе зайве. 

3. 

Не в тому річ, як це бувало з іншими, - хоча ти рівно публікуєш на сторінках свого 

публічного щоденника як чорні спостереження околиць свідомості, так і гіркі спогади про тебе 

всіх тих, кого ти забув і хто має змогу сказати про це щиро і талановито. 

Є такі речі, розумієш, які не входять в категорію лірики, залишаючись направду глибокими 

почуттями. Це почуття якоїсь автохтонної породи, яке не має на меті звичайних речей, яких 

прагнеш звичайно від „об’єкту закоханості”: сексу, чи сім’ї, чи дітей. Почуття такої сили 

вимагають чогось вагомого і знакового, якось ледь не подвигу релігійного змісту (і не іронізуй, 

будь ласка, слобожанські жінки направду трохи маскулинисті, бачиш, я мимоволі міряю почуття

категоріями, якими мислять хлопчики перехідного віку, адже будь-який подвиг - частина 

чоловічої природи, принаймні у міфах). 

Але не про те, знову не про те, не про вчинки, які ніби мусять стати результатом роздумів чи

почуттів. 

Власне про почуття, пов’язані з ним рефлекси правди. Правди, яка полягає в тому, що 

навряд чи колись таке почуття можна полегшити чи змінити вчинками. Про найголовніше: про 

тебе. 

4. 

Твої тексти; всі твої тексти - ледь помітна зміна ракурсу бачення з поправкою на 

„мистецтво”. Це гірко та напрочуд тверезо усвідомлене знання: особлива прозорість повітря, 

профільтрованого розпливчастою і невловимою ясністю твоєї присутності, - знак того, що 

могло б бути, але не є вічним. Або, якщо хочеш, ця ознака закоханості, яка виринає на поверхню

чомусь обов’язково поблизу від блакитної джинси твоєї сорочки, вільної біля горла, саме тоді, 

коли ти дивишся у вікно, говорячи про різницю західного та східного менталітетів, і 

ксенофобію, і інші точні, відрефлектовані, невиправні і глибоко вже мені нецікаві речі, - речі та 

явища, які, проте необхідні для того, щоб говорити з тобою далі. 

Говорити і слухати, зачаровано дивлячись на дивний перебіг повітря в небезпечній зоні 

твого обличчя, особливо виразного, коли ти не дивишся на мене. Особливого, коли воно не 

копіює мій власний вираз, напружений і напевне дивакуватий. Особливий вираз особливого 

обличчя, мене несе в тавтології, бо перелік ніколи мені не давався, не маю внутрішнього 

спокою для справжньої епічності, так буває. Звичайно, якщо справа не в звичайному 

хвилюванні, ну, ти розумієш.

5. 

Ти напевне рідко згадуєш про моє існування, чи зрідка доброзичливо чи іронічно пригадуєш



обставини, за яких ми познайомились. Проте мене тішить кілька речей: те, що ти ніколи не 

знатимеш, як я до тебе ставлюсь; те, що дистанція між нами завелика, щоб доброзичливий 

нейтралітет колись змінився на щось інакше; те, що, думаючи про тебе, я можу писати щось 

відмінне від текстів на замовлення (це такий редакторський вірус, сказав ти. Додам: 

невиліковний). 

6. 

Тож я пишу тобі зрідка, переважно у справах, і телефоную здебільшого на свята або коли не 

маю змоги цього не робити, - що, на щастя, буває не дуже часто. У кожному разі маю надійний 

захист (рекламний зворот. не люблю телевізію), надійний, як Велика Китайська Стіна: 

можливість переказувати вітання твоїй дружині, поводити себе, як звичайна знайома, відаючи 

борги дистанції, повазі, різниці в статусі, різниці у віці, всім іншим різницям та кредиторам 

людського спілкування. Так найпростіше сховати те, що в дійсності ніхто, а насамперед ти, не 

мусить знати: ти потрібен мені, я мушу чути твій голос, я мушу знати, що ти здоровий, живеш, 

існуєш; що ти є. 

Проте і мої вітання для неї, для твоєї дружини, цілком щирі, - тому що людина, яка 

турбується про тебе, заслуговує на симпатію і повагу. Тож саме в цій подвійності немає 

протиріччя, і я певна, що ти б не засудив мене, навіть якби знав, що мною керує насправді. Хоч, 

можливо, бажання прикривати свої почуття будь-чим тобі могло б здатися тобі гидким, - але 

інакше бути не може, я так влаштована, чому, напевне, справляю враження людини напруженої і

фальшивої.

7. 

Є така інтонація, на яку здатні лише складно влаштовані люди. Особливої глибини і сили 

голос, який скидає геть машкару стереотипів спілкування, знищує на мить пози, маски та все 

інше. Цій інтонації властива велич, на яку взагалі побутово мало хто здатен. Хіба люди, які 

вміють сильно падати, однаково, чи у власних очах, чи в очах громадської думки. Люди, які 

здатні падати тому, що є такі висоти, які змушують чи й потребують різких контрастів. 

Я чула таку інтонацію від тебе, і саме тоді мені здалося, що ти мені ніколи цього не 

пробачиш. Хоча, повтори ми цей діалог, я ніколи не змогла б відповісти інакше. Ця інтонація, 

мені здалося, є однією з найвірогідніших твоїх інтонацій, - тож я можу думати, що тоді, саме 

тоді я чула тебе таким, як ти є. Тоді йшлося про речі болісні і направду надто справжні, щоб 

вважатися лірикою. 

Ти жалівся на жінку, яку кохаєш (не так важливо, чому саме ти жалівся, - тому, що я 

викликала у тебе достатню довіру для аж такої відвертості, чи за інших причин; ось, наприклад,

тому, що не міг про це не говорити). Ти жалівся так, як це роблять звичайно ті, хто потрапив у 

безвихідь, - не зважаючи на різницю між тим, що можна говорити, а що зайве. Її історія у 

твоєму виконанні була дуже ефектною, відповідно, вражаючою. Характеристики емоцій та 



вчинків, які звучали тоді, могли б налякати будь-яку нормальну людину, яка тримається 

якнайдалі від будь-яких виявів душевної хвороби. Бо саме хвороба, спадкова психічна хвороба, 

на твою думку, змусила її поводитись так жорстоко щодо тебе. Тобі боліло, і все це було 

жахливо, тому що зарадити цьому не міг ніхто. Перше, друге, третє речення свідчили про те, як 

ти кохав її, і яка вона направду складна, перекручена, хвора. 

- Не говори при мені так про неї, - попросила я. - Якби вона була інакша, ти б ніколи її не 

покохав. 

Саме тут твій голос, твій вираз змінився, і я побачила те, що не забуду більше ніколи: твоє 

правдиве обличчя, твою сутність. 

- Ти маєш рацію! - сказав ти, і твій голос гримнув з такою силою, з якою взагалі може 

звучати людський голос. Стіни моєї кімнати здригнулись від напруги; мені здалося, що 

павутиння тріщинок шахматкою розповзлося по білому екрану за твоєю спиною і враз зникло. 

За мить все стало, як було. Парував чай, вогники свічок нервово колихались на підвіконні, і 

джойнт, кращий штучний метод абстрагування, лежав у попільничці, чекаючи на нас, котрі 

досягли того віку, коли абстрагуватись без сторонніх стимулів значно важче, ніж колись. 

Тепер, згадуючи твій тодішній вираз обличчя, я навіть не сподіваюсь на те, що моя 

відвертість не причинила тобі зайвого болю. Але гармонія, чи симетрія, чи справедливість у 

світі, безперечно, існують (бодай щось одне): в ту ж мить я зрозуміла, що ніколи більше не буду 

остаточно вільна, ніколи не забуду твого голосу, - і буду змушена ховати пронизливу правду про 

те, що важко написати зайвий раз, серце моє, так важко, ніби не віриться, що від повторів щось 

у цьому найкращому з світів зміниться на краще. 

8. 

Все це потрібно написати, звичайно, бо інакше ніяк звільнитись від тоскного і пронизливого

відчуття жахливої втрати і дивовижного щастя одночасно, - погодься, це не те поєднання 

емоцій, яке спричиняє внутрішню рівновагу і, зрештою, працездатність. Крім того, кілька 

епізодів з нашого спілкування згодом змусили мене не спати кільканадцять ночей від 

ірраціонального жалю, пояснити який я не в силі. Можливо, цей жаль врешті зникне, якщо 

переповісти їх чинники тобі, тому, хто ніколи не читатиме цього тексту. 

Ось одна з цих історій. Слухай. 

Напередодні нашого знайомства я втратила близьку людину. Він був значно старший від 

мене, - бачиш, у дівчат, яких виховували самотні матері, часто складається дружба такого 

ґатунку. Я дуже любила його по-своєму, поважаючи відстань між нами, але і розуміючи, що 

взаєморозуміння такої природи буває тільки з людьми, які влаштовані подібно. Він помер на 

самоті, один, у себе вдома, пообіді того дня, коли я обривала телефони, намагаючись 

додзвонитись до нього щодо кількох книжок, як було домовлено раніше. Очевидно, причиною 

його смерті був серцевий напад, але його знайшли аж через тиждень, коли встановити 



справжній діагноз було уже неможливо. 

Протягом нашого знайомства з ним я знала, що ми маємо багато спільного, найперше - 

професійні інтереси та ставлення до них, та ще на додачу безліч невловимих речей, які можна 

було б визначити банально, як надзвичайну взаємну симпатію. Коли його не стало, я відчула 

себе страшенно самотньою в цьому місті, в його місті, в якому опинилась майже випадково. 

Ти не міг його знати, ти ніколи в житті не бачив його і нічого про нього не чув, - врешті, це 

чаювання було першою нашою з тобою розмовою. Повторюю, ти нічого не знав - ні його 

улюблених виразів, ні його провокативної, але дуже щирої манери спілкування, ні його 

здатності іронізувати над всім і вся, яка посилювалась щодо людей, які йому дійсно подобались.

Наше з тобою чаювання спокійно собі тривало, джойнт лежав у попільничці, чекаючи свого 

часу. Скоро ми викурили його, і класична дія маріхуани дозволила розпружитись і відчути себе 

вільніше (що було актуально насамперед для мене, ти і так почувався цілком вільним). Саме тут

почалося те, чого я не сподівалась. Але я не буду пояснювати все це дією легкого наркотику, - 

він звичайно поводить себе з людьми значно простіше. Розумієш, коли остання хмарка диму 

розтанула у повітрі і джойнт скінчився, раптово 

тебе н е с т а л о. 

Переді мною сидів мій знайомий. Той, кого напередодні поховали, займав твоє крісло і 

говорив зі мною так, як умів тільки він. Ці інтонації неможливо переплутати ні з ким, цей вираз 

неможливо скопіювати. Найхарактерніші риси людини, якої більше немає, втілювались у слова, 

вирази обличчя, речення, які долинали до мене з крісла, де щойно був ти. Але не ти, а він 

звертався до мене, і в цьому звертанні було все те, що було властиво нашим стосункам: щирість;

відвертість; повага; насмішкуватість; коректна, але неприхована ніжність. 

Напевне, так буває з вразливими людьми, під дією засобів розширення свідомості, скажеш 

ти. Напевне, я перебільшую. Напевне, це була галюцинація, спровокована легким наркотиком. 

Щоб ти не сказав з цього приводу, мені буде нічого заперечити. 

Але, згадуючи цей момент, я досі не можу позбавитись від подвійного відчуття, з яких 

перше - надзвичайна радість. Радість, подібна до радості від отриманого несподівано 

подарунку, радості від свята, якого ніхто не сподівався, якого не могло бути, - свята зустрічі з 

близькою людиною. Якої, проте, більше немає. 

Із радістю мене водночас охопив непереборний жах. Перед таємницею смерті; перед 

невідомим; перед незрозумілим; і перед тобою, людиною, яка здатна на відсутність такого 

ґатунку. Мій друг сидів переді мною, ілюзія його присутності тривала, і я щось зрідка 

відповідала, тихо і обережно, так, ніби не було нічого природнішого від такої розмови. 

Пізніше хтось сказав мені про те, що люди, свідомість яких потьмарена наркотичними або 

алкогольними засобами, або ті, хто просто позбавлений сили волі (це не про тебе, звичайно), 

зрідка поступаються місцем іншим сутностям. Ті займають їх тіло і розташовуються в ньому, 



щоб скористатись з нагоди щось сказати, відбутись, прожити кілька хвилин в іншому режимі. 

Вперше в житті я бачила щось подібне. І, які б визначення не знайти цьому окультному 

сеансу, як не називай твою тимчасову одержимість, - враження від побаченого мені не забути. 

Але ти був в нормі, і ніщо не змушувало шукати негайної допомоги кваліфікованого 

екзерциста. Ти сам ввічливо впустив його і тимчасово пішов собі у своїх справах, у свої гори чи

міста, про які я навряд чи знатиму більше, ніж тепер, навіть якщо читатиму всі, не тільки 

невтаємничені твої тексти. 

В заціпенінні вслухаючись у кожне слово, я відчувала, що моє розпущене волосся починає 

повільно рухатись, набуваючи неможливої самостійності. Це звичайно описували в горрорах з 

часів Гоголя, пригадала я, ось як воно буває насправді. Стежачи за свавільною поведінкою 

власної зачіски, я відчувала все, що може відчути будь-яка жінка, яку хтось невидимий ласкаво 

гладить по голові. Відчуття не зникало, волосся продовжувало злегка ворушитись, і я зрозуміла,

що не можу сказати жодного слова, але маю реальний шанс вперше в житті втратити свідомість 

від страху. 

 Очевидно, все це було легко прочитати на моєму обличчі, що ти і зробив, зненацька 

повернувшись до моєї кімнати. Ілюзія мусила зникнути, все повинно було знову стати, як 

належить, на свої місця: мертві повертались до мертвих, ти - до вечірнього чаювання. 

- Що сталось? - запитав ти стривожено. 

Пояснити все це було неможливо. 

- Я відчуваю, як хтось гладить мене по волоссю... - сказала я. 

Сказане подіяло миттєво, страх випарувався, ми знову були насамоті, якби не маленька 

дрібничка: зачіска продовжувала жити своїм окремим життям. 

- Тобі передалося моє бажання, - посміхнувся ти, - це якраз те, що мені хотілось зробити. 

Рятунок від всіх жахів на світі - ковток хорошої кави. Але приготувати її мені зась, для цього

треба набути здатності рухатись. 

Я обережно повернулась до вікна, біля якого сиділа, і побачила, звичайну річ, що її легко 

пояснює будь-який підручник фізики. Наелектризована штора у чорно-білу шахматку 

притягалась чистотою мого волосся, - ну, так буває із синтетичними тканинами. 

Ти таки ідіотка, дівчино, подумала я. Уявляю, як ефектно ти виглядала з волоссям, 

приклеєним до штори, та насмерть переляканим виразом обличчя. Здебільшого всі налякані 

люди виглядають безпорадними і смішними. 

Розмова набула іншої тональності. Ти приніс якісь фотографії та листівки, і розповідав 

класні історії тих часів, коли ти був іще художником, іронізував і іноді світло посміхався, 

вислуховуючи навзаєм мої історії і, звичайно, кепкування. Розмова поволі точилась собі далі, 

іноді стрімко, іноді тихо минаючи береги і затоки досить випадкового, а проте цікавого і 

приємного знайомства. 



Жодного разу ні до, ні після цього випадку, - а я сиділа у тому привіконному кріслі щоранку 

протягом кількох місяців, починаючи день кавою та цигаркою, - так ось, серце моє, жодного 

разу ця штора більше не чіпала моєї зачіски. 

9. 

Контраргументи до цього „маніфесту” очевидні, і я часто їх собі нагадую, раціоналізуючи 

своє дивне, не виправдане ставлення до тебе. Кількість і заплутаність твоїх родинних стосунків,

і твоя хвороба, і подвійність твого ставлення до людей та світу, врешті, невимовна різниця між 

нашими світами, характерами, мовами та світоглядами - все це змушує мене стверджувати 

необхідність дистанції, зафіксованої у наших з тобою стосунках. Я розумію, що подвійний хаос 

- мого світу і мого ставлення до тебе - навряд дасть в результаті гармонію. 

Відчуття правильного вчинку звичайно приносить радість. Але зараз, коли я вкотре пишу 

тобі, ця радість подвійна. Її інший бік звинувачує мене в тому, що я, як завжди, перетискаю 

горлянку власній природі, ставлячи понад усе принципи справедливості, порядності та всього 

подібного. Тож як не перегравай ситуацію, хоч викресли прожитий час назад, до крапки, з якої 

все почалося, - і я однаково не зможу вчинити інакше. Проте це дивовижне прозоре світло, яке я

маю від спілкування з тобою, розумієш, ніколи більше не даватиме мені спокою. Спокою, якого 

я так прагну; спокою, котрого, проте, ніколи не було забагато. 

 

10. 

Не чіпай мене, відійди.

Кажу, відійди від мене як-

най-

да-

лі. 

Звільни мій приватний простір. Ось так. 

Тепер сядь в крісло і візьми склянку з своїм мате. 

Не підходь до мене, серце моє. 

Мені страшно. 

Мені страшно підійти до тебе впритул. 

Простий погляд у твій бік, на твоє обличчя перетворюється у складну, напружену роботу. 

Я не розумію, що відбувається. 

Ми бачимось вдруге в житті. Але тут, тепер, за півтори години нашої розмови ти слово в 

слово повторив більшість моїх думок, і настроїв, і роздумів, і прикмет, і вигадок, і, зрештою, 

простих таємних недоліків та слабин, про які я ніколи ні з ким не розмовляла. 

Я стараюсь не хвилюватись, - 



не хвилюйся і ти, 

кажу тобі, не хвилюйся, 

навіть якщо я також випадково сказала більше, ніж могла знати,

спробуй не хвилюватись, якщо це дзеркало працює також і у зворотньому напрямку. 

Але прошу тебе, - будь ласка, не йди. 

Наша розмова скоро скотиться до першої ночі, 

І вже зараз я відчуваю шкірою, 

яка раптом стала зовсім чужою, як на початку страшного грипу, - 

не йди, 

пустка на твоєму місці буде нестерпною, і тепер відсутності твоєї мені вже просто не 

витримати. 

Прошу тебе, не йди. Будь зі мною, але не торкайся мене,

Будь зі мною, продовжуй говорити - і не йди, не їдь, 

не залишай мене більше одну,

я просто не зможу витримати твоєї відсутності. 

11. 

До чого тут нещастя? Закоханість стає нещастям для мене, мій світ не витримує сильних 

емоцій і падає, розбиваючись на гострі друзки, і чим сильніше почуття, тим гірше я себе 

почуваю, тим швидше намагаюсь стримати весь цей, позбавлений будь-якої естетики, струс, від 

якого я кам’янію і поводжу себе напружено і неприродно. 

 Саме тому я приречена тікати від складних почуттів, або сильних переживань, від 

інтенсивного, в уявленні багатьох справжнього, нормального життя, - тому що те, що інші 

викликають в собі силоміць, або вишукують в оточуючих, є моєю постійною власністю, від якої

я б радо здихалась, якби знала, як. Цей вогонь живе в мені і постійно шукає собі виходу, 

підпалюючи мене зсередини. 

Приятелька питала мене про тебе: „Що ти збираєшся з ним робити? Навіщо він тобі?”

Я могла відповісти трьома словами і ледь посміхнутись, але мовчала, щоб не множити 

зайвих слів, за якими цього разу ховались чудернацькі химери, здатні налякати кого завгодно. 

Серце моє, якби ти знав, яким я тебе бачу, як я добре відчуваю тебе, що я думаю щодо твоїх 

текстів. Якби ти знав, як я кохаю їх, якби ти знав, - але іноді думаю, що ти знаєш, саме тому 

відповідаєш мені на листи якось особливо, дуже глибоко, дуже щиро, дуже туманно і дуже 

рідко. 

12. 

Мені наснилось нещодавно, що ти подарував мені іграшковий маленький автобус, червоний 



з жовтим, з дверцятами, які вільно відчинялись і зачинялись. Здається, його можна було навіть 

носити на шиї на зразок прикраси. Дядько Фрейд напевне не розгубився б, але психоаналіз йде 

спати, річ не в ньому. Справа в одному реченні з твого блогу, реченні, в якому автобус зупинявся

на випадковій ранковій зупинці. Це було написано так ясно, правдиво і точно, так чітко, так 

прозоро, це можна було порівняти тільки з тією ясною мінливістю, якої набуває повітря поблизу

твого обличчя. Це було написано так, як ніхто ніколи не писав про такі речі, як вмієш писати 

тільки ти. 

Прочитавши це речення, я закрила твою інтернет-сторінку, відчувши приреченість і 

полегкість одразу. Я кохаю цю людину, подумала я, за це єдине речення, і цього не змінити 

ніколи, нічим, на за що, навіть якщо ми ніколи більше не побачимось, не розумію, за що і чому 

я така щаслива. Але було б добре зразу лягти, жаль, що я живу далеко від цієї Інтернет-зали, 

жаль, що я не вдома - лягти, накритись ковдрою і випити чаю з малиною, бо негайно тут ось, в 

місті, у мене різко підскочила температура (я ж казав, редакторський вірус, скажеш ти, і мені 

знову буде складно не погодитись). 

Тоді я захворіла і кілька днів не виходила з дому, тиняючись між сном та дійсністю, і саме 

тоді той яскравий транспорт вперше в’їхав в мої сни. Напевне щоб забрати мене кудись далі, 

думалось уві сні, в бік сходу сонця, яке якраз починало заливати зелене поле, сліпучо зелене, на 

тлі якого жовтий з червоним виглядали особливо яскраво. Темний натовп на зупинці закривав 

тебе від мене, серед невиразних тіней з’являлась і зникала блакитна пляма джинсової краватки, 

але так краще, думала я, так значно краще, і я не буду змушена дивитись на тебе зблизька, ніхто 

не знатиме в обличчя моєї слабкості, і, якщо я не залишусь тут, на цій ранковій зупинці, 

назавжди, то знайду собі місце якнайдалі від тебе, на найдальшому сидінні, в тіні, але ти і так 

навряд чи мене впізнаєш, тож хвилюватись марно, головне вчасно сфотографувати зелений, 

жовтий, червоний, або принаймні не дивуватись тому, що забути цей пейзаж мені несила. 

13. 

Але тоді мене тіпало, і трусились руки, і я не мала жодного уявлення, що зробити, щоб не 

чекати на твого дзвоника, приїзду, новини від тебе, що зробити, щоб не кинутись тобі назустріч,

в твоє місто, щоб пересвідчитись, що з тобою все гаразд, що ти є, існуєш, живий. 

Тоді я розуміла, що в цей період можу собі уявити, чи захотіти по-справжньому - тільки 

одного: бути з тобою поряд, щоб ти ніколи не був один, а отже, не мав більше нападів тієї 

хвороби, - бути поряд з тобою зараз, і потім, і завжди, можливо, не дуже розуміючи тебе, але з 

однією-єдиною метою: кохати тебе і піклуватись про тебе так, щоб ти був щасливий і 

спокійний. 

Певне, що колеги багато говорили про тебе. Непересічність ситуації та особистості, 

страшенний жаль від того, що ти поїхав, співчуття і спроба аналізу заплутаної ситуації 



викликали безліч версій, пояснень та коментарів. 

Добре, говорила я, що твої особисті історії пов’язані з твоїми ровесницями, жінками, значно

старшими од мене, - значить, ти не користуєшся перевагами власної популярності, обов’язкових

для людини публічної, а отже, маєш смак. Добре, що у тебе є не тільки доросла, але й маленька 

дитина, - дуже пізня дитина, яка направду може зробити тебе щасливим самим фактом свого 

існування. Жаль, що так заплутано і складно розвиваються твої стосунки з оточуючими. Як 

добре, невимовно добре ти пишеш, - говорила, говорила, говорила я, думаючи одноманітно: 

добре, що ти є. Як добре, що ти є. Г-споди, дякую Тобі за те, що він є. Я не зіпсую, не заплутаю,

не викривлю іще більше твої складності своєю присутністю, але можу радіти тому, що ти є. 

Навіть якщо все інше просто виключено. 

14. 

Лікар колись сказав мені: ви не маєте психопатії. Ви маєте тільки складний характер.

Перечитую написане і думаю, що маю все-таки психопатію. Ми бачились з тобою лише 

кілька разів, пили чай, мате і каву, їли якісь канапки и гуляли вулицями гарного міста. Ми не 

були коханцями, не стали друзями чи чимось більшим од випадкових знайомих. Я не маю 

підстав думати про тебе в таких інтонаціях. Я накручую себе, згадуючи про тебе. Напевне 

накручую, авжеж. 

Асоціативний ряд, який належить тобі, складається з кількох кадрів, які авангардним 

колажем випливають з небуття: виразний профіль під рудуватим волоссям, схильним до 

німбоподібності у сонячному світлі; очі кольору камінців у холодній воді; прозора, 

розмальована різнокольоровими крапками кістка, яка випадає на „пощастить”, яку я встигла 

тобі подарувати наостанок; чорна пластмасова конячка, яка виписує кола на картонці 

привокзального бідака; потяг, який от-от забере тебе від мене до іншого, до мого улюбленого 

міста; спалах фотоапарату на твоєму трохи глузливому, але відкритому, майже щасливому 

обличчі; вродливих птахів на алеї, які замислено дивляться на мене, коли я розмовляю з тобою 

по мобільному, щоб заспокоїтись і знати, що з тобою там, у твоїй країні, все гаразд, бо поряд 

дружина, і комп’ютер, і твої друзі. 

15. 

Тоді, за вечірнім чаюванням на порозі чергового нападу твоєї хвороби, про який я не 

здогадувалась (трішки більше уваги до тебе, трішки більше тонкості, відсутність звиклого хаосу

в почуттях та думках, і я б напевне здогадалась, що тобі погрожує, - чи я зможу колись 

пробачити собі все це? Навряд), ти говорив про все потрошку, безумовно точно вгадуючи деякі 

мої звички, риси, думки, безумовно, властиві таким як я. Це дивувало і бентежило, а отже, 

потребувало уточнень. 



- Ти багато зустрічав дівчат мого типу? - спитала я. 

- Просто я давно живу на світі, - сказав ти, як завжди, перебільшуючи значення власного 

віку. Але вік тут ні до чого, серце моє, справа в природній здатності бачити та чути людей 

такими, як вони є. Можливо, це також ознака твого фаху, який точно і вірно обрав тебе сам. 

Можливо, це і є те, завдяки чому я плутаю закоханість в твою манеру жити або у твій власний 

стиль із коханням до тебе особисто. Що ж, напевне, коли ця плутанина розв’яжеться, я буду 

зовсім інакшою, і тоді йтиметься про наступне життя, якого зараз не уявити. 

16.

Зустрічаючись, люди розвертають одне одного обличчям до себе, роблять так, щоб їм 

світила саме та частина особистості співрозмовника, яка їм більше до вподоби. Тобі 

подобалось, щоб я була така, якою мусить бути талановита людина: весела, безпосередня, 

легковажна; легка. Мені дуже приємно згадувати ці твої спроби, - ти побачив те, що напевне 

було властиво мені від природи, складало мою сутність. Страшенно жаль, що я давно не така, 

жаль, що не можу бути такою завжди. 

17. 

Ми побачились вперше там, де збирались всі наші колеги. Ти сидів на підвіконні і на когось 

чекав. Я скінчила свої справи, і прямувала з важким наплічником до виходу. Ми про щось 

заговорили, і сказане було цікавим; а отже, розмову варто було продовжити. Тож скоро ми 

опинились надворі, де мені сяйнула щаслива думка вручити наплічник тобі (все-таки ти значно 

вищий і вочевидь сильніший за мене). Вага цього предмету була вражаючою навіть за обставин 

твого зросту, і ти здивовано спитав:

- Що ти в ньому носиш? 

Я перелічила: 

- Художні альбоми; ксерокопії; диски; блокнот; мобілку; дрібнички; і мої старі черевички. 

 - Навіщо тобі художні альбоми? - спитав ти. Що характерно, старі черевички тебе 

абсолютно не здивували. А дарма: саме цього ранку я купила нові, в яких і йшла поряд з тобою 

весняною вулицею, що давало підстави для особливо приємного настрою. Я пояснила альбоми, 

але це була нудна для тебе тема, тож її швидко змінила інша, значно цікавіша, щось про 

Кортасара, та сучасну літературу, та все подібне. 

Далі ми купували мате, і вибирали чай, і пили каву в кав’ярні з поганою репутацією, і 

договорились нарешті до того, що я ледь не спізнилась на зустріч із своїм професором. 

- Легковажна особа! - сказав ти, і я подумала, що вперше чую цю неприємну 

характеристику, сказану з таким несамовитим задоволенням. 

Ну, щось на зразок, подумала я і сіла не в той автобус, остаточно спізнюючись на зустріч. 



Але ми встигли домовитись пити мате якось днями. 

 З тобою дуже легко спілкуватись. Розумієш, з тобою так легко, що найпохмуріші, 

найсерйозніші особи в світлі твоєї легкості набувають тієї ж якості, направду їм зовсім не 

властивої. Може, і це є причиною того, що мені зараз здається справжнім почуттям, - прагнення

легкості як вияву свободи, потяг до світла, головний вияв якого якимось дивним чином 

пов’язаний в моїй уяві з освітленим підвіконням, закутим в джинсу струнким силуетом, 

зосередженим профілем на тлі весняної вулиці, переповненої голубами та друзками світла у 

маленьких віконечках старовинних будинків.

18. 

Те, що я дізналась про тебе згодом, - жахливі обставини нового нападу, який спричинив твій 

раптовий від’їзд, - не найкращим чином характеризувало насамперед твоїх друзів, про деяких з 

яких я і досі невисокої думки.

Знаючи, що мій друг лежить закритий зсередини в готельнім покої і, можливо, помирає, я б 

в останню чергу подумала про те, про що подумав хтось з них. За таких обставин можна 

безболісно робити все: ламати замки та двері, лізти в покій через вікно, виливати в обличчя 

відрами холодну воду, навіть, якщо потребують обставини, влаштовувати пожежу, - словом, 

приводити людину до тями будь-якими дозволеними чи забороненими методами. 

Але не варто брати телефонну слухавку і жалітись на тебе адміністрації готелю, як вчинив 

хтось із них. 

Добре, що я не знаю імені цього генію високого психологізму. Дуже добре насамперед для 

нього, хоча я певна, що з часом і це обов’язково з’ясується. 

Якщо ж і ні, то однаково за цей вчинок його автору буде щедро віддячено; такі речі не з тих, 

що легко даруються долею. 

Ти видужав вдома і згодом приїздив ще кілька разів. Ми коротко бачились десь у місті, про 

щось говорили (саме тоді було проголошено наявність редакторського вірусу, який, бачиш, 

дійсно існує), десь блукали. Згодом ти сідав в червоний з жовтим автобус і зникав з широких 

проспектів, а я залишалась одна посеред чужого міста, жалкуючи, що не існує послуги 

поводирів по виклику. Тоді мені здавалось, що потрапити додому не легше, ніж опинитись на 

планеті з сусідньої сонячної системи. 

Слід було уникати тебе, і я бувала всюди, де тільки можна було, щоб не шукати тебе, не 

чекати на твій позачерговий телефонний дзвоник. Але люди дратували мене, я їх не розуміла, до

всього якась масна прозора плівка закривала від мене ясний весняний день, запахи і кольори 

оточуючого світу. Схоже, приблизно так і сходять з глузду, думала я, і купувала все підряд у 

крамничках, вузьких провулках, на широких площах: ручки, листівки, різнокольорові штучки, 

усілякі дрібнички і дурниці, найбільшою з яких була чергова пара черевичків, яких я і так мала 



забагато. 

Врешті, саме дурниці єдині часто поєднують нас з оточуючим світом, коли все інше 

остаточно втрачає сенс. 

19. 

Певно, що ця історія чимось вразила також і тебе, - інакше звідки б взятись потім 

відповідному малюнку у твоєму щоденнику? Не знаю і навряд знатиму, що ти думаєш з цього 

приводу, але нагадаю її обставини, щоб позбавитись від ваги пронизливого кігтистого спогаду. 

В той день тобі слід було встигти на потяг, ти їхав на конференцію в іншому місті, яке я 

колись любила понад усе. Ми швидко прямували вулицею, сонце заливало чисті асфальти 

істеричною радістю квітневого ранку, і говорити було ніколи. Площа, на якій ми опинились, 

вилискувала весняними кольорами, на тлі яких височів готовий до відкриття бронзовий 

пам’ятник, накритий чорним шовком. Вітер радів нагоді і прикрашав простір чорним вітрилом, 

і, чорт, як завжди, мій фотоапарат лежав вдома саме тоді, коли був мені по-справжньому 

потрібен. 

 Ти був роздратований, бо всю ніч не спав, спілкуючись з колегами, які святкували твій 

приїзд, тож уважно розглядав чорні шовкові бульбашки на тлі аж надто яскравого дню з виразом

іронічним і похмурим. 

Відчуття близької неприємності раптово стисло серце, але я мала напад безсоння, і 

перебільшена мінливість настрою не була чимось дивовижним. Проте неприємність все-таки 

чекала на мене неподалік, на розі центральних вулиць. Буваючи тут приблизно двічі на день, я 

ніколи раніше не бачила тут його. 

Навколішки на землі сидів старий бідак, перед яким лежав брунатний від природи та 

грязюки картонний ящик з-під продуктів. На поверхні нехитрої споруди чорна пластмасова 

конячка бігала по колу, прив’язана до маленького стовпчика, закріпленого в центрі картонної 

площинки. Чувся характерний звук ритмічних дотиків пластмаси до картону, сонце вилискувало

на чорній синтетиці, конячка накручувала кола, посміхаючись грубо намальованими єдиною 

білою рискою зубами, приреченими на придуркувату посмішку.

Це була найогидніша іграшка, яку мені коли-небудь доводилось бачити. 

Здалося, що чорна пластмасова потвора на батарейках - це символ моїх вчинків, думок, 

потворна візуалізація безвиході, від якої я намагаюсь врятуватись все життя. 

Я обережно подивилась на тебе, сподіваючись, що ти не помітив мого спотвореного жахом 

обличчя. Ти дивився кудись вбік; я зітхнула з полегшенням. Як виявилося, це була помилка. 

- Гарна конячка, - сказав ти. - Треба і собі колись таку купити... 

Тепер я знаю, як почуваються люди, які випадково опиняються в натовпі абсолютно голі. 

- Я б ніколи не купила таку річ. - сказала я. (Зачекай трішки, ще кілька слів, потім пауза, і 



стриптиз почуттів врешті скінчиться, ти прийдеш до тями, спокійно радив хтось, хто намагався 

запобігти остаточного струсу). 

- Чому? - спитав ти. (Тобі кінець, дівчино, викручуйся, як хочеш - знущався внутрішній 

голос, який завжди не від того, щоб сказати щось гидюче).

- Тому що я, дивлячись на це, я завжди б думала, що це я! 

Здається, останні слова зірвались на крик, - якщо уявити, що люди можуть кричати 

пошепки. (Молодець: тепер він точно знатиме, що має справу з психопаткою. Може, ти тепер 

нарешті запам’ятаєш, що нормальні люди сплять вночі також і для того, щоб вдень реагувати на

дійсність адекватно, - просичало і зникло десь в глибині). 

Господи, ніколи більше не дивитимусь на іграшкових тварин. Треба пригадати, як це - 

читати на ходу, або придбати сонцезахисні окуляри. 

 За мить „гарна конячка” і все з нею пов’язане було позаду, ми давно стояли на зупинці, 

чекаючи привокзального автобусу, надійного міського транспорту, прив’язаного до визначеного 

на табличці графіку руху. Якщо подивитись на місто з висоти, напевне побачиш, що шлях 

автобусу також утворює коло, пунктирне коло з рисками жовто-червоних смужечок, подумала я,

аж ось наш автобус приїхав і зупинився поряд з нами, гостинно відкриваючи двері, хвилина в 

хвилину згідно графіку руху міського транспорту. 

Ми влаштувались на передньому сидінні, і я почала розповідати тобі сюжет якогось милого, 

майже кітчового мальованого фільму, поступово заспокоюючись від перебігу простого сюжету. 

Недовіра на твоєму обличчі трохи пом’якшилася, - всю дорогу ти мав страшенно зосереджений,

майже строгий, ледь не роздратований вираз обличчя. Врешті ти встиг на потяг, і мені вдалося, 

здається, попрощатись з тобою як належить. Ти перевірив квитки і увійшов до вагону, а мені 

залишилось доволі складне завдання: не розревтись посеред перону. 

Не варто так дивитись на цей потяг, ніби він твій особистий ворог, - думала я, коли ти зник в 

тамбурі. - Ти не дуже потрібна тому, хто зараз поїде. Він дорослий і має, окрім популярності в 

своїх колах, безліч клопотів, в усякому разі не менше від твоїх, і сім’ю, і кількох дітей. 

Чи ти сподіваєшся спростити йому життя, до сліз лякаючись пластмасових іграшок, які 

продаються на вулиці? 

Згодом малюнок маршруту тієї конячки прикрасив кілька сторінок твого блогу. Цікаво знати,

про що ти думав, коли це малював. 

20. 

Ти повертався, ми бачились я коридорах, але щось з цією цирковою конячкою зіпсувалось 

остаточно. Я була ледь в силі приховувати весь цей безпідставний, і, напевне, досить смішний 

стан, тож я залишалась у своїй кімнаті зовсім одна, і слухала здебільшого блюзи, і читала якусь 

своєрідну, місцями ідіотську, проте страшенно модну прозу епатажного, різновидого англійця з 



гіпертрофованою фантазією. На робочому столі мого комп’ютера лежала географічні мапа із 

твоїм містом в лівому нижньому кутку, твої фото було віддано в фотоательє, і Лі Хукер зміняв 

Каунта Бейсі, щоб потім поступитись місцем найсвітлішому в світі цигану Рейнхарду. Все це 

разом з візитами та дзвониками друзів тримало на поверхні, тому що погані новини з дому були

вагомою причиною для якісної депресії. 

Ми не встигли попрощатись, коли ти поїхав додому. В той час, - так мені потім сказали ті, 

хто це бачив, - коли ти стукав в двері мого помешкання, я швидко йшла в бік парку, 

намагаючись переконати себе в тому, що ні за що не плакатиму, тим більше на вулиці, 

триматиму себе в руках, більше ніколи не дозволю вигадкам брати верх над заплутаною 

дійсністю, яка вимагає тим більше уваги, чим менше про неї дбаєш. 

Раптом за моєю спиною почулося скрипіння коліс, гостра репліка водія; я озирнулась. Поряд

з тротуаром, на білій смузі переходу, лежали рештки сірого голуба, щойно роздавленого 

колесами червоного форду.

Ти не встигла попрощатись, і тепер він вже поїхав. Ймовірно, ви більше ніколи не 

побачитесь, - раптом подумала я. Дякувати богу, що ніхто не бачив мене цієї миті, бо не так вже 

й приємно бачити людину, яка раптово зрозуміла, що тепер їй направду більше нічого втрачати. 

21. 

Зненацька ожив телефон; приятелька повідомила мені про те, що філіжанка з гарячою кавою

чекає на мене на столику в кав’ярні за рогом ось уже кілька хвилин і вже, напевне, трохи 

охолола, - а отже, мені варто поспішати. 

Кава, як компас, завжди нагадує мені справжні обриси дійсності, тож цього разу мені не 

погрожувала перспектива заблукати в величезному парку, переповненому птахами і дітьми, 

рудими білками, скульптурами і кав’ярнями, у парку, розташованому в місті, з якого ти щойно 

поїхав. 

22. 

За кілька днів я побачила твої фото, зроблені одним з твоїх колег. На мене дивилась 

зосереджена, серйозна, спокійна, розумна людина, яка чітко знала різницю між надуманим та 

справжнім. Вираз обличчя, ніби силоміць позбавленого зайвої лірики, був майже трагічним, 

проте тверда риска стиснутих вуст гостро заперечувала будь-який натяк на співчуття. 

Характерний вираз його обличчя, сказав автор фотографії, уважно дивлячись на мене. 

Зрідка я порівнюю ці портрети з тими фото, які вдалося зробити мені. Очевидно, в той 

момент ти був не схожий на себе: такої щирої, теплої посмішки, від якої обличчя отримує 

несподівані рефлекси якогось глибинного світла, я не бачила ніде, ніколи, ні у кого, ні за яких 

обставин. 



23. 

Мені бракує світла, якщо ти розумієш, про що я, - світла в стосунках, виразах, ставленнях, 

світла у світі. Світла, яке б існувало поза межами тих конструкцій, які я можу зробити 

самостійно. «Прихисток дальній праці й чистих втіх», спокій посмертного життя 

булгаковського Майстра, - спокій, спокій і тиша, які я приблизно знаю в обличчя, ототожнюючи

чи з смертю, чи з справжнім коханням, - словом, як все занадто чисте, з чимось 

нежиттєздатним, - такі речі притягують мене з гіпнотичною силою. Ідеї чистої дружби, і 

справжнього кохання, яке переживає своїх медіумів, і відданості, яка переживає всі 

непорозуміння, складності і несправедливості на світі, - все це не є пустим звуком, швидше 

глибоко прихованою мелодією, якій я завдячую життям. 

24. 

Можливо, це все тільки мрія про транс, прагнення анабіозу, сну, від того, що ніяк не дам 

ради власним заплутаним стосункам з оточуючим світом. Жодні спроби, навіть самогубство, ніц

не змінять, тож я і не рипаюсь, не лізу поперед батька в пекло, тихо вслухаючись в ритми 

безпідставного блюзу любові до ідеї кохання, дружби, чистоти та інших подібних речей. 

Хто б мені пояснив, яким чином ця архаїчна мелодія потрапила в резонанс з твоїми 

текстами та візіями, гострими, епатажними, адекватними і напрочуд точними в діагностиці 

дійсності. 

25. 

Згодом ми іноді листувались. Спершу, під тиском тривоги за тебе, твій стан, твоє здоров’я, я 

писала перекручені, істеричні листи, які напевне здавались тобі не дуже розумними, якими 

вони, зрештою, і не були. 

Потім я змусила себе заспокоїтись, що було не так важко, - адже власне спроби заспокоїтись 

і є насправді моїм справжнім фахом, - це було неважко, але потребувало часу. Друзі не залишали

мене, улюблена робота тішила, і Каунт Бейсі додавав світлих акварелей у темний, дощовий 

травень. 

Я читала твори деяких твоїх друзів, і, на жаль, вони мені не подобались. Від професійних і 

пружних текстів іноді тхнуло фашизмом. На щастя, не йшлося про глибину переконань: просто 

у цих творах конструювалась дійсність, необхідна поколінню, позбавленому ідеалів, вищих од 

рекламних. В якості рішення проблеми поєднання естетики та сили ці тексти все-таки були 

здебільшого штампами, що свідчить, на мою думку, про неперебірливість, властиву нормальній 

попсі. Коли я висловилась з цього приводу, ти, здається, образився, наступила пауза, а потім 

почалися зовсім інші історії. Я шукала роботу, знаходила і знову втрачала її, і часу не було ні на 



що взагалі. Після складних днів я засинала, знаючи, що мені снитимуться рідні місця і люди, 

яких я не згадаю зранку, навряд побачу в дійсності, з якими я, можливо, взагалі не знайома. 

26. 

Зрозумій мене правильно: я не маю на меті роздратувати тебе, людину, якій напевне 

неприємно згадувати обставини нашого знайомства, чи увійти в твоє коло, чи стати якоюсь 

більш вагомою часткою твого життя, ніж була досі. Якби ти кохав мене, я б напевне хотіла 

піклуватись про тебе, і завжди, кожну хвилину свого життя бути поряд з тобою. Але уявити це 

собі так само важко, як уявити перетворення закоханості в книгу у сімейні стосунки з реальною,

живою, справжньою людиною. 

Зрозумій мене правильно, серце моє, якщо це взагалі можливо (бо я не завжди сама себе 

розумію) - побудоване на незначних реальних подіях, власне, з нічого, твоє світло сповнює моє 

життя особливою красою і силою, про існування яких я встигла забути останнім часом. 

Тож хоча б заради того, щоб впізнати в обличчя це світло, яким тремтливо осяяне моє 

дитинство та деякі моменти загалом досить темної юності, варто було підбирати акорди 

безпідставності, тихо перелічувати прикмети твоєї присутності, про яку ти нічого не знатимеш, 

розповідати ці історії тобі, тому, хто ніколи їх не читатиме. 

Тому що тільки так я можу надійно захиститись від зграї ірраціональних страхіть, які іноді і 

досі терзають мене, позбавляючи сну та спокою, - водночас оберігаючи тебе від купи 

складностей, з який найперша - неправильні висновки. 

 Чи варто було чекати стільки часу і тільки тепер, коли проминуло кілька років, піднімати ці 

тіні забутих снів на поверхню, пронизану крижаним повітрям особливо жорстокої зими? Вони, 

ці сни, ні про що мене не питають, навідуючись самостійно до жорсткого, вимушеного спокою, 

який скоро закінчиться новими пригодами будь-де і за будь-яких нових, непередбачуваних 

обставин. 

Неможливо оцінити ситуацію зсередини. Перебуваючи там, в тому місті, яке так неприродно

виглядало за твоєї відсутності, я не так багато розуміла з того, що коїлося довкола, як, врешті, і 

в моїй власній знесиленій внутрішніми конфліктами свідомості. Мій проект котився до кінця, і 

останні тижні праці були особливо напруженими, - виявилось, що часу у мене навіть менше, 

ніж передбачалося, значно менше, тому що я мушу їхати на конгрес до Єрусалиму, і близько 

місяця працювати в його архівах, і читати доповідь на всесвітньому конгресі у секції 

«мистецтво», доповіді, до якої я не була готова. Тож я хвилювалась і перечитувала свої тексти, і 

бувала в парках, і на виставах, і торкалась на вулицях до неслухняного тепла різнокольорових 

диких котів, і пила чай з сусідкою, і щось комусь говорила, - але десь далеко хтось холодно, 

коротко коментував: однаково тобі хочеться, щоб всі тебе облишили, бо все зайве, все 

неправильно, все несуттєво, не так, а як саме має бути – ти не скажеш, бо не знаєш сама, проте 



задовольнити цю жагу нічим, ніяк, тож краще мовчати і робити свою роботу, добре робити, 

зосереджено, уважно і вправно. Зрештою, маючи перед собою візуальні матеріали, значно 

простіше зачинити двері своєї кімнати зсередини, на два оберти, міцно і надовго, виходити 

тільки за цигарками і зрідка до парку, імпровізувати картинками і складати тексти до них так, 

щоб ніхто не побачив, як тобі направду порожньо, моторошно, нецікаво у цьому прозорому, 

блакитному, ясному місті. 

 

27. 

Тоді я відчувала безнадійну зайвість всього на світі, крім спокійних, як кітчові листівки, 

панорам вечірнього парку, освітленого круглими ліхтариками в руках кам’яних сатирів. 

Проте незустріч з тобою була значно кращою за нервову напругу, обов’язковий струс, 

неодмінні в твоїй присутності, тож вулиці і площі схвалювали цю своєрідну самотність, в якій 

було повно людей, телефонограм, птахів та електронних листів, не кажучи про квитки до 

кількох міст одразу, які лежали на моїй книжковій полиці поряд з твоєю листівкою та купкою 

паперового мотлоху. 

Концепція абсолютного спокою була практично довершеною, і не останнім чинником її 

цілісності було те, що я ніколи не писала твого імені в рядку пошукової системи. Це було б 

зайвою надмірністю в світі обмежень, які єдині рятували мене від незрозумілого, проте цілком 

виразного розпачу. 

Зрештою, через півроку, коли хворобливість почуттів набула врешті певної стабільності, я за

один вечір прочитала всі твої твори, викладені і Інтернеті, і зраділа тому, що не зробила цього 

тоді, влітку, одразу по твоєму від’їзду. Щоб було б, якби це сталось тоді, неможливо уявити: 

адже не існує більшого жаху, ніж крижаний холод зустрічі із своїм власним двійником. Думаю, 

що, прочитані невчасно, ці тексти напевне могли б зробити мене остаточно, невиліковно 

хворою. Справа в тому, що в усіх твоїх творах, в кожному тексті твого блогу було розкидано 

листочки з моїми портретами. 

Я перечитувала і не вірила, знову перечитувала і переконувалась в тому, що ти влучно, 

детально, вправно описував мене, моє життя, мої сни, мої страхи, зрештою, мій характер 

задовго до нашого знайомства; я прожила в дійсності більшість того, що ти малював у тексті в 

якості літературної вигадки. Навіть ім’я, використане тобою для твоєї головної героїні, завжди 

було моїм улюбленим іменем. Цим іменем я користувалась у власних Інтернет-ніках, а також 

комп’ютерних іграшках, починаючи з різнокольорових шахових покрокових стратегій, які 

колись так мені подобались. 

Без обмежень не буває мистецтва, сказав хтось з сучасників; і, знаєш, такі речі розумієш у 

двох випадках: інтуїтивно або запізно. Яке щастя, що ти не читатимеш мого листа, серце моє, і 

не маєш жодного шансу образитись, чи здивуватись, чи пояснити мені, яким чином літературна 



дійсність різниться від об’єктивної. 

Яке щастя, що ти не маєш шансів пояснити мені все, що я прекрасно розумію з дитинства, 

що нагадую собі, вчитуючись в рядки твоєї прози, прозорої і чистої, як дощове літо крізь чисту 

шибку у далекому місті, де тепер немає не тільки нас, у місті блакитних небес великої 

відсутності. 

28. 

 Ще трішки, кілька рядків, кілька речень, кільканадцять справ, днів, років, десятків років, - і 

це, як і все інше, не буде важити так багато. Втратить значення те, що більшість моїх друзів 

здебільшого живуть за кордоном, тому я бачу їх виключно у текстовому форматі. Не болітиме 

те, що я втратила роботу за фахом, а отже, почуваюсь досить самотньою в місті, яке мушу 

вважати своїм тільки тому, що тут народилась і виросла. Певне, що і це минеться, інакше бути 

не може, і я рідко, набагато рідше згадуватиму тебе і все те, що з тобою пов’язано. Жодної 

трагедії, жодної істерики, жодних посилених емоцій, нічого, щоб стало на заваді нормальному, 

нормальному, дорослому, врівноваженому життю. Можливо, якщо ми взагалі будемо 

спілкуватись, я перестану отримувати короткочасні напади високої температури після кожної 

нашої розмови. 

Навіть за умов абсолютної взаємної ізоляції, різниці існувань, відстані, яка розляглась між 

нами, і наповнення всього того, що наповнює звичайно життя двох дорослих людей, - це можна 

було б назвати кількома термінами, кожен з яких вичерпно пояснив би наші стосунки з точки 

зору психоаналізу, чи лірики, чи адекватності об’єктивній дійсності, тощо. 

Але, знаєш, серце моє, я не потребую цих визначень, читаючи твої нотатки щодня, щоранку, 

пам’ятаючи їх кращі рядки завжди і всюди. 

 І саме тому я трішки щасливіша, ніж була б, якби тебе не зустріла. 

 



3. 

Безпідставний блюз 

1.

Це сталось під час мого чергового відрядження. 

Відрядження, яких я мала ні мало, ні забагато, - рівно стільки, скільки потрібно для того, 

щоб точно визначити межі вічної подорожі, нав’язаної мені фахом парника. Рівно стільки, 

скільки потрібно для того, щоб окреслити черговий відрізок самотності, залишеної у спадок 

всім моїм колишнім 30-річним життям, - життям, яке принесло з собою багато чого, крім 

власної сім’ї та оселі. 

Та, власне, впадати в транс з цього приводу було ніколи. Мої тодішні дні були точними, як 

графік руху прикордонних поїздів, і продуманими, як шахова партія. Зустрічі, домовленості, 

контракти, деякі побічні справи особистого ґатунку, як от пробігтись по музеях-парфюмерних-

книжкових-антикварних, а також перевірити якість одягу в бутіках і властивості напоїв у 

маленьких барах, - не давали жодного шансу на передчасну старість, яку завжди тягне за собою 

вимушена самотність чи звичайна печаль, яку тепер часто бояться назвати власним іменем, 

вживаючи незручне і, загалом, не дуже гарне слово «пессимізм». 

2.

Отже, чергове відрядження тривало собі потроху, я прокидалась ранками у черговому 

номері чергового готелю чергового провінційного польського міста (так, забула сказати, моїми 

послугами користувалась невелика, але солідна фірма-посередник косметичних засобів, - а 

польська косметика, як відомо, є однією з кращих в регіоні, тож перетинати кордон у напрямку 

Пулав-Варшави-Вроцлава-Гданьску доводилось особливо часто), – тож, прокидаючись ранками,

я пила молочну каву, завдяки якій звикала і сьогодні теж впізнавати власне обличчя у дзеркалі, 

дивилась на годинник і вирушала на всі зазначені у щоденнику зустрічі. Мені бракувало 

затишку, і товариства моєї чорної кицьки, яка терпляче чекала на моє повернення вдома, проте 

життя диктувало своє, і я слухняно корилась його вимогам. 

Дивного, цікавого чи чудернацького в такому ритмі життя було небагато. Дивним було хіба 

те, що ввечері я зрідка засинала вбрана, ледве встигаючи скинути черевики, приклеєна до ліжка 

незнаним наркозом своєрідного запаху чужого міста. Але цю негігієнічну особливість можна 

було б пояснити звичайною перевтомою, наслідком кількарічної роботи без вихідних та 

відпусток, і направду нічого дивного не було в тому, що прокидатись в негідному для 

наступного дня вбранні було напрочуд неприємно. 

Також можна було вважати чимось не зовсім звичайним те, що кожного ранку на зап’ястку 

моєї лівої руки поновлювався маленький круглий синець, подібний на слід від замку 

замкненого, надто маленького, як на мої досить кремезні руки, наручника. Пояснити саме цю 



особливість відрядження було неможливо. Тож я ранками дивилась уважно на слід якогось 

таємничого життя власної підсвідомості, і, радіючи, що та не дуже заважає мені працювати, 

рушала далі, слідуючи неписаному регламенту всіх вічних блукачів вітчизняного піару. 

3.

 Цього вечора все було, як зажди, - хіба менше хотілося спати. Проглянуті на звичних 

новинних сайтах статті свідчили про те, що додому можна не поспішати. Готельна телевізія 

демонструвала польські особливості трактування новинного мистецтва, тонко нагадуючи пізню,

блаженної пам’яті, радянську телевізію 1980-тих. Різні побутові клопоти поволі з’їли останні 

півтори години дня, і вечір закінчився тихо, так тихо, як вміють закінчуватись лише найкращі 

вечори в житті. 

Товсті стіни готелю не пропускали зайвих звуків, всі денні питання було залагоджено згідно 

планам, і взагалі тут і зараз всі мої справи складалися не найгіршим чином. Сумління, депресія 

чи перевтома не турбували мене, і засиналось так спокійно, як це можливо тільки за подібних 

умов. Мені було спокійно. 

Мені було спокійно, і все було добре, аж поки серед ночі, а саме о другій рівно, не задзвонив

мобільний телефон. 

4.

Не прокинувшись як слід, - ніколи не любила прокидатись, - повільно, неохоче 

виплутуючись з павутиння сну, я знайшла телефон під подушкою повільної готельної темряви. 

Знайшла телефон подумки, знаючи, що лежить, де покладено, не розплющуючи очей, і натисла 

на прозору клавішу прийому, яка відповідала за мої контакти з усіма можливими абонентами 

світу. 

В шовковому автоматизмі сну я навіть думати не стала, хто б це міг бути. Принаймні, мало 

хто з моїх друзів міг телефонувати в такий свинячий голос, згідно визначенню відтинку часу 

між дванадцятою і п’ятою годиною ранку у неіснуючому розділі словнику фразеологізмів 

української мови. 

Те, що я згодом почула, дуже відрізнялось від всього, чутого досі, - байдуже, у слухавці чи 

наживо. Схвильований жіночий голос надзвичайно емоційно переповідав якусь дивну історію 

вишуканою польською; стриманий репліки чоловіка редагували хвилястий монолог, в якому 

йшлося про речі, недосяжно далекі від мене, моєї ночі, моєї дійсності. 

5.

--- І, знаєш, його так налякала ця історія, - з відеокамерами по всьому дому, 

прослуховуванням телефону, зламаними поштовими скриньками та виданим під чужим іменем 

його власним архівом, - що він не щоб зламався (якщо не зважати на гостру коротку депресію), 

але зарікся писати листи будь до кого і будь-коли, - ну, крім нагальної ділової кореспонденції, 

звісно. 



Розумієш, не те щоб вимушена публічність рано чи пізно призводить до параної, але й 

обережністю цю відразу до письмової відвертості, обов’язкової в листах до друзів, не назвеш. 

Його нудило від думки про те, що його звичайні побутові інтонації стануть об’єктом пильної 

уваги незнайомих людей, - можливо, доброзичливих, можливо, зовсім непоганих, але найперше

незнайомих. 

Погодься, у психології творчості цей момент мав би місце в якості прецеденту, - 

призначення привселюдності шліфує твою прозу, але ніколи, чуєш, ніколи не покращує якості 

твоєї приватної кореспонденції: неможливо постійно бути на сцені, ніхто з сучасників не вміє 

бути собою протягом 24 годин на добу, без перерви на обід і сон, - ти згоден? 

У слухавці панувала тиша, 

яка цілком могла бути і згодою також. 

По паузі жіночий голос продовжував: 

-- Так ось, якість ролі, як ти виконуєш для своїх близьких, вимагає певного розпруження, як 

от можливості писати про їжу, чи поганий сон, чи необхідність візиту до стоматолога. Він цю 

розпруженість втратив, здається, назавжди, розумієш? І це, в свою чергу, призвело до 

несподіваних результатів. Стало зрозуміло, що саме тут він може скористатись новими 

месиджами, особливістю безадресних листів, можливістю, про яку так довго йому йшлося в 

процесі створення першого, можливо, небездоганного, але по-своєму вистражданого роману, 

який якась курва з несподіваного електорату постійних читачів його поштової скриньки, навіть 

не спробувавши переробити його по-людськи, крім повсюдно змінити гендер першої особи 

однини, видала під своїм іменем до останнього книжкового ярмарку. Певно, криза жанру так 

дістала стару курку, що нічого кращого, ніж варіації на тему його листів, придумати вона вже не

могла; але справа, зрештою, не в цьому, ще не вистачало розводитись про моральність 

літераторів, коли так обмаль часу, клятого часу, якого так мало відміряно навіть 

найенергійнішим з нас, - особливо їм. Особливо нам. Найенергійнішим, чуєш? 

(почувся тихий сміх)

- Ага, мені теж смішно. Так ось, слухай далі, до чого я веду, розповідаючи цю страшненьку, 

загалом, історію. Розумієш, тут він зрозумів (тут «розуміння» в сенсі «ти» і «він» - це не 

тавтологія, правда?), що можна листуватися з усіма одночасно і ні з ким особисто, - в сенсі, 

вести свій блог, акуратно малюючи настрої, фактурно та композиційно придатні для більшості 

знайомих, але й незнайомих також людей. 

- ну-ну, цікаво… 

- Направду. Саме тут почались дивні речі, -- він випадково потрапив в архетиповий, так би 

мовити, момент, придатний в якості проекту «наш Інтернет в майбутньому», де поштова 

скринька втрачала якості методу передачі інформації, натомість їх перехоплював блог, який, 

крім цього, також дозволяв втілити мистецькі амбіції будь-кому, - не тільки йому, невдасі-



літератору, тому, кого ти колись прискіпливо, не без ніжної огиди визначив в якості графомана, -

так ось, не тільки йому, але й взагалі всім тим, хто мав можливість користуватися виділеною 

лінію Інтернету на роботі чи вдома. Тобто він, блог, світлом порожньої сторінки приспускав 

мистецтво до побутового рівня, дозволяв створити собі ілюзію побутової естетики в стилі 

«зроби сам». Себто, розумієш, блог демократизував мистецтво літератури до такої міри, що 

було вже не дуже зрозуміло, чи є, власне, література мистецтвом.

Мовчазний співрозмовник високого, майже пронизливого жіночого голосу 

по короткій паузі поволі розсипав напрочуд багато, як для його стилю, 

слів по поверхні чужого хвилювання, і слова ці були подібні на сон, - 

як, зрештою, і все досі почуте: 

- Ну що ж, якось та викрутився. Вижив, знайшов врешті потрібну комбінацію, - я знаю 

людей, які втратили б останній глузд від такої історії. 

-- Звісно, вижив, що йому залишалось робити, коли було потрібно так багато встигнути. Та 

знову не про це йдеться. Як завжди в розмовах з тобою, власне, - знову не зовсім про це. 

Тиха пауза, здається, була заповнена репліками невербального змісту; 

очевидно, ці двоє вміли розмовляти і так теж. 

Жіночий голос спіткнувся, зірвався – і продовжив почате: 

- А йдеться про те, що справжня, дійсна, нормальна творчість потребує все-таки самотності. 

Про те, що будь-яка той ґатунок справжньої літературної інтонації здатен народитись ледь не у 

морозильній камері, десь там, куди глядачів впускають лише тоді, коли випотрошені туші 

сюжетів та настроїв розвішано на гаках композиції, малюнок осмислено, або осмислено 

позбавлено сенсу, в залежності від задуму автора.

Все це, до речі, свідчить про те, що приватного життя більше не існує. І, можливо, все те, що

я розповідаю тобі зараз, тепер напевне слухають незнайомі, вороже, але, можливо, і не дуже 

вороже налаштовані люди. 

І це була сама правда. 

Жінка, захлинаючись думкою, вела своє далі: 

- Думаю, вся справа в тому, що тепер, знаєш, модно бувати в епіцентрі подій, критично 

оцінювати гостроту гачків твого творчого задуму, чистоту звуку ревіння твоїх тварин, пильно 

дивитись тобі під руки, на те, як ти точним жестом перерізаєш горлянку найкращому звіру своєї

отари, яка скоро, зовсім скоро вся буде послідовно вбита, і кожну тварину буде позбавлено 

зайвої крові. А потім їх тіла будуть прикріплені десь там, під недосяжно далекою стелею 

довершеного композиційного рішення, - розумієш? 

Голос зірвався точно на вершині істеричної ноти 

і ненадовго замовк, відпочиваючи від надміру емоцій. 

Потім, без жодного зв’язку з попереднім текстом, 



прозвучало наступне: 

- А публіка, - що публіка? Хай дивляться: зрештою, зовсім недавно стало остаточно 

зрозуміло всім нам, абсолютно всім, навіть йому, висміяному тобою графоману, що припинити 

це процес самостійно людина не здатна. 

 Було чути, з яким задоволенням ці люди, розмовляючи, палять цигарки.

Тут вони одночасно жадібно затягнулись, 

і я подумала – напевне, цигарки у них однакові. 

Наприклад, демократичні французькі, у синіх 

або блакитних довгастих твердих коробках. 

Це вперше хтось випускав дим в мою слухавку, 

до всього - з таким задоволенням, ніби, 

переверни я все навпаки, 

йшлося б про перший дотик повітря ранкових гір, 

про легені, вперше наповнені прозорою чистотою 

ясного ранку десь високо у горах, 

першого ранку 

по довгих роках життя, 

просякнутого смородом 

низинного східноєвропейського мегаполісу. 

-- Такі справи. Ще хотілося б кілька слів щодо свободи вибору, мови, але це, очевидно, 

іншим разом, не зараз, - не сьогодні. Сьогодні у мене все. 

- Ну що ж, цікаво. Дякую тобі. Побачимось днями… -- посміхаючись невідомо чому, сказав 

чоловік. 

Тут дивну розмову було припинено, і слухавка стихла в моїй руці, спотвореній маленьким 

круглим синцем на зап’ястку. 

6.

Все це було випадково записано на вмонтований в мою слухавку диктофон. Чому він 

спрацював, - чи я натисла зосліпу і цю клавішу також, чи тому, що автоматично спрацювала 

властива сучасній техніці непередбачена інструкціями цікавість, - питати не варто: вірної 

відповіді я не знаю. 

 7.

Інші справи тягли мене в інші відрядження, але потому я довго згадувала цю розмову. 

Згадувала, думаючи про те, що дивні історії часто і дотепер обирають мене в якості глядача. І 

що, можливо, це свідчить про якісь неприємні речі, як от невиліковну інфантильність, 

наприклад. 



А може, промисел, який штовхає мене в чужі сюжети, піклується тільки про те, щоб довести

мені іще раз: світ залишається кольоровим і дивовижно різноманітним завжди, навіть тоді, коли 

ти тимчасово втрачаєш здатність милуватись його кольорами. 

 



4. 

Оповідання, в якому нічого не відбувається 

Що відбувається в той момент, коли ти раптово обираєш свого внутрішнього 

співрозмовника? 

По-перше, обираєш його не ти. Все відбувається у твоїй присутності, нібито з тобою, але не 

зовсім, мимоволі, повз твої плани, наміри, вже не кажучи про бажання. 

В той момент, коли ти обираєш свого внутрішнього співрозмовника (чи він обирає тебе? 

Знаєш, важко сказати, хто перший починає цю нескінченну війну. Просто звикни до того, що 

тут ніхто ніколи не знатиме правди) -- тоді щось тріскається в механізмі звичних простору-часу, 

а також, дуже часто - у звичайних побутових механізмах, які оточують тебе, нормальну, 

звичайну і більш-менш сучасну людину. Але ти перестаєш нею бути, - нормальною, звичайною 

і більш-менш сучасною людиною, тому що в такі моменти зовнішнє та внутрішнє буття 

сплітаються, суб’єктивна дійсність перетворюється на об’єктивну, як ніби хтось помножив, 

бавлячись, геометрії евклідову та Лобачевского, випускаючи назовні хмари смогу, сни, грифонів

та однорогів, кольорових драконів, потвор і почвар, чиї примружені фізіономії ніби списано з 

нічних жахів Лобмрозо. 

Тоді чути, як хрустять кістки душі, душі, яка раптово набирає нової форми. Починається 

злива, фотоапарат підло форматує смарт-картку з твоїм архівом, і ти залишаєшся взагалі без 

нічого, бо навіть твоя гордість, твій подарунок на день народження, фотоапарат з цейсівським 

об’єктивом також тепер не працює, лежить, як неживий, в шафі, бо облом працювати, коли ти 

не просто фотоапарат, а трофей часів Другої Світової, тут може зарадити тільки професійний 

майстер, яких іще піди пошукай тут, посеред зими, в серці чужого міста. 

Коротше, саме тут, на очах «изумленной публики» в твоїй особі все, що було, ламається, 

падає і летить шкереберть в нікуди. Позбавлений звичного ракурсу, ти вклякнеш, розуміючи, 

відчуваючи шкірою, що все це якось складно пов’язано між собою, - найперше тим простим 

фактом, що ти, ось ти, особисто ти взагалі нічим не можеш зарадити тому, що тут і зараз, і, між 

іншим, особисто з тобою, - відбувається. 

Далі – що далі, далі стара історія: ти вже не знаєш, про що йдеться, про що йтиметься, хто 

кому що завинив, тому що поріг перейдено, шкіра почуттів тріснула, і вже не важить, хочеш ти 

спілкуватись з ось цією, зокрема, малознайомою людиною, 

чи ну її к чорту з такими її смаками і звичками, які часто, до речі, не мають нічого спільного з 

всім тим, на чому ти знаєшся, кохаєшся, що ціниш, до чого звик.

Ця небесна машинерія якось пов’язана з тим, ким ти є насправді, - не тут, вдома, в своїй країні, 

не той ти -- сума власного виховання-освіти-особистого досвіду, а Ти, ти, як той, хто існує вві 
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сні, хто знає більше, ніж здатен сказати, як той, хто мислить не мовою і навіть не кольорами, а 

образами і запахами, яким немає і не буде жодного імені в затісній і обмеженій людській мові, 

байдуже, слов’янської, романо-германської чи якоїсь іншої групи. Цей справжній Ти мудріший 

за тебе особисто, але ви так рідко бачитесь, що ти часто забуваєш про його існування, 

замилений піною днів, затиснений побутом, приречений згадувати про Нього тільки по 

знайомству с новим якісним фільмом, чи музикою, чи книгою, чи сном, в якому ти біг сухим 

полем назустріч сонцю, і землю навколо тебе дзьобали срібні кулі, і пахло весною, і високий 

жіночий голос із високого неба дихав найвищим вокалом імені щастя, туги і спокою у одній-

єдиній несамовито самотній ноті. 

Словом, ви, ти і Ти, рідко бачитесь, у тебе звичайно просто немає часу. І, чим ближче підступає 

до тебе тридцятиріччя, тим частіше ти схильний взагалі не визнавати його існування, 

пояснюючи його відвідини меланхолійністю, яка спричиняє, курва, мінімум дві депресії на рік і 

купу дрібних неприємностей в сенсі оптимізму. 

Але, зрештою, якраз це не так уже й важливо. 

Коли ти обираєш свого внутрішнього співрозмовника, відбувається несамовито рідкісне явище, 

яке звичайно називають прозрінням. Знаєш, згідно однієї з єврейських легенд, коли людина 

народжується на світ, вона знає геть усе, взагалі, - всі можливі мови світу, а також Святе 

Письмо, в сенсі – Тору, а також і те, ким вона, ця людина, колись була, і те, ким буде, а також, 

звичайно, все інше, - бо, знаючи Тору, ти знаєш всі закони світобудови, ну, такі правила, і їх, до 

речі, варто було б добре запам’ятати. Так ось, саме в цей момент людину стереже янгол, 

приставлений спеціально для таких випадків; він б’є крилом, твої вуста вперше розуміють, що 

таке "ляпас", і ти забуваєш все те, що щойно знав. Все, що слідує за цим, - акушерські ритуали, 

стусани кам’яних рук медсестри, полегкість і важкий сон матері та все подібне, - в порівнянні з 

цим, погодься, уже не суттєво. 

Тоді ти кричиш у відчаї від втраченого світу, світу невимовно прекрасного, світу 

багатовимірного і зрозумілого, кричиш, затиснений в убогу тривимірність пологового будинку, 

кричиш -- «НІ». Але це твоє заперечення всі з полегшенням сприймають, як згоду, як щастя 

першого доторку повітря до твоїх скручених у мішечки легень, а ти кричиш, відчуваючи, що 

тепер - все, тепер тебе приречено на закарлючки лінійних емоцій, коротких речень, убогих 

формул спілкування, які навіть у найкращому випадку ніколи не вирвуться за межі вічного 

ув’язнення тексту. 

Чому я тобі все це розповідаю? Тому, що ти мусиш знати: коли ти обираєш свого внутрішнього 

співрозмовника, ця подія повторюється, але навпаки, у зворотньому напрямку: ти згадуєш все, 

що забув, згадуєш все, що завжди мусив знати. 

В той момент, коли ти бачиш його (або її, залежно від випадку), -- май на увазі: ніхто не 

гарантує, що йтиметься про ровесника протилежної статі, щоб все сталось, як в ліричних 
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французьких казках. Це варто пам’ятати, варто знати, що іноді можна вирулити у 

найнесподіванішому розі чужої долі. Причому найшвидше зробити це доведеться у такий 

спосіб, що залишиться тільки диву даватись, звідки взявся весь цей абсурдний нарратив, тому, 

які химерні, які алогічні закони нашої Присутності у житті інших. 

 Май на увазі також і те, що, коли ти вперше побачиш свого майбутнього внутрішнього 

співрозмовника, ти обов’язково його не впізнаєш. А потім, -- потім буде не то що пізно, потім 

просто стане однаково, як, де і за яких обставин відбулася твоя катастрофа, в якому місті твій 

ровер послизнувся, прокотився недіючими трамвайними коліями, втріскався прямісінько в 

розмальовану кабалістичними графіті стіну, змушуючи приснути в усі боки різнокольорових 

диких котів, а потому впав догори колесами у смітник, ламаючи твої квіти, заливаючи книжки 

кавою з термосу, словом, зненацька точно вписуючи тебе у несподівану нову дійсність. Взагалі 

все вже не важить, все однаковісінько, синьо-фіолетово, все йде до дупи, тому що – пізно: шкіра

душі тріснула, ти попав, і що робити з цим тягарем за спиною, з новим дзеркалом у передпокої 

твоїй свідомості, як саме зарадити твоїй новій якості буття, - все це доведеться вирішувати 

самотужки, наосліп, рухаючись траєкторіями метелика, приклеєного до вокзального ліхтаря 

вірним відчуттям власної незрозумілої, але високої, а отже, виправданої, місії. 

Коли ти зустрінеш свого майбутнього внутрішнього співрозмовника, май на увазі: відтепер 

ти приречений бути емпіриком, хочеш ти цього чи ні. Можеш попрощатись з усіма своїми і 

запозиченими теоріями оптом: вони тобі більше не знадобляться. Саме тому потім тобі стане 

дуже страшно. 

Так, рухаючись у невідомому керунку, наштовхуючись на кути і стіни несподіваного нового 

простору, куди ти так давно не заходив, - про який, можливо, снив, якого так тобі не вистачало, 

простору, мапи якого було викреслено старанним янголом, тим, хто зустрів тебе на порозі життя

традиційним ляпасом, - ти обов’язково проживеш стадію, подібну на нормальну шизофренію. 

Не лякайся, це слово, зрештою, не страшніше за інші, ось «землетрус», «теракт» або «рак» 

звучать не менш трагічно, вже не кажучи про тривіальне «самогубство». Не лякайся цієї стадії, 

не лякайся того, що твій внутрішній співрозмовник завжди з тобою, що настрої, ідеї, образний 

ряд, зрештою, чужі, незнайомі запахи, вже не кажучи про спогади, зрідка накриватимуть тебе 

посеред вулиці, вдома, під час праці чи від тріску тонкої гілки, що завжди ламатиметься тоді, 

коли ти прокидатимешся, залишаючи за спиною поріг нового сну, най навіть і позбавленого 

конкретних образів чи сюжетів. Не лякайся того, що тепер ти постійно подумки розмовляєш з 

незнайомою людиною, яка найчастіше живе в іншому місті і думки не має не те що 

телефонувати тобі, щоб спитатись, як ти сьогодні спав і чи легко іде робота на новому місці, але

й взагалі, можливо, думати забула про твоє існування. 

Не лякайся, не бійся, але май на увазі, -- так мусить бути, це обов’язковий етап твого нового 

шляху. Просто переживи його так тихо, як тільки вмієш, як можеш, - спробуй якнайменше бути,

40



спробуй на смак власну відсутність, спробуй, зрештою, відпочити від звичних уявлень про 

комунікації, поринь ненадовго у блаженну беззмістовність, вона єдина стане тобі у пригоді; 

мінімалізуйся, сядь, ляж, відпочинь, тобі просто потрібна пауза, щоб дати раду своєму новому 

світу. 

… Смирення, ось що тобі потрібно тут, в цій жовтій кімнаті, повній дзеркал і вічного яскравого 

світла. Смирення і терпіння, тільки вони, -- інакше сотні кольорових драконів посунуть хмарою 

з твоїх снів, з твоїх слів, розсиплються в різні боки, і завдану ними руйнацію не передбачить 

жоден Гідрометцентр. Відверто кажучи, щиро співчуваю тоді твоїм рідним, якщо ти не звик до 

того, що називається ввічливістю чи слухняністю або взагалі не відрізняєшся сумирним 

характером. 

Переживи і це, серце, переживи и це. Далі буде легше, прозоріше, двері відчиняться, 

дихатиметься вільніше, і звідси йти тобі далі, ще дуже довго, все життя без зупинки, - просто 

після цього порогу йтиметься значно легше. 

Коли ти врешті почнеш розуміти, що відбувається, я тобі буду вже не потрібна із своїми 

порадами. Руїни завжди є пророцтвом майбутнього будівництва, в кожній речі спить зародок її 

протилежності, її долі, її подоби і її смерті, тож, озирнувшись, ти зрозумієш, що боятися цих 

руїн тобі більше не випадає. 

Щось сталося з твоїм серцем, з твоєю душею, її кістяк, новий, інакший, переобтяжений 

зайвою парою кінцівок на спині, методично, повільно сам нарощуватиме інакшу нервову 

систему, м’язи, шкіру, колір очей, все те, що залишиться твоїм після того, як тебе буде 

милостиво позбавлено від оскаженілого бароко осягнення нового світу.

А Ваш діалог триватиме собі далі, і тобі більше ніщо не завадить підтримувати розмову на 

гідному рівні, незалежно від того, в яких аватарах персоніфікуватиметься (задовге, негарне 

слово. Пробач) віднайдена здатність мислити чимось більшим, ніж звичайні, завузькі, тісні, 

пласкі сірі слова. Ти почнеш згадувати все те, що забув колись через того занадто старанного 

янгола, звикнеш до своєї нової подоби, звикнеш і до цього теж, - ми такі, ми до всього рано чи 

пізно звикаємо. Просто тут, саме у цьому випадку скажу - ну що ж, щасти тобі у (щасливій) 

здатності звикати, щасти у вмінні користуватись цим тягарем за спиною, щасти у інакшій 

манері бути, - інакшій, ніж та, що крутить колесами твого поламаного ровера у яскраво-

червоному з зеленим, старому просторому смітнику. 

Власне, мені особливо більше немає чого додати, - далі ти розберешся, і тобі тепер буде значно 

простіше розуміти все як належить. Звичайно це буває посеред трьох робіт, і ланцюжка вечірок,

і телефонних розмов, і планів щодо нової фототехніки, відпусток, відряджень, тощо, в 

коротеньких паузах, тоді, коли ти, обклавшись книгами, записниками, мобільними телефонами і

всіма відповідними випадку текстами, поволі, речення за реченням, слідуючи внутрішнім 

алогічним закономірностям процесу, знаходитимеш спільну мову з тим, хто вдерся до твого 
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внутрішнього світу і зруйнував його самим фактом свого існування. 

Не знаю, як складатимуться ваші стосунки далі. Щось та станеться, щось осяє твою 

перевантажену голову, - снігопад чи смс, колір граната чи новий грант, конференція чи 

концепція, новий зміст чи старий лист, чи й просто посмішка до знайденої посеред тротуару 

коштовної дитячої іграшки, - не знаю, не знаю, щось та станеться обов’язково, у кожного своя 

система знаків, тут направду важко щось передбачити. Складно передбачити, і, вибач, взагалі не

мені цим займатись, - зрештою, можливості моєї оптики строго обмежено, жодних 

ширококутівок, не кажучи про воєнно-польові біноклі, виключно макрорежим, нічого більше. 

Так, згодна, це взагалі-то не дуже сучасно, до того ж страшенно непрактично, однаково, що 

користуватись ровером чи байком замість автомобіля, - ось, наприклад, того срібного кольору 

автомобіля, машини видовженої форми, обвітреної швидкостями дизайнерських рішень до 

форми капсули або кулі, -- 

автомобіля, який давно чекає на тебе біля парадного, збирай речі, допивай свою каву, допалити 

ти вже не встигнеш, 

бо ось ще тридцять хвилин, і потяг відштовхнеться від перону, набираючи швидкість, диктуючи

правильну ритміку вірно обраного напрямку твоєї подорожі на заплановану для тебе зустріч, 

уникнути якої, - навіть не думай про це, - ти не тільки не маєш права, але й, зрештою, просто не

зможеш. 

5. 

Події та їхні наслідки 

(триптих)

Ліве крило

Колись давно моє життя залежало від того, у якому настрої повернеться додому моя мама. 

Це період давно скінчився, і, зрештою, я не можу говорити про нього погано. Саме йому, 

цьому пунктирному шляху тривалістю в кілька років, я завдячую знайомством з моїм 

чоловіком, - тільки заради цього можна згадати ці сухі, порожні, самотні холодні дні принаймні 
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з симпатією. 

Тоді було так: моя школа закінчилась, а до академії я ще не вступила. У моїй країні панувала

несамовита криза – економічна, ментальна, яка собі хочеш, і стосувалась вона нас всіх, без 

жодного винятку. 

Моя мама поверталась додому кожного вечора з іншим виразом роздратованості. Я могла б 

скласти мапу її гніву, якби знала тоді, як саме малюються такі мапи. 

Звук ключів був сигналом тривоги, не гіршим від хрипкого репету старовинного будника. 

Сигарети миттєво летіли за вікно, 

Книжка і зошит – в наплічник, 

Відчинялись балконні двері, 

А двері в кімнату, навпаки, зачинялись,

вимикався магнітофон, в якому скрипів щось метафізичне послідовний у своїх слабкостях 

БГ, 

і взувались черевики. 

Всі ці маніпуляції були потрібні для того, щоб окроп її гніву обпалив тільки ту частинку 

вечірнього настрою, яка давно звикла до спілкування на таких обертах, і не зачепив настрою 

останнього вірша, які чомусь завжди легше дописувати ближче до шостої вечора. 

Подальші діалоги між нами відрізнялись несамовитим темпераментом і лаконічністю. 

Тривали вони, якщо мені, звісно, щастило, не дуже довго. Потому я кулею вилітала на вечірню 

вулицю. 

Руки трусились, в голові паморочилось, і моя майбутня прогулянка мусила тривати не 

менше чотирьох годин, - рівно стільки було потрібно для того, щоб прийти додому вчасно і не 

посваритись іще раз, на ніч. 

*

Подумки виправдовуючи її поведінку, я шукала потрібних аргументів, і знаходила їх, і 

шукала наступних, поволі блукаючи вечірніми вулицями. Не можна сказати, що я не знала, куди

себе діти. Тому тинялась містом, зазираючи в музеї і галереї, зустрічала знайомих, пила каву у 

богемних кнайпах, читала у парках, писала вірші у парках, роздивлялась парки свого міста, як 

обличчя незнаних коханих людей, і була щаслива тим дивним, ясним, парадоксальним щастям, 

яке можеш відчути тільки в сімнадцять років, за умови самотності і прозорої, аж білої, 

несамовитої бідності. 

Наше покоління загубилось між двома країнами, думала я, і єдиною стабільністю нашого 

життя є тотальна її відсутність. 

Тоді нас ніхто нічому не вчив. Ми все мусили розуміти самостійно, - і це було неважко за 

умови безперервної прогулянки, впродовж якої ми тинялись в холодному проломі між 

залишками імперії. В крижаній ущелині зустрічались дивовижні речі, не про всі й розкажеш, 
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так, щоб нікого не налякати, - дивовижні і повні несподіванок світи, кожен з яких претендував 

на остаточність, на те, щоб стати нашим серцем, нашою особистою довічною 

самоідентифікацією. Аліса напевне б вийшла з іншого боку цієї кролячої нори, обладнана 

чорно-білими магічними здатностями всіх шахових фігур одразу, але Керолу нічого не 

залишалось, як звар’ювати, довівши свою дівчинку хоча б до половини цього шляху. І шлях цей 

був безкінечною трубою байдужої свободи, яка тривала роками, в її дзеркалах все і вся було 

вивернуто і перекручено, і ніхто нічого не міг змінити, не допомагали навіть математичні 

здібності деміургів як легкої, так і найтяжчої ваги. 

*

Ми могли бути релігійними людьми; гностично, - чи агностично, залежно від пори року, - 

налаштованими есеїстами, безвільними гіпі і обриганими панками, реггіменами і 

спортсменами, домашніми дітьми з хороших гуманітарних родин. Ми могли бути - і були - 

філологами і поетами, мистецтвознавцями і завсідниками гіпових фестивалів, хорошими 

учнями і хворими на всі нерви невротиками, зрадженими всіма на світі: ідеологією, яку нам 

втовкмачували в дитинстві, дорослими, які самі нічого не розуміли, холодним вітром потворної 

архітектури своїх міст, позбавлених бажання жити, як, власне, і будь-яких інших бажань, до 

бажання смерті включно. 

 Втомлені, втомлені до напівсмерті дорослі не знали, що з нами робити, як пояснити повну 

відсутність орієнтирів в цьому кращому з світів. Їх світ був також знищений, спаплюжений і 

поламаний, і що вони могли нам сказати, колишнім піонерам, які з захватом і розгубленістю 

розуміли, що в комсомол можна не вступати, тому що це гівно скінчилось, а інше ще не 

сформувалось, не почалось, не є, натомість є велика пустка великої непрошеної свободи.

Тож наше покоління тинялось холодним, пронизливим світом голодної перебудови. Ми 

купували стоси поетичних збірок в ціну філіжанки кави, деякі книги просто дарували нам у 

книгарнях, знаєте, тут люди емігрували, поїхали, залишили нам всю свою бібліотеку, ось це 

візьміть задарма, бо хто це купить? Ніхто. Ніхто не купить, кому потрібен регтайм, коли їсти 

нічого, і ціни щокварталу ростуть на все, починаючи з громадського транспорту, - ось, візьміть, 

ця книга дійсно потрібна тільки вам, вам і більше нікому. 

*

Світ, думала я тоді, накрився мідним судном Епохи Великих Змін. 

І це був класний час для впорядкування якісної бібліотеки. Ми передруковували апокрифи 

на Underwoodi, грілись на всіх художніх виставах підряд, взагалі нічого в них не розуміючи, 

ковтали заспокійливе від нещасливого кохання до світу, який на нас не зважав, і не знали, що 

іще можна робити з цією свободою, якої ніхто не чекав, не знав в обличчя, і, зрештою, якщо 

зовсім відверто, не любив. 

Наше покоління мусило самостійно будувати собі світ, а радше світи, які тасувались між 
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собою за нескінченною кавою в холодних і брудних кав’ярнях, і кожна нова думка була 

камінчиком до майбутньої фундації особистих філософій, які потім перетворювали нас на те, 

чим ми тепер є: щасливими сім’янами, блискучими працівниками, психопатами і алкоголіками, 

філософами і політологами, журналістами і ексцентриками, письменниками і електриками, 

врешті, тими, про кого згадують наші друзі, яким випало залишились жити, тягнути цю лямку, 

прилаштовуватись до соціуму, сповідувати висміяну і омріяну, гидючу і невідворотну мімікрію 

дорослого життя. 

* 

Кожен лаштував собі світ, і світів було безліч, світів, побудованих на проміскуїтеті і 

моногамії, кераміці і наркотиках, листуванні і курсах англійської, абортах і вступах у ВУЗи, 

одруженнях і музиці, музиці, концертах і піснях, музиці і малюванні, запоях і улюбленій праці, 

наркотиках важких, середніх і легалізованих, ранніх дітях і різних, здебільшого неймовірних 

пригодах, унаочнених підлітками, яким ніхто не силі пояснити різницю між хорошим і поганим,

тому що ця різниця зникла, розчинилась у вакуумі зламу епох, так і не попрощавшись. 

Різниці між „так” і „ні”, „чорним” і „білим” не існувало, смертельно втомлені батьки 

повертались додому, вкриті попелом знесилюючої тяжкості буття, і розлючено кидались на нас 

з криком, безсенсовно видавлюючи на поверхню власну безсилість перед страшним і складним 

життям, в якому не було жодної точки опору, - не можна ж зразу змінити одну ідеологію на іншу

і одразу, і, як тільки закрились сталеві двері за комуністичними ідеалами, бігти в православний 

храм, - не тому, зрештою, їх в дитинстві вчили. 

Ми, накуривши вдома над своїми віршами і книгами, тікали на вулицю, тому що інстинкт 

самозбереження підказував єдино вірний шлях фіксації щойно побудованих настроїв, який 

пролягав крізь тяжку самотність, і неможливий холод, і дещицю розмов про все на світі в місті, 

позбавленому цікавості до нас так само, як і весь інший оточуючий світ, з батьків та держави 

починаючи. 

 Наше буття не знало заборон. Не надто зловживаючи моральними засадами, воно зрідка 

істерично нагадувало про них і так само несподівано перекреслювало почуте. Вони, ці м. 

засади, були, очевидно, потрібні нам, нам були потрібні хоч якісь обмеження, щось, що могло б 

надати хоч якусь систему цьому хаосу, непідвладному жодним впорядкуванням. 

Тож будувати будь-яку мораль потрібно було самостійно. Ми вигадували велосипеди и 

відкривали вікна в Європу, якщо не далі, кожен, як міг, відштовхувався від темного дна 

повсюдної відсутності людяності. Новий світ, власний голос, нова система мислення не 

потребували жодних революцій, яка в дупу революція, якщо сталої системи, якій можна було б 

себе протиставити, давно не існувало, вона розсипалась в пил і смерділа пірамідами, чимось 

старим і мертвотним. Воювати з мерцями було марно, власне, марно було взагалі практично все,

але саме в цьому полягала основна ідея цього кришталево-чистого в своїй декоративності, 
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позбавленому жодних практичних функцій, бутті: робити вигляд, що безсенсовності не існує, 

блукаючи її коридорами і натикаючись на дохлих щурів, брудні шприци, пошматовані книги, 

роздавлених голубів і замкнені двері громадських вбиралень. 

Безсенсовність, яка пронизувала блакитне небо над сірим провінційним містом, просилась в 

будь-яку систему, в форму, скандально вимагала вилити її в форму нового світу. 

І було по-різному, але загальні контури форми відчувались уже тоді: якщо ти сам не будеш 

людиною, то їх, цих людей, взагалі на землі не залишиться, одні працездатні біороботи, 

схиблені на власному автоматизмі, - 

мамо, не кричи на мене, не бий посуд, я вже іду, побачимось, па...

*

Вперше я зустріла свого майбутнього чоловіка у популярній богемній кнайпі. Він пояснював

відсутність потреби сталої форми у ненаративному живописі розкішній довготелесій білявці, 

яка слухала його із сонним виразом на обличчі. 

Пам’ятаю, мене вразив контраст краси цих облич, - її чуттєвої, лялькової зовнішності і мапи 

його обличчя, на якій всі риси були випаруваними, чистими, викристалізуваними думками. 

Я знала цю білявку. Вона деякий час працювала в одній з найцікавіших галерей міста, 

прикрашаючи своєю граційною вродою здебільшого епатажні експозиції. Вона привіталась зі 

мною, і ми розговорились. Так відбулося наше перше знайомство. 

За тиждень ми, - я і мій чоловік, - почали зустрічатись у місті щоденно, де завгодно і коли 

завгодно. 

Зустрічались ми, повторюю, щоденно, - не зважаючи на те, що ми ніколи не домовлялись 

про зустріч, не знаючи ні номерів телефонів один одного, ні можливих підстав для будь-яких 

домовленостей. 

Зрештою, він був старший за мене на цілих двадцять років, і нікому з нас тоді не спадало на 

думку шукати цих підстав. 
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Центральна частина 

Минув якийсь час. Моє життя і далі тривало під постійними грозами маминих настроїв. 

Прикриваючись ліктем від чергової бурі, я продовжувала писати вірші, і спілкуватись з 

друзями, і вибирати потрібний університет, читаючи все, що могла дістати, з образотворчого 

мистецтва, сучасної поезії та світової філософії. 

Я проводжувала навіть палити вдома, що було сурово заборонено кодексом честі української

журналістики, носієм якого була моя темпераментна мама. 

*

Життя тривало, і якось мій майбутній чоловік раптово подарував мені чудову книгу. Саме 

про неї я давно мріяла, - тож ми врешті обмінялись телефонами. Згодом, коли я почула від нього

освідчення у коханні, ми одружились. А далі життя покотилось рівно і легко, як бувало тільки в 

ті напівголодні, прозорі часи. Легко стався обмін звичками і ритуалами на першому році нашого

подружнього життя; зрештою, більшість цих ритуалів була у нас абсолютно однаковою. Ми 

читали ті самі книги; я вчилась мислити, а він радів тому, що є я, котрій можна довірити власні 

роздуми і враження. 

Потроху мій чоловік знайомив мене із своїми друзями. Щосереди у нашій вітальні 

збирались письменники, митці, поети та театрали, а також, звичайно, журналісти. Всі вони були

яскравими, складними і подекуди досить ексцентричними особистостями. 

Кожної середи я починала трішки хвилюватись уже зранку. Прибираючи кімнати, я нервово 

зазирала у дзеркало: чи досить надійно сірі очі з жовтими плямками приховують тривогу, чи не 

надто потертим виглядає светр із задовгими рукавами, чи досить чисто у кімнаті за моєю 

спиною? Та все було гаразд; все завжди було гаразд тоді, у тому старовинному будинку у серці 

старого міста. 

Сонце хилилось до обрію, блищало на латунних защібках старовинних шиб, котрісь із моїх 

богемних знайомих пили пиво на розі сусідньої вулиці, а я витирала останні порошинки і 

посміхалась, думаючи про імпровізовані вистави, які чекатимуть на нас обох, мене і мого 

чоловіка, сьогодні увечері. 

Коли приходив перший гість, я готувала каву, чай і робила бутерброди (ніж завжди ковзав по

надто твердому маслу, а сало різав хтось з гостей: я досі не вмію цього робити). Товариство 

поволі прибувало, хтось, тихенько грав у шахи в куточку вітальні, жінки щебетали про якісь 

дрібниці, неуважно вітаючи нашу поважну чорну кицьку, критично оглядали мене, схвально – 

останні картини мого чоловіка, і до свята чергової середи залишалось зовсім небагато. 

Потім, коли всі врешті сідали за стіл, починалась традиційна розмова дорослих людей про 

дорослі, проте зовсім нескладні речі. Я здебільшого мовчала, вивчаючи риси їх обличчя, манеру

спілкування, незвичний почерк жартів. Дивлячись зрідка у вікно, я думала, що більшість моїх 

нових знайомих справляють враження людей начитаних і освічених, але – принаймні деякі з 
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них - досить аморальних. Тому, коли у чергову середу всі ми зібрались за столом у вітальні 

старовинного триповерхового будинку, один в з постійних завсідників цих зборів після 

нечутного обміну репліками із моїм чоловіком раптом із спотвореним люттю обличчям і криком

- КУРВИ ВИ ВСІ! КУРВИ ОБОЕГО ПОЛУ! - вибіг назовні, хряснувши дверима, - 

я анітрохи не здивувалась. Хоча, звичайно, я б на його місці не стала б так розмовляти з 

власними друзями. 

*

Тепер, згадуючи цих людей, я думаю, що мусила б фотографувати їх, - зробити хоч щось, 

щоб зафіксувати той дивний період життя, життя на перших роках щойно обраної Академії. 

Тепер, коли ми з чоловіком давно мешкаємо в іншому місті, той дерев’яний будинок зламано, 

старі друзі роз’їхались по всіх усюдах, а нових ми так і не нажили, - мені хотілося б відновити 

культурний шар минулого, ув’язненого в бурштиновому світлі моїх спогадів. 

*

Описати їх всіх, наших численних гостей, неможливо, - їх було забагато. Якщо я спробую це

зробити, мені ніколи не вдасться закінчити цю історію. Проте спробувати описати найяскравіші 

постаті варто, - як варто взагалі пам’ятати власне минуле, якому ти завдячуєш своїм «сьогодні». 

Ну що, почну так: тут, у цьому новому місті, де ми тепер живемо, нас зрідка навідує один із 

завсідників тієї вітальні. Це Максиміліан, один з небагатьох моїх знайомих, які вважають себе 

беззаперечно щасливими. 

Максиміліан, врівноважений, поважний чоловік, працював то політичним аналітиком, то 

театральним критиком, а то й письменником, - залежно від пори року та настрою, а також 

економічної політики деяких видань/видавництв. Також він працював журналістом і писав 

статті до різних, переважно – престижних, часописів. Його книгами, невеликими, добре 

структурованими, зачитувала вся країна. 

У нього була дружина, - гарна, незважаючи на давно минулу молодість, і ревнива, не 

зважаючи на двадцять років шлюбу, а також добре вихований син, доглянуті старі батьки і 

надійний дім в центрі міста. 

Найбільше в житті йому хотілося поєднати вимоги почуття обов’язку з можливістю робити 

все, чого душа забажає. 

Тому, опинившись у відрядженні, він найперше робив свою роботу, - бігав на культурні 

акції, брав інтерв’ю, писав статті, телефонував знайомим, зрештою, пив каву в нашій вітальні. 

Максиміліан пив у нас каву, прискіпливо роззираючись на наслідки останнього ремонту, 

зацікавлено - на нові картини мого чоловіка, неуважно – на різнокольорових котенят, що їх 

часто приносить наша чорна кицька, і, зрештою, з професійним інтересом вивчав контент 

книжкових полиць. 

Потім, коли він залишався один у місті, Максиміліан читав книги у престижних книгарнях, 
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зрідка купуючи щось цікаве, обов’язково з гарною обкладинкою, до своєї особистої бібліотеки, 

- бібліотеки фундаментальної і доглянутої, як всі інші складники його комфортного, 

продуманого життя. 

Він ніколи не зупинявся у нас, не зважаючи на нашу гостинність, а також наявність в 

нашому домі окремої кімнати для можливих гостей. Натомість Максиміліан завжди винаймав 

кімнатки в недорогих готелях. Увечері він звичайно йшов у літературну кав’ярню, звідки ніколи

не повертався один. 

Доглянуті і не дуже готелі вітали його, героя щораз нового роману, і його випадкових 

супутниць, - романтичних дівчат, в чиїх очах світились полиці прочитаної лірики позаминулого 

століття; бібліотекарок, спраглих інтелектуального спілкування з освіченим і успішним гостем 

міста; налаштованих на добру вечірку дівчат, які добре зналися тільки на гучній музиці і 

якостях шампанського. Словом, він завжди повертався до готелю в товаристві жінок, яких 

цікавість чи фах приводили в кімнату незнайомця, статті якого читала вся країна. Ну, практично

вся. 

Зранку Максиміліан швидко готував розчинну каву, давав чистий рушник тим, хто чомусь 

вирішував поплакати напередодні прощання, і ввічливо проводив до найближчого транспорту 

милу, невиспану, розпатлану аборигенку, обдаровану на прощання його книгами, підписаними 

нашвидкоруч якісною чорнильною ручкою з золотим пером. 

Часто ми зустрічали його в холі готелю саме в цей момент, напередодні прощання з 

черговою жінкою. Ми приходили, щоб передати щось цікаве знайомим в столиці, - і завжди 

отримували від нього запрошення на ранкову каву. 

Коли ми приходили до його номеру, телефон завжди розривався від ґвалтовного нападу 

істерики. 

- Ти один? – кричала його дружина з іншого міста. – Скажи, ти один? 

Ми мовчки перезирались; мій чоловік посміхався куточками вуст. 

- Один, - тихо відповідав Максиміліан, – ну, звичайно, один. Яка ти смішна, - з ким же мені 

бути, адже ти вдома... Не хвилюйся, все гаразд. Так, їв. Так, буду завтра пообіді. Так, звичайно, 

якщо хочеш, поїдеш зі мною іншим разом, хіба я проти... Вдома все гаразд? От і добре. Кохаю 

тебе. До зустрічі. 

Він був знав, що поєднати почуття обов’язку і особисту свободу зовсім не важко: для цього 

існують твори Мілана Кундери, і розумні своєчасні рішення дорослого чоловіка, а також 

численні кількаденні відрядження. 

Тому він вважав себе щасливим. І цього цілком достатньо для того, щоб він дійсно ним був. 

Григорій 

Друзі мого чоловіка навідували нас не тільки кожної традиційної середи. Взагалі, коли ти 
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живеш у центрі міста, сподіватись на випадкових гостей варто значно частіше, ніж в будинку на 

околиці. 

 Один з них, Григорій, майже завжди ігнорував спільні збори, маючи саме в цей час якісь 

свої таємничі справи у місті. Натомість він завжди приходив зненацька, не телефонуючи, і 

майже завжди добряче п’яний. Я ховала в стіл конспекти денних лекцій, мій чоловік прибирав у

шафу ескізи нової картини, і ми готували чай, діставали чистий кришталь для чудового 

грузинського вина, яке Григорій притягав у своїх бездонних наплічниках у несамовитій 

кількості. 

Піхотинець армії психоделічної революції, старий вояк езотерики, носій образного ряду 

паранормальних явищ, ветеран вільного кохання, навічно ув’язнений у звукоряді Вудстоку, він 

був несамовито красномовний. Обвішаний бісерними орденами, дзвониками і ґудзиками 

медалей за особливу мужність на дорогах великого і чужого світу, цей бітнік і анархіст, 

наркоман і теоретик авангардної музики останньої третини ХХ століття, в охайному 

растаманському капелюсі, подарованому йому у середині 1990-х десь на півдні Франції, як він 

запевняв мене, надто близько нахиляюсь до мого обличчя у сутінках передпокою, одним 

англійським філологом, позашлюбним сином Джима Моррісона, - Григорій заробляв на життя, 

пишучи дисертації для філософів та філологів, а також вишиваючи на замовлення 

різноколірних метеликів. Ті метелики продовжують випромінювати тепло свободи, навіть 

прикрашаючи комфортні оселі корпоративних самураїв та гламурних яппі, химерних 

особистостей, алогічних результатів мутацій, спричинених постмодерними трактуваннями 

капіталізму. І, звичайно ж, ті метелики досі осідають плямами літа на джинсах, наплічниках, 

книжкових сторінках кількох поколінь неформалів, викоханих альтернативною музикою і 

перегноєм перебудовного безвладдя.

Якогось чергового вечора Григорій з’явився у нашій вітальні, щоб негайно, навіть не 

випивши чаю, усамітнитись з моїм чоловіком у світлому маленькому кабінеті. Їх розмова 

тривала кілька годин. Я робила домашнє завдання з німецької у сусідній кімнаті, але чула кожне

слово цієї розмови. Крізь напівпрочинені двері до мене долинало наступне: 

- Ти розумієш, в чому справа, - говорив Григорій, який якраз тоді закінчував свій черговий 

роман, - розумієш, як не поверни спогади, однаково виходить одне: ми вижили на цій війні і 

тепер, коли все давно позаду, і нам ніхто ніколи не пише жодних листів, ми починаємо 

перетворюватися на щось інше, на когось іншого, на привидів, на квінтесенцію спогадів про 

власну юність. У цьому немає нічого трагічного: зрештою, навіть ті, хто має за плечима цілком 

спокійні роки дорослішання, також згадують про них з ностальгією. Що казати про нас, у яких 

позаду досить екстріму, розповіді про якого досить, щоб насмерть перелякати кілька поколінь 

американських студентів російської філології. 

Так, зрештою, і є, і так буде завжди. Ті, хто пережив свою особисту війну, назавжди 
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потрапляють в її полон, і її тягар єдиний надає хоч якоїсь ваги довгим золотим рокам 

стовідсоткового комерційного миру. Але те, чому я почав писати тобі тепер,

-- Він таки читає новий розділ книги, зрозуміла я, - 

- «Те, що я почав писати тобі тепер, коли після нашої останньої справжньої зустрічі минуло 

більше двох десятиліть, неможливо пояснити ані ностальгією за неіснуючим часом (скажи, ти 

була щаслива тоді? Не знаєш? Я нагадаю: ні. Суїцидальні спроби щораз на три місяці, 

алкоголізм, життя, позбавлене сенсу, - в цьому не було жодного щастя, жодного світла, нічого, 

крім наявності існування Тебе під сірим небом тотальної бездушності оточуючого світу. Що не 

вадить тобі, проте, писати тепер жартівливі статті про природу речей у кожній окремо взятій 

лакованій голові гламурних постатей сучасної культури, чи як вони там це називають). 

 Отже, ми, ти і я, які ніколи не зустрінемось просто так, за кавою, сірого недільного ранку на

Узвозі, - хіба випадково, десь на презентації, чи в книжковому магазині, чи в богемній кав’ярні 

(щоб мило посміхнутись одному, посміхнутись, - і н-і-ч-о-г-о більше, більше нічого, навіть 

сказати „привіт” буде чимось надмірним, а отже, позбавленим смаку), - зустрівшись, ми 

однаково більше не скажемо одне одному нічого суттєвого, пам’ятаючи: ті, хто вижив на такій 

війні, як наша, приречені на мутації, і один необережний жест може все зіпсувати, пошкодити 

лаковану поверхню ретельно побудованої нової дійсності, випустити назовні всіх кольорових 

драконів, чорних птахів, хижих тварин, поля свободи, стіни відчаю, спалахи вогню, білі 

ароматні хмари того, чому більше немає місця в існуючому порядку речей. 

Саме тому, продовжував Григорій по паузі (сутеніло; гілки яблуньки тихо торкались вікон, і 

я зрозуміла, що домашнього завдання сьогодні досить, ліпше приготувати міцного чаю, а 

німецьку читати на ніч), - тому, вів далі Григорій, моя кохана не отримає і цього листа також, як 

не отримала всіх попередніх (потрібно іще довести, що я їх дійсно писав, а не просто курив 

вечірню скляну зелену люльку, оглядаючи доволі виразний, як на це місто і цей час, захід сонця,

думаючи про все потрошку, - ну певне, що і про неї теж, чому б і ні). 

Тому, говорив Григорій, вона сама ніколи не відправить мені своїх нотаток, які світяться 

на її чолі за кожної нашої щорічної випадкової зустрічі яскравіше, ніж скляні назви часописів, в 

яких вона працює, з її речей, і взуття, створюючи неможливе протиріччя між зовнішнім та 

внутрішнім світами, яке тягнеться за нею ще кілька кварталів, як запах, як спогад, як сон. 

Тому що ми більше не ті, ким ми були. Колишні харизмати і герої супротиву, ми давно 

перетворились на звичайну міську інтелігенцію. Згоден, це також анахронізм, але хай буде, як є,

мені лінь шукати точніше визначення, - ми є лише тими, хто може собі зрідка дозволити деякі 

слабкості у перервах між роботою, як от вечірню люльку, чи порцію абсенту, чи участь у 

демонстрації за легалізацію маріхуани. 

Але, можливо, і ні, ніяких книжок, думала я, тільки лист, який він дійсно хоче відредагувати 

перед тим, як кинути в поштову скриньку. З цим Григорієм ніколи не знаєш, де він читає власні 
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твори, а де їх живе, до того ж він принципово не користується електронною поштою.

Ми випили чаю, потім – грузинського чорного вина, і Григорій знову зник на невизначеній 

термін, ледь не на цілий рік. Думаю, тепер, коли всі ми поїхали з нашого міста, він, саме він 

мусив залишитись, де був. Напевне, він мешкає у мансарді старого будинку найстаршого 

району міста, у своєї чергової коханки. 

Наприкінці важкого дня, ігноруючи містичну проблему вірної послідовності миття 

брудного посуду, він палить на балконі маленьку скляну зелену люльку, слідкуючи за хвилями 

диму із солодким запахом, і занотовує в старий, розтріпаний блокнот, заляпаний кавою і 

абсентом, щось таке, в чому немає жодної граматичної помилки, ні граму неправди, ні тіні від 

тіні холодної сучасності, ось, наприклад, так: 

-- Тому я і тепер не прощаюсь після наших зустрічей. Іду собі мовчки, як належить 

справжньому персонажу з англоманскої міфології радянських часів. Ну звісно, не прощаюсь, 

навіщо це потрібно - хіба можна припинити писати тобі? Ні; тому що інакше взагалі навіщо нам

було потрібно все це, ця війна і цей довгий і такий нудний мир, в золотому тлі якого ми якось 

рухаємось, намагаючись довести собі те, що і зараз теж ми все таки живемо..

- занотовуючи це або щось подібне, що ми, можливо, колись прочитаємо, якщо нам випаде 

колись побачити його знову. 

Віола 

 Звичайно, я була не єдиною жінкою в цьому товаристві. По-перше, кожен із завсідників 

іноді приводів з собою своїх коханок, рідше – дружин, і дуже часто – випадкових знайомих 

дівчат, які опинялись у нашій вітальні вперше і востаннє. Крім них і мене, якій взагалі-то не 

дуже-то лічила функція салонної дами, у нас бували жінки, які роками відвідували це коло. 

Однією з них була Віола, - жінка, яка в кожному зустрічному чоловікові шукала свою долю. 

Вона працювала то перекладачем, то бібліотекаркою, то викладачем іноземної мови, і мала 

найбільшу з усіх можливих серед нас бібліотеку, на яку переважно тільки і заробляла. 

Суха, висока, худорлява, наполовину сива, вона мала дорослого сина і багато роботи, а сім’ї 

натомість не мала. Тому іноді вважала себе нікому не потрібною і дуже нещасною. По дорозі на 

роботу, додому, на закупах, на прогулянці вдивлялась в обличчя незнайомих чоловіків і думала 

про те, що хтось з них є її долею, її щастям, її можливою власністю. 

П’яний белькіт нічного перехожого, який не тримався на ногах, був для неї не сигналом для 

того, щоб сідати в автобус і їхати геть, а ознакою можливого освідчення, знаком долі. Вона 

любила коньяк і не любила інших жінок, вважаючи їх потенційними суперницями на вузькому 

шляху пошуків особистого щастя. 

Найбільше їй подобалося говорити про інших людей, перелічувати їх звички, історії, 

вподобання; характеризувати вчинки; виносити вироки. В своїй непорушній вірності 
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визначенням вона була подібна на першу людину по створенню світу, яка визначала все 

оточуюче, роздавала імена всьому навколишньому, за якоїсь помилки досі імен позбавленому. 

Можливо, їй бракувало звичайної людяності. Можливо, тільки сердечності або звичайного 

почуття гумору. Чи навпаки, було забагато звичайної побутової жіночності. 

Але завдяки своєму вмінню вона могла робити те, чого не вміли її п’ятдесятирічні 

ровесниці: вважати кожен свій новий роман чимось надзвичайно романтичним. Чи, принаймні, 

як вона любила повторювати не завжди доречно, - чимось „дуже перспективним”. 

В усякому разі, її розповіді про ці романи були несамовито поетичними, що становило 

окремий предмет її гордості. 

Віола, яка деякий час винаймала сусідню квартиру, примусила нас дізнатись деякі її 

таємниці, більшість з яких не належить розголошувати. Скажу тільки, що вона щоранку, щодня,

щовечора кричала на свого сина за будь-які реальні і вигадані провини. Вона голосно сварила 

його останніми словами, сповненими непідробної люті, - але при тому вірила у Кохання так, 

ніби не існує ні часу, ні моралі, ні пам’яті, ні, не тим паче, старості. 

І старості для неї дійсно не існувало. Зі мною вона поводилась, як ровесниця. Тому нам було

складно спілкуватись, - тримаючи чергову цигарку в довгих, гострих пальцях, вона була здатна 

спитати щось на кшталт: 

- А как твоя личная жизнь, молодое дарование? – і ядуче посміхалась крізь хмарки диму, 

мружачись у бік мого чоловіка, який якраз розмовляв з Григорієм про черговий виступ 

Парамонова. 

Я відповідала:

- Не хвилюйтесь: добре. 

І йшла готувати чергову каву для всієї компанії. 

Міріам 

На щастя, Віола була не єдиною жінкою на наших імпрезах. Одного разу п’яний, як завжди, 

Григорій притяг з собою абсолютно неймовірне створіння. Це була доросла жінка, яка 

виглядала на зовсім юну дівчину. Довготелеса, із сірим попелястим волоссям, що розсипалось 

велетенським віялом, закриваючи обличчя і тіло майже до колін, вона була абсолютно, 

стовідсоткова п’яна тим сп’янінням, на яке здатні тільки жінки з інтенсивним темпераментом і 

несамовитою внутрішньою свободою, помноженими на дві вищих освіти. 

Наше знайомство з Міріам почалося з першокласної істерики. Шановне товариство тихо 

вклякло, хто де був, - ми розуміли, що припинити цей монолог не здатен ніхто з нас, як, власне, 

і будь-хто сторонній. Припинити цей монолог не міг ніхто, окрім вищих сил, - проте 

сподіватись на їх допомогу саме зараз, відчували ми, було марно. Григорій тим часом тихенько 

заснув на стільці біля керамічної пічки з невинним виразом на обличчі, ніби не він ось щойно 
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притяг до нас цунамі в чорних джинсах, з-під яких безпомічно виглядали заляпані кавою і 

чорним грузинським вином червоні черевики «Доктор Мартінз». 

Міріам пила вино, чай і каву одночасно, розповідаючи абсолютно незнайомим людям свою 

версію перебування на якомусь гуманітарному гранті, здається, у Відні: 

«Ні, ви б бачили цей готель! А, власне, що ви тут бачили, окрім своїх бібліотек, - но і добре, 

з іншого боку, вам не доведеться жити місяцями в чужому (курва, зовсім чужому, зітхнула вона і

раптом випустила кілька сльозинок з-під повік) – розумієте, ЧУЖОМУ місті! 

Випивши другу чашку чаю, куди щедрою рукою сама додала келишок вина, Міріам (я тільки

потім дізналась її ім’я) продовжувала: 

- Цей готель, розумієте, - він був обладнаний спортивною та інтернетовою залами. В 

останній під час мого першого візиту „додому” - а Інтернет закордоном здебільшого 

асоціюється з домівкою, вдало долаючи поетичні просторові перешкоди ін’єкціями новин та 

листів, - так от, в залі Інтернетовій тоді був страшенний натовп. 

 Окрім черги до комп’ютерів, натовп генерував густі пасма диму і ґвалт пожвавленої 

розмови, особливо гарної тому, що говорили чужою мовою. Чужі дядьки щось виглядали в 

своїх та сусідніх ноутбуках, випалюючи, напевне, по п’ять найдешевших цигарок одночасно. 

Смерділо, як в буцегарні, або як в моїй квартирі, або як в гіпердемократичному барі. Згідно їх 

зовнішності, одягу, манер та кількості пляшок пива навколо, дядьки належали до категорії 

людей, яких мій колишній чоловік називав без задніх, - „п.здотою”.

Міріам гикнула, затримала дихання і випила рештки чайного коктейлю, який міг би, 

подумала я, поставити шах будь-якому професійному бармену. 

- Розумієте, продовжувала Міріам, він погано ставився до неформалів. Здебільшого тому, що

вважав свою здатність до нонконформізму єдино правильною і можливою. Отже, всі інші 

„протестанти” намагались скласти йому конкуренцію, не маючи для того направду жодних 

філософських, етичних, моральних і інтелектуальних підстав. Я уявила тоді, яку б він тепер мав

вдячну тему для розмови. Я б говорила про те, як вільні, незаангажовані, розкуті вияви смаків 

та настроїв генерують певний стиль одягу, і стосунків, які в свою чергу впливають на вільні 

вияви творчості, що зовсім непогано, особливо для майстрів розмовного жанру. Страшно 

уявити, щоб я почула у відповідь, але в усякому разі ми б напевне не побили весь порцеляновий

посуд, як було, коли я вирішила врешті піти, керуючись залишками інстинкту самозбереження. 

А позаяк мізантропія - інфекційна (і портативна, - прошу запам’ятати, прошу занести це в 

протокол, - або ні!!! Вимагаю це написати великими літерами на Інституті Філології, щоб не 

забути цю важливу обставину: «Мізантропія – портативна!!!»), то видовище купи тусівочних 

героїв, безупинно стильних, сильних і всіх інших ...их, у мене не викликало великого захвату. 

Коли трохи згодом я дізналась імена деяких з них, - досить відомих людей, - бажання краще 

познайомитись однаково не виникло. 
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Розумієте, я знала, чим це все скінчиться. Спочатку вони будуть освічуватись одне одному у 

коханні і вічній дружбі. Потім гармонійний період повного порозуміння раптово скінчиться 

трагедією, або я не читала листування письменників від початку світової писемності і до наших

днів. Точно кажу, вони переп’ються і з’їдять когось із своїх живцем, ну так, цілком випадково, 

не приходячи до тями. Сколопендри і канібали, ось вони хто. Це такі, як вони, справжні 

автохтонні канібали, вигадали колективну провину, а також колективну відповідальність. Згідно

цієї логіки, не слід дивуватись тому, що серед них поширене явище колективних дітей! 

І вас, шановні, все це ТАКОЖ СТОСУЄТЬСЯ! 

- Це вже художні перебільшення, Міріам… Ти далеко зайшла, припини, скільки можна… 

Ще трохи, і тобі остаточно зрадить смак… – ліниво вимовив Григорій і потому негайно знову 

заснув мертвим сном. 

- Ну певне, - продовжувала Міріам, ігноруючи справедливе, загалом, зауваження сплячого 

редактора, - ну певне, думала я тоді, у них важка професія, треба ж потім про щось писати, ось, 

наприклад, чи була ерекція у щойно забитого, якщо була, то що він хотів цим сказати і кого він 

мав на увазі, а також найголовніше: як тепер, коли труп репатрійовано, оцінити їхній вчинок з 

глибин пошарпаної постмодерної екзистенції.. 

Господи, ну чому, коли мені хочеться теплої, затишної кімнати, захищеної від 

зовнішнього світу, я потрапляю в клітку з сколопендрами і канібалами, які хочуть спілкуватись, 

тому що у них така, розумієте, важка робота? Ну чому? Чому я не можу прожити півроку вдома,

щоб мама брала слухавку і всім казала, що я у від’їзді, щоб готувала чай, і каву, і дозволяла 

палити в кімнаті і читати днями книги з моєї власної бібліотеки, або й купувала б мені цигарки 

і, головне, робила б вигляд, що я одна, але не зовсім, щоб завжди можна було до когось 

звернутись, коли в цьому раптово виникне справжня потреба? НУ ЧОМУ? 

-- Ай, Міріам, заспокойся, - сказав Григорій крізь сон, - закрий рота і заспокойся, не з’їдять 

тебе ці сколопендри, вони їдять тільки собі подібних. Зрештою, ти – мистецтвознавець, а не 

філолог, а значить, ти однаково з сусідньої гільдії. І твоя гільдія не краща, хіба колорит 

інакший... 

- Боже. Боже!! Я-не-хочу-спіл-ку-ва-тись ні з ким, ні за яких, мене немає, не існує, не видно, 

я прозора, як повітря, не дивіться на мене, мені це неприємно, незручно, зрештою, просто 

боляче! 

 І Міріам, закриваючи обличчя волоссям, розридалась по-справжньому, схлипуючи і 

здригаючись всім тілом. 

Чоловіки перезирнулись і пішли будити Григорія, щоб дізнатись, як себе варто поводити 

далі з цією істотою, такою нещасною у своїй невиліковній щирості. Проте їх надії були 

марними: прокинувшись, Григорій відмовлявся підтримувати розмову на будь-яку тему, яка 

відрізнялась би бодай на градус від чорного грузинського вина та особливостей листування 
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Франца Кафки. Тоді я зрозуміла, що розраховувати на них не варто. 

Тому я зачинилась із Міріам у лазничці, допомогла їй умитись і змусила випити холодної 

води з корвалолом, а потім уклала її спати у сусідній кімнаті. 

З часом ми з нею заприятелювали, що було взагалі логічно, виходячи з того, що ми завжди, 

не змовляючись, читаємо одній й ті самі книги. Вона досить часто пише мені чудові листи, 

повні яскравих несподіванок, філологічних знахідок і пронизливо-самотніх міських 

фотопейзажів. 
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 Праве крило 

Менахем 

Інший наш постійний гість, Менахем, також бував у нас досить рідко, але ми завжди 

особливо раділи його візитам. 

Чорнявий, небагатослівний, він добре знався у чаї і аргентинській літературі. Звичайно він 

сідав у м’яке крісло біля вікна і поволі розповідав чудернацькі історії, прочитані у порожніх, 

світлих читальних залах міських архівів. 

Менахем був диваком. Іще з дитинства він був твердо переконаний в тому, що все своє 

життя працюватиме в архіві. 

Думаю, він випадково помилився століттям і народився тут і тепер, в цій країні, - замість 

працювати софером в італійській єшиві п’ятнадцятого століття.

Я нечасто мала змогу слухати його, бігаючи в Академію або займаючись хатніми справами. 

Тому більшість історій Менахема я знаю лише завдяки оповіданням мого чоловіка. 

Ось що він мені розповів нещодавно про його долю вже тепер, коли пройшло багато років з 

того часу, як наше знайомство тимчасово припинилось. 

Історія Менахем була такою. Щоранку він повільно пив найкращий з усіх можливих чорний 

чай, випалював цигарку, дивився у вікно, на різноколірний, надто яскравий дитячий майданчик. 

Потім вбирав джинси і старенький светр, брав наплічник і їхав на роботу, в найбільший архів 

свого міста. 

Він з першого класу і дотепер, до своїх тридцяти трьох, був закоханий у колишню 

однокласницю, - яскраву, веселу, білозубу дівчину, яка ніколи не виходила з дому без 

величезного фотоапарату. Вона мала чудовий ровер, любила коней і викладала англійську у 

трьох школах одразу. У неї було все, крім одного: у неї не було часу на прогулянки з ним 

вечірніми парками свого міста. 

Здатність кохати одну людину дає можливість бути якось особливо самотнім, - тихо, і світло,

і безперервно. Тому він писав у своїх нотатках те, що думав зрідка, йдучи ранками синім 

коридором до власного кабінету: 

 „Дивний запах в моїх архівах, пахне чи то ліками, чи то дезінфекцією, чимось неймовірним 

- одночасно важкою хворобою і капітальним ремонтом, як буває після того, як з дому винесли 

все зайве, знесли старі стіни, викинули на звалище меблі разом з усіма їхніми жучками, і 

крихтами, і жужмом спогадів, суєт і негараздів. 

Ах, який дивний запах в моїх архівах, коли ясне сонце світить з кінців розтягнутих до 

безвісти просторих коридорів, світить з великих прямокутних вікон, чиї підвіконня захаращені 

горщиками з квітами. Густі зарості напрочуд доглянутих рослин багаторічними ліанами 

оплітають ці підвіконня, оплітають густими плітками, облітають щоразу новими листами, 

переповненими приватними спогадами, тихим сміхом і цигарковим димом науковців, які 



протягом кількох поколінь раз по раз, ранок по ранку, день по дню десятиріччями приходили до 

них, цих підвіконь, щоб палити свої цигарки, милуючись панорамою двору аутичної 

архітектури з обов’язковим покинутим невідомо ким і коли червоним стільцем біля білої 

(брунатної, коралової, сірої, цементної, чистої, осяяної сонцем, засипаної снігом, здичавілої, 

здощовілої, різноколірної, відповідно до настрою кожного окремо взятого дня) стіни. 

Дивний запах в моїх архівах, їх прозоре світло направду нівелює час, і тільки потім, коли 

мине кільканадцять років, можливо, стане зрозуміло, що проведені в них дні насправді є одним 

великим безкінечним днем. Зміни торкаються тільки декорацій за межами підвіконня, тільки 

росту рослин, тільки якістю цигарок і спокуси спокою, яка щораз сильніше притягуватиме до 

себе погляд людини, яка звично дивиться у нікуди після кількагодинної роботи з пожовклими, 

подряпаними, хрусткими і ніжними паперами, рукописами і чорно-білими фотографіями. 

Не слід боятись архівів, бо це єдине місце на світі, яке не відчайдушно, ні, - спокійно 

опирається повільній, мертвотній, невсипущій силі часу, часу і владній силі забуття.

Дивний запах в моїх архівах, - і його не визначиш, не проголосиш ароматом, тому що пахне 

насправді досить неприємно. 

Пахне засобом заперечення часу, серце моє, тягне парфумами знеболювального до думки 

про смерть. Що ж тут може бути приємного, марна справа чекати приємності від таких речей, 

ти ж знаєш”.

 І раптом Менахем зненацька вирішив зламати свої звички. Він звільнився з архіву і купив 

на зекономлені від грантів кошти будиночок в найвищих горах своєї країни. Там він і жив кілька

років, перекладаючи, згідно замовлення невеликого видавництва, з німецької різні, переважно 

аутичні тексти сучасних письменників. 

І, думала я, він, напевне, зовсім не здивувався, коли одного похмурого ранку побачив свою 

кохану з фотоапаратом в одній руці і ровером – в другій, яка намагалась відкрити двері, 

притримати ровер, зробити пейзажну фотографію і привітатись одночасно. 

*

Тепер ці часи давно минули. Я більше не залежу від настроїв моєї мами, - за кілька років 

вона вдало вийшла спочатку на пенсію, а потім, вдруге в житті, заміж. Щаслива, така ж 

енергійна, як і колись, мама тепер зате більше ніколи не буває такою гнівною, як в ті холодні 

сірі часи. Ми мешкаємо в різних містах, але часто телефонуємо одна одній, і наші розмови 

сповнені ніжності і турботи. 

На сонячних доріжках парку, котрим я повертаюсь з роботи додому, мені зрідка спадає на 

думку те, яке дивовижне щастя випало на мою долю, - жити з моїм чоловіком у невеликому, 

гарному місті старовинної архітектури. Саме тепер і тут я часто почуваю себе зовсім щасливою,

а отже, по-справжньому дорослою. 



 І, можливо, колись, у майбутньому, коли нам стане нудно у зелених хвилях провінції, ми 

ненадовго облишимо це місто, щоб знайти наших друзів, де б вони не жили. Я скучила за ними,

за цими людьми, серед яких пройшла моя юність, - за кожним з них, навіть, як це не дивно, за 

в’їдливою Віолою. 

Тому у мене є не тільки згода мого коханого, але й приблизний план подорожі, а також 

хороший фотоапарат для фотопортретів, і залишилось тільки дочекатись відпустки. 

 



Ч а с т и н а д р у г а 

На околицях присутності
 

Від редактора 
Працюючи редактором невеликого видавництва, звикаєш шукати переваги безкінечного 

робочого дня у дрібницях. 
День може розрадити що завгодно, - чергова кава у масивній синій філіжанці, невелика 

попільничка (дозвіл директора палити на робочому місці - перевага особистого кабінету, а 
також двох десятків років праці за фахом), зрештою, швидкісний Інтернет, помножені на милу 
весняну погоду за вікном, - все це складає зовсім непогані умови для цілком комфортного 
настрою. Ну, можливо, до справжнього щастя звідси далеко, але, зрештою, до нього далеко з 
будь-якої іншої точки, де можна працювати за освітою, маючи на руках диплом випускника 
української філології. 

Отже, працюючи тут редактором, я маю досить обов’язків, у яких має сенс шукати розради 
сірому настрою. Окрім редактури, одна з моїх численних справ полягає в пошуках нових 
авторів. Це означає організацію систематичних акцій програм літературних конкурсів, поштові 
контакти з початківцями, тощо. Неофіційною, так би мовити, частиною цієї роботи є веб-
серфінг, або звичайне блукання блогами. Процес, який для багатьох з нас перетворюється на 
приємне чи, навпаки, хворобливе відхилення від звичного курсу робочого дня, є моїм фахом, 
тому ставлення до особистих сторінок постійних користувачів відомих блог-серверів я 
сприймаю значно простіше, у суто утилітарному сенсі. 

Кілька років поспіль спілкуючись із незнайомими людьми в електронному форматі, я досить
швидко відрізняю віртуальних створінь від реальних людей; маю чималенький досвід в оцінці 
цифрової фотографії; зрештою, здатна зафіксувати справжній рух майбутнього літератора від 
підкреслено наївних спроб гри у долітературне дитинство літераторів професійних. Всі ці 
наслідки віртуальних подорожей змушують мене ставитись до блогосфери серйозно, що, 
погодьтесь, відрізняє мене від більшості. Адже здебільшого ми схильні просто розраджувати в 
Інтернеті посередній настрій чи особисті проблеми, звичайно без жодного наперед визначеного 
маршруту.

В результаті моїх поневірянь блогосферою, - чи, навпаки, внаслідок цілеспрямованих 
пошуків у хаотичному океані інформації всесвітньої мережі, - знайдено досить свіжих, цікавих, 
літературно обдарованих молодих людей. Деякі з них тепер працюють у нашому видавництві, і 
ми щиро приятелюємо, зрідка розмовляючи про особливості нашого знайомства, яке було 
неможливо уявити ще десять років тому, коли Інтернет ще не був настільки популярним. 

 Однією з найцікавіших моїх знахідок останнього часу був щоденник користувача під ніком 
Marta. Особливістю щоденника було найперше те, що я знайшла його за межами як української, 
так і російської блогосфери: Марта була полькою, але зрідка писала не тільки польською, але й 
українською мовами. Українську, як виявилось згодом, яку вона отримала у спадок від власної 
бабусі, - українки польського походження. 

Я особисто колись в юності вивчала польську мову і непогано нею володіла, тому мені було 
легко розуміти всі пости Марти. Після першого її запису, який було знайдено близько року тому,
я почала уважно слідкувати за розвитком подій у цьому блозі. 

Він, як виявилось згодом, був подібним на сім’ю примхливих морських зірок: деякі тексти 
зникали за кілька годин по публікації, інші, навпаки, висіли у щоденнику місяцями, не 
зважаючи на відверту вторинність змісту чи неактуальність цитати, або й неприємні наслідки 
неуважності, як ось орфографічні помилки. Певні тексти Марта копіювала до іншого блогу, де 
можливості серверу дозволяли також публікацію численних фотографій. Вірші (так, також 
Марта писала вірші – це природно для будь-якої хоч трішки літературно обдарованої людини), 
згідно якійсь таємничій закономірності, розміщувались у будь-якому з її блогів, яких Марта 
мала три, включно з відомим поетицьким сервером, де вона (тепер уже - об’єкт моєї пильної, 
навіть перебільшеної уваги) також, як виявилось, мала відповідну сторінку. Зрідка Марта 



додавала до власного імені кольорові «прізвища», в результаті чого за рік пройшла наскрізь весь
кольоровий спектр. 

Кілька слів щодо природи приведених текстів. Найперше впадала в очі рідкісна, майже 
неможлива в умовах сучасності серйозність стилю: Марта практично ніколи не жартувала. 

Також вона майже не цікавилась анекдотами, Інтернет-сленгом, можливістю поговорити ні 
про що у численних чатах, навіть інтелектуальних. Крім того, Марта принципово уникала 
буквальних описів повсякденності. В усякому разі, уникала описів у стилі, властивому 
більшості її ровесників, вихованих культурою КВВ-у та особливостями комунікацій 
корпоративних пивниць всіх ґатунків, від контркультурних до гламурних включно. Навіть якщо 
певні побутові деталі якимось чином потрапляли до її публічних нотаток, від них годі було 
сподіватись безпосередніх виявів емоцій: схоже на те, думала я, що Марта взагалі відмовляється
мати справу з описом явищ, не вдаючись до бодай елементарної стилізації. 

З часом до постійних оглядів Мартиного блогу було долучено кількох моїх колег, - я мусила 
врешті порівняти власне враження від цього щоденника із висновками інших спеціалістів. Тим, 
хто не розумів польської, мій колега-перекладач нашвидкоруч перекладав незрозумілі 
фрагменти текстів. 

Зненацька, наприкінці осені, керівна, так би мовити політика текстів Марти різко змінилась. 
Досі її тексти були насамперед милими, хоч і подекуди і надто відшліфованими з точки зору 
побутової літературщини. Згодом нас, всіх її читачів, почала турбувати дивна експресивність 
рухів думки, перебільшеність емоцій висловів, - вірні ознаки того, що людина втратила 
контроль над критичним ставленням до дійсності. Турбуючись, ми, я і деякі мої колеги, 
професійні споглядальники блогосфери, вирішили розібратись, що, власне, відбувається з цією 
людиною. Звичайно, керувались ми насамперед професійними інтересами, - хоча, мушу 
зізнатись, такий фах рідко випадає на долю людей, абсолютно позбавлених перебільшеної 
цікавості до перебігу життя оточуючих. 

Версії походження її дивних постів, - листів у нікуди, листів до Бога, листів невідомому 
адресату, чиє ім’я Марта ніколи не вказувала, підміняючи його то поодинокими крапками, то 
назвами міст, то випадковими образами левів чи коней, зрештою, істерик у текстовому форматі, 
в тому числі з приводу суспільних негараздів, - так ось, версії походження цих дивних записів 
розходились, що називається, колами по воді. Ми, так би мовити, намагались вибрати вірний 
колір у цьому віялі версій, що було не менш цікаво, ніж слідкувати за перебігом станів нашої 
підопічної. 

З часом дехто з нас почав запевняти інших в тому, що Марта – звичайна нервовохвора. Інші 
наполягали на тому, що вона – виключно аутентична провінційна дівчина, з тих, які завжди 
прикрашали бомонд непідробною безпосередністю. Хтось був схильний вважати її веб-
терроризм (а деякі її записи з часом дійсно почали нагадувати справжні теракти, що 
стосувалось не тільки записів у власному щоденнику, але й коментарів у чужих блогах. 
Здавалося, тоді Марта принципово вирішила говорити речі, які говорити, і, тим паче, писати 
заборонено елементарними нормами людського спілкування) виявом виключно своєрідної 
форми постмодерної свідомості, або й витонченою іронію, побудованою на перебільшеності 
емоційних реакцій. 

У мене була моя особиста версія подій, але не хотіла ні з ким ділитися своєю думкою, щоб 
не ризикувати передчасним радісним здогадом. Я була майже стовідсотково впевнена: насправді
Марта писала роман. Викладаючи в Інтернет певні частини твору, вона вивчала можливі реакції
оточення на поведінку того чи іншого сюжетного руху, настрою, манери висловлюватись, тощо. 

Свідченнями на користь моєї версії були наступні речі: по-перше, більшість постів у її 
щоденнику була пов’язана між собою певним образним рядом; по-друге, наведені цитати 
об’єднувались кількома наскрізними темами, - скажімо, щодо природи творчості. У текстах 
відчувалась також невиразно окреслена присутність певного, і, відчувалось, цілком конкретного
співрозмовника, з яким Марта любила не тільки подумки розмовляти, але й сваритись. 
Зрештою, її щоденник було засипано роздумами про кохання, щастя і тому подібні речі, які, 
погодьтесь, не дуже часто переслідують на робочому місці більшість користувачів блогосфери, 
які працюють у великих корпораціях, - а чи й, додам, невеликих видавництвах, на кшталт того, 
в якому працюю я. 



Одного березневого дня Марта одночасно зняла всі свої літературні вправи, відкривши 
натомість чомусь власну сторінку на сервері перекладів. Тут я зрозуміла, що зволікати далі 
немає сенсу, і написала їй листа з пропозицією зустрічі з приводу можливостей її подальшої 
літературної діяльності. 

Нещодавно врешті відбулася наша з Мартою зустріч. Вона виявилася жвавою, дійсно трохи 
знервованою чорнявою дівчиною з специфічно примруженими очима надто пильної людини. 
Протягом сорокахвилинної зустрічі Марта випила три філіжанки кави, випалила десять цигарок
і висловила певну кількість думок, якість яких викликала б у мене певне здивування, навіть 
занепокоєння, - якби я не читала її щоденників протягом року. Ця зустріч змусила мене 
замислитись над речами, думати про які мені давно веж не випадало: про кохання; щирість; 
відвертість; зрештою, остаточний сенс життя, затисненого у філологічні лещата лаконічної 
об’єктивної дійсності. 

Як виявилось, я, на відміну від моїх короткозорих колег, мала рацію, - не помилилась: 
нещодавно Марта закінчила свій експериментальний роман. Дещо знічено, що часто властиво 
початківцям, вона погодилась вислати його у наше видавництво. 

Ось щойно ми, я і мої колеги, відредагували цей своєрідний текст, користуючись 
багаторічним досвідом роботи видавництва із текстами початківців. Деякі, не позбавлені 
експресивності погляди Марти на природу сучасного світу було вирішено відкласти на поличку 
публіцистики, - сама авторка визнала їх дещо сумнівними з літературної точки зору. Тож ми 
залишили у тексті тільки ті цитати та роздуми, що посилювали основну ідею сюжету. 

Не дуже звичного, зазначу, сюжету, який, проте, я, користуючись згодою автора, а також 
керівництва нашого видавництва, щиро пропоную вашій увазі. 

Дана Ченстоховська, 
Редактор видавництва «Біле» 
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 ОСІНЬ. Червоне. 

Запис перший 
1. Ця історія розпочалася кілька років тому, але не дає мені спокою дотепер, - і, очевидно, не

дасть мені спокою вже ніколи. Проте спокій, золотий, усміхнений спокій, саме завдяки цій 
історії дивним чином і так вже належить мені назавжди, пронизуючи моє життя чудовим, 
прозорим світлом власної відсутності. 

Тоді, в той сонячний кількарічний період, я була закохана. Сильно закохана в чоловіка, який 
не міг бути моїм. 

Я не буду описувати його зовнішності, вказувати фах, перелічувати риси, які відрізняють 
його від всіх інших людей, - навіщо? Також і причини, за яких ми не могли бути разом, не 
обходять тебе, читачу. Не ображайся, але це було і залишиться нашою приватною справою. 
Зрештою, не зважаючи на фізіологічно відверту манеру спілкування, властиву сучасникам, 
надмірна щирість в особистих питаннях завжди здавалася мені несмаком. 

2. Досить вказати, що він навряд чи здався б тобі несамовитим красенем. Ні одяг, ні манери, 
ні риси обличчя не вирізняли мого коханого серед мільйонів інших людей. Він виглядав (і 
виглядає дотепер) звичайною людиною, яких багато на вулицях наших міст. Іноді я бачу сни, в 
яких у нього взагалі немає обличчя. Там, вище комірця джинсової сорочки, над горлом, де живе 
найкращий у світі голос, – тільки пляма світла, і нічого більше. Це світло сліпить мене до сліз, 
звертаючись до мене з найріднішими з усіх можливих інтонаціями, які тільки уві сні і почуєш; 
прокидаючись по таких снах, я радію, згадуючи його справжнє обличчя. 

Після таких снів приємно думати про те, що я знову бачила його уві сні. 
Зрештою, після таких снів особливо приємно знати, як в дійсності мало важить для наших 

стосунків зовнішній світ, нудна об’єктивна дійсність, сірий тлум повсякдення. 

3. Розумієш, відсутність портрету мого коханого нічого не змінить у цій оповіді. Адже, 
розповідаючи тобі мою історію, я мушу одразу зізнатись: мене мало цікавлять події, як і те, що 
називається, власне, сюжетом. Цих подій, зрештою, у наших з ним стосунках було небагато, і 
вони нічим не відрізнялись від більшості подібних: ми телефонували одне одному, 
зустрічались, гуляли, працювали, листувались, подорожували, - словом, підтримували зв’язок 
на рівні, гідному наших поєднаних фахів та теплих, дружніх взаємин. 

Отож повторюю ще раз: мене цікавить не події, а їх наслідки. Відчуття, які вони викликали. 
Перебіг переживань. Переживань, ідей, роздумів і станів, викликаних присутністю кохання в 
моєму житті. 

Все це тісно пов’язано з роздумами щодо природи мого кохання, а також і з місцем, 
відведеним коханню в тому, що зветься „сучасністю” або „життям”, - чи й, - скорочуючи, 
просто: «сучасним життям». 

Тільки це, і нічого більше. Тому жодного сюжету, жодного розвитку стосунків, жодних 
діалогів, побачень-розлучень-тощо тут, у цьому тексті, на тебе не чекає. А отже, ще не пізно 
зекономити час, - прошу, вихід, чорний хрестик у правому кутку монітора, недалеко, і єдиний 
рух курсору здатен звільнити нас один від одного назавжди. 

4. Відсутність мого коханого, - точніше, відсутність його портрету, - дає певний простір 
твоїй, читачу, уяві. Отже, ти можеш уявити його релігійною людиною; мешканцем іншого міста;
щасливо одруженим з іншою жінкою; хворим на невиліковну хворобу; неврівноваженою 
людиною, нездатною на співіснування з іншими на одній території; чоловіком з високим 
сумлінням, приреченим на життя із старенькими батьками; іноземцем; або й принциповим 
одинаком. Кого б ти не уявив (якщо ти ще тут), - ти маєш рацію, - отже, ми порозуміємось. 



А тепер, якщо ти дійсно хочеш зрозуміти мене, - дай мені відповідь на суттєве для цього 
тексту питання: скажи, тобі, читачу, ніколи не здавалось, що кохання багато в чому є вигадкою? 
Не простою вигадкою-самонавіюванням, а вигадкою в сенсі мистецького твору? 

Що кохання є насправді шедевром твоєї власної уяви, коштовним подарунком підсвідомості 
складному і не такому вже й гарному життю? 

5. Якщо ти теж зрідка думав також і так, ти, напевне, погодишся зі мною і в наступному 
пункті. 

В тому, що, зрештою, ми всі багато в чому є вигадками одне одного. 
Протягом всього нашого довгого, довгого і прекрасного життя, перенасиченого 

спілкуванням поверхневим і безособовим, ми є також і результатом уявлень про нас оточуючих 
нас людей, дзеркальним справдженням чиїхось страхів, надій і сподівань.

Тобі здається невеселим такий початок? Що ж, його можна вважати і невеселим також, - це, 
як і все інше у цьому найкращому з світів, залежить від ракурсу. Так і тут, у моїй історії, не все 
так похмуро, як завжди стає на душі, коли чуєш словосполучення «нещаслива закоханість». 

Уявляєш, навіть тут, в цій жовтій кімнаті вимученої самотності, знайшлося місце для 
радості. 

6. Радість моя тоді полягала в тому, що у мене все-таки була найрідніша в світі людина. 
Людина, яка завжди, без жодних вагань і сумнівів, точно і влучно розуміла кожну мою думку, 
настрій і почуття. Чи варто говорити, що тонкі, нервові лінії його буття так само чітко і влучно 
завжди вгадувала також і я сама. Певне, що взаєморозуміння такого ґатунку неможливо 
підробити. Воно з’являється нізвідки, росте, як дерево, і вкорінюється світлом в кожен рух, 
погляд, подих твого життя. 

7. Отже, наші перші зустрічі проходили під золотим сонцем надзвичайної радості, 
посрібленої, проте, легкою тривогою. Погодься, зустріч з людиною, яка точно вгадує 
найпотаємніші твої почуття, здатна викликати певне занепокоєння. 

Помічаючи дивний резонанс думок та вчинків, - нинішніх і колишніх, думок і вчинків, які 
можна навіть не переповідати, до такої міри схожі ваші лінії доль, - помічаючи такий резонанс, 
ти почуваєшся абсолютно беззахисним. 

Ти почуваєшся беззахисним навіть двічі. Тому що відтепер ти затиснений у рентгеновій 
кімнатці, яка просвічує наскрізь твої нутрощі, твоє серце, твою душу. 

Ти – тільки перлина в мушлі, зненацька вирваній довговолосою японкою із зелених глибин 
небуття. 

8. Не так багато літератури, в якій можна прочитати щось подібне. Хоча б для того, щоб 
звірити власний досвід із досвідом інших. 

Тому ми, я і мій коханий, не одразу зрозуміли, ким ми є один для одного. 
Тільки згодом, після кількох тижнів зустрічей та листування, ми зрозуміли, що означає ця 

зустріч для нас обох. 
І саме тоді тривожні настрої, сумніви і непевності врешті дали нам спокій. 
Натомість прийшло усвідомлення надзвичайного щастя, яке випало нам у заплутаній лотереї

випадків, непередбачуваній грі, де саме нам випадало взяти найбільший з усіх можливих 
виграш. 

9. Причини, які роз’єднували нас, також були очевидними. Розраховувати на зміну ситуації 
було марно. 

Взагалі марно очікувати будь-яких змін в ситуації, яка цілком і повністю залежить не від 
тебе. 

Адже в стосунках між людьми не існує жодних гарантій.
Отже, ми не могли одружитись, не могли мати спільних дітей, навіть проста фізична 

близькість (в сенсі сексу) була неможливою, - у жодній з країн, кімнат, поворотів і закапелків 
світу. 



Справа в тому, що ні мої, ні його уявлення про життя не передбачали непорядності у 
ставленні до іншого (або краще так: Іншого). 

Зате наші уявлення, навпаки, передбачали повагу до його релігії (сім’ї; дітей; хвороби; 
власне особистості). 

Коли стало зрозуміло і це, наші стосунки стали майже неприродно простими. 
Напрочуд простими і надзвичайно ніжними. 

10. Ми з ним знали, що складність в стосунках між людьми спричиняє страх. Він змушує 
людей вигадувати неіснуюче, спотворює обличчя, заплутує ситуації, перетворюючи життя на 
цинічну виставу, яку багато хто з удаваним спокоєм називає „реалізмом”. Але реалізму не існує: 
життя набирає образу і подоби наших думок про нього. 

Причини страху, який змушує нас набирати інших подоб, закриватись, бути ким завгодно, 
тільки не собою, полягають у недовірі. 

Недовірі до себе; до оточуючих; зрештою, до світу, сповненого, що й казати, усіляких 
несподіванок. 

Наші ж зустрічі були дещо театралізованими, але ніколи не були фальшивими, тому що ми 
могли довіряти один одному. Життя, позбавлене певної театралізації, стає несамовито нудним, - 
тож наша кожна зустріч була маленькою імпровізацією. Весь імпульсивний репертуар 
побутового акторства був до наших послуг, і ми радо користалися ним. Але важливо зауважити: 
ми ніколи, читачу, жодного разу в житті не намагалися причинити одне одному біль відсутністю
довіри. 

А позаяк між нами не існувало потреби в брехні, і зайве було намагатись видати своє 
почуття за щось інше, спробувати насправді бути кимось, не собою, - ось серйозними, 
байдужими, наприклад, людьми, - то і будь-який фальш зникав по таких імпровізаціях, не 
встигаючи набрати лиховісних форм імітації дійсності. 

Словом, нудно нам не було ніколи, - зустрічаючись, ми багато гуляли, сміялись, пили - 
здебільшого каву, але й чай, і мате, і навіть фруктові суміші, які звичайно видають за чай у 
Польщі. 

Парки його міст, дим моїх цигарок, музеї наших сподівань гостинно стелились перед нами, і
тварини на вулицях підходили до нас впритул, зазираючи в очі, щоб привітати таке звичайне, 
таке винятково звичайне щастя. 

 
11. Зрештою, я не мала на що жалітись, - адже багато хто проживає все своє довге, як 

магістраль мегаполісу, життя, так ніколи і не побачивши в очі найближчу в світі, створену саме 
для неї людину. Тому у цьому пункті нічого, крім вдячності долі, я не відчувала і відчути б не 
змогла. 

На початку наших стосунків ми часто бачились, часто телефонували одне одному, зрідка 
навіть випадково зустрічались у місті без попередньої домовленості. Потім пунктири зустрічей 
вкоротились, відстань між ними збільшилась, і часто навколо мене почали з’являтись порожні, 
порожні подовжені дні. 

В ці дні, дні, коли ми не мали ніякої змоги бачитись, говорити, блукаючи вулицями і 
кав’ярнями, я час від часу відчувала в серці відблиски туги, такої ж глибокої, як і чистої, - туги 
за нездійсненним: за можливістю відчути під пальцями шкіру його щоки, втому повік, 
розгладити дрібну зморшку в кутику вуст, бути разом з ним в житті і смерті. Зрештою, це була 
туга за можливістю бути ним самим, його серцем, його життям.

12. Вона, ця туга, змушувала мене до пошуку різних справ. Я ніколи не працювала так 
багато, як тоді. 

Проте загальний малюнок тих днів, напружених і суєтних, нагадував повільну, нескінченну 
дорогу в гори. 

Обабіч цього шляху розташовувались численні роботи, полички з конденсатом 
перебільшеної звички до читання, а складався цей шлях із пильної, особливої уваги до 
оточуючого світу, - людей, предметів, тварин. 

Заблукати було неможливо: всі доріжки і стежки, - інтерес до живопису, психології, виявів 



патріотизму або релігії, - прямували в одному напрямку. Все це було коханням, розпорошеним 
поверхнею мого прозорого, як скляна сулія, життя. 

Це поєднання щастя і туги, печалі і світлої радості заливало мій світ високою водою, і я не 
завжди знала, чи я є, чи мене в дійсності не існує. Життя навколо вирувало, але його вири, його 
вирії виникали на тлі нападів відсутності іронії, припливів правдивого пафосу від стриманого, 
гіркого усвідомлення неможливості жити його життям, бути з ним, бути ним. 

Відчуваючи все це, (не часто можна описати ситуацію зсередини, і в той період охоче 
мовчалось), - я посміхалась, і працювала, і спілкувалась з друзями, і робила якісь проекти, і 
часто гуляла своїм містом насамоті. 

Але саме тоді мені вперше сяйнула і більше не зникала думка про справжнє кохання як 
відстань. 

Про нещасливе кохання, як серйозне, а отже, святе нещастя. 
Це була думка про кохання як найбільшу радість, яка полягає в усвідомленні дистанції між 

тобою і всім іншим світом, пронизаним теплим вітром норми. 
Норми, яку я поволі залишала. Норми, котра поволі зникала десь вдалині, в обіймах 

об’єктивної дійсності, за горизонтом, на якому було розп’ято вітрила моїх бажань. 
 
13. Минув якийсь час, і я дійсно почала втрачати зв’язок з дійсністю. Щось поволі 

спотворювало світ, щось притискало до землі і нижче моє почуття, народжене безмежними у 
своїй щирості стосунками. 

Першою тривожною ознакою була неспроможність говорити з ним на певні теми. 
Ні, це не означає, що я стала ревнивою, чи впустила до серця страх, чи – найстрашніше - 

втратила до нього довіру: ні, найголовніше - почуття - залишалось незмінним. 
Воно навіть набуло додаткових ознак, - особливого ґатунку поваги, яку я завжди відчувала 

до людей, здатних робити свою працю не тільки професійно, але й захоплено (і, знаєш, читачу, 
мій коханий дійсно добре знав свою справу, свій фах. А що ми були майже колегами, то повага 
зрідка поступалась щирому захвату, - захвату, без якого важко уявити не тільки справжнє 
кохання, але й звичайні дружні стосунки між близькими людьми). 

Наші прогулянки тривали; кав’яреньки та вистави чекали на нас, телефони друзів завжди 
радо реагували на наші голоси, а спільний проект, який ми придумали і втілювали разом, 
давався нам натхненно і легко. 

Але щось вповзло нізвідки у наш світ, і на початку мені ще вдавалося дати раду цьому 
„щось”. 

На початку все було майже як раніше. 
Майже, але не зовсім. 

14. У мене з’явились перші напади безсоння. Протягом задовгих ночей я читала хороші 
книги, писала вірші чи грала в кольорові шахи покрокових стратегій. Мій день збільшився на 
кілька годин, тому я гостріше почала відчувати час, - цінність часу, та, особливо чітко, - його 
швидкоплинність. 

Натомість ранками, особливо ближче до зими, мене охоплювали немотивовані, різкі зміни 
настроїв. 

Врешті-решт, кожен ранок мене зустрічав не тільки писком китайського будильника, але й 
раптовими сльозами. Припинити ранкові істерики могла тільки музика, - старовинний, 
довоєнних часів французький джаз, відшліфований під час війни американськими джаз-
клубами, - і якісна кава, зварена у червоній джезві на маленькій плитці біля вікна. 

Ознаки нездоров’я множились, і з часом я почувалась добре тільки за умови присутності 
мого коханого поряд зі мною. Розуміючи, що йдеться про емоційну залежність, я була безсила, і 
нічим не могла собі зарадити, розгублено купуючи то валер’янку, то нові книги на ніч. 

Наші стосунки залишались ніжними і спокійними, проте з часом мені все важче було 
розлучатись з ним на найменший проміжок часу. Варто було прожити, не телефонуючи, не 
розмовляючи, зайвий день, як химерні потвори перетворювали мій світ на шалений карнавал 
хворобливих, злих, перекручених емоцій, дати раду яким було практично неможливо. 

Тоді зі мною було дуже важко спілкуватись. 



15. Мене оточували приводи для сарказму; невинні слова та думки викликали підозру в 
знущаннях; почуття гумору, за яке мене колись так любили мої рідні, зникло, розчинилось у 
занадто коротких ночах. Внутрішня розмова з моїм коханим перетворилась на нескінченний, 
страхітливий у своїй нереальності діалог. 

Разом з тим саме тоді мене вперше навідала добре контрольована, але напрочуд виразна 
паранойя. 

Мені почало здаватись, що за мною стежать. Сни переповнювали тюрми, втечі з 
концтаборів, чиїсь переслідування, бруд війни. Сни цього періоду складались у цілі серіали, де 
всі мої телефони прослуховувались, кожна кімната моєї квартири просвічувалась веб-камерами,
кожен мій крок оцінювався, засуджувався, висміювався незнайомими, агресивними і 
недоброзичливими людьми. 

Зрозуміло, що жалітись будь-кому на аномалії такого ґатунку було б зайвою відвертістю. 
Мені здавалось, що я потроху втрачаю глузд, і кращого стимулу для свідомого усамітнення годі 
було шукати. 

16. Друзі, розуміючи, що мені погано, спочатку терпляче чекали, коли мене врешті 
відпустить. 

Згодом, на жаль, спілкування з ними усіма довелося тимчасово (я сподівалась, що 
тимчасово) припинити. 

В чергову безсонну ніч вивертаючись на подушці, як гюрза в скляній сулії держсерпентарію,
я зрозуміла, що більше не можу. Внутрішній діалог не припинявся ні на мить, тому єдине, чого 
я хотіла - якось припинити цей жах, який не полишав мене ні на мить. Зрештою, все це почало 
нагадувати шизофренію. 

Але визнати душевну хворобу так само важко, як і приховати її. 
Щось коїлося, щось відбувалося, мені було темно і страшно, і тільки світло мого почуття, 

мого кохання, а також надмір нудної, педантичної праці давали можливість не звар’ювати 
остаточно. 

Тоді потихеньку, поволі цілісність моєї особистості розсипалась на друзки. Маски моїх „я” 
вимагали кожен свого: сім’ї; спокою; праці; самотності; дітей; спілкування; його присутності, - 
тощо, - не враховуючи того, що реалізація одного з цих бажань виключала більшість 
попередніх. 

Я не знала, що робити, і саме тоді зрозуміла, що ніколи, нізвідки не побачиш так добре 
справжню гармонію, як із самісінького дна найглибшої у світі пастки відчаю. 

Дедалі розгубленіше я шукала виходу з цієї пастки, - пастки, котрої, здавалося б, просто не 
існувало. 

17. Але припинити ці стосунки, сліпуче світло яких дозволило так глибоко роздивитись 
справжню темряву, було неможливо. Тому, читачу, що ні він, мій коханий, ні я не витримували 
телефонної паузи зайвого дня, ми чіплялись за голоси одне одного, як потопаючі, і після 
кожного дзвоника, листа, по кожній зустрічі все починалось спочатку. 

Жодна сила волі втрачала сенс, - ми не могли припинити спілкуватись; якщо б ми і були 
здатні на це, це б означало, що тепер можна легко припинити дихати або їсти. 

Виходу не існувало, - принаймні, я його не бачила. Не знаючи, що робити, я поволі 
проживала свої дні, стиха чекаючи, коли моє несподіване нещастя, які прийшло слід у слід за 
найбільшим щастям в моєму житті, врешті скінчиться. 

Там, біля виходу з цієї історії, до самого кінця якої я заклала собі дійти, щоб б там на мене 
не чекало, - десь там вгадувались невиразні риси якогось інакшого світу. Світу, в якому було 
місце не тільки цілісності почуттів, але й щастю як такому, позбавленому необхідності втечі в 
роботу, метаморфоз уявлення про світ, зрештою, щасливого вирішення нашої тепер вже досить 
заплутаної історії. 

 
18. Завдяки нескінченності нашої розмови, яка не припинялась ні на мить у моїй хворій уяві,

потреба в реальній, фізичній присутності мого коханого почала потроху слабнути. 



Як і раніше, я знала всі його реакції на мої слова, вчинки, роздуми, але боялась зачепити 
його, випадково образити випадковим спалахом зайвих емоцій. Блукаючи після роботи 
вулицями вечірнього міста, я відчувала себе замкненою в кришталевому просторі самотності, 
яка боліла мені найдужче. 

Напевне, самотність також є ознакою справжнього кохання, думала я. 
І, виявляється, самотність болить. 
Самотність болить так, як може боліти ампутована частина тіла; порожнеча замість серця. 

Так, як вміє боліти тільки порожнеча: безперервно. 

19. Я мусила знайти вихід з цієї внутрішньої катастрофи самостійно. 
Зрештою, мені не посміхалось стажування у психлікарні. Та мені ніколи й не кортіло 

дізнаватись про особливості лікування психічнохворих на власному досвіді, - маючи 
перебільшену уяву, я цілком могла б обмежитись книгами на цю тему, опису деталей в яких 
мені було більше ніж досить. 

Десь посеред цього періоду, на осонні холодної осені, я почала вести щоденник. Сюди 
можна було вкласти все те, що так мене цікавило тоді. Ну, різні цитати щодо особливостей того,
як кохання змінює людину, як воно приходить і чи минає колись, і що залишає за собою тобі, 
людині, збагаченій або, навпаки, знищеній пережитим почуттям. 

Тексти цього щоденника були унаочненням можливості виходу з в’язкої безнадії, висхідним 
матеріалом алхімічної праці у створенні нової, здорової людини замість тих руїн, на які я 
встигла перетворитись в затісних обставинах перебільшеної уяви та нестримного почуття.

Читаючи також публічні щоденники в Інтернеті, я милувалась настроями інших людей: 
хороші, погані, яскраві, пронизливі, спокійні, злі, епатажні та експериментальні, але особливо, 
особливо, - врівноважені, - розважали мене. Гортаючи яскраві сторінки чужих життів, я 
відчувала, як неможлива, нестерпна самотність іде геть. 

Власне, помилка будь-якого страждання полягає в ілюзії самотності. 
Страждаючи, ти мимоволі думаєш, що ніхто і ніколи не відчував такого болю, такого 

розпачу, такого жаху. 
І це, напевне, найбільша брехня з усіх можливих ілюзій справжнього болю. 
Гортаючи сяючі сторінки блогів, я бачила, що багато хто переживав щось подібне до моєї 

приватної катастрофи. Взагалі всі ті, хто страждає за подібних умов, пов’язані між собою 
тісніше, ніж можна подумати, відчуваючи одне одного з безпосередньою точністю: 
пережовують одну й ту саму жуйку жахливого конфлікту між бажанням кохання, стражданням 
кохання і унаочненням його тотальної відсутності в даному кришталевому прозорому моменті 
ненависної об’єктивної дійсності. 

20. Напевне, тепер слід зробити паузу і трішки розповісти про себе. Що саме? 
Ну ось, наприклад, те, що я маю тепер близько тридцяти років. Що люблю мате, каву і світле

пиво (а також, в якості виключення, зрідка, - ірландський «Гіннес»). Люблю бувати на 
виставках сучасного мистецтва; блукати парками та берегами річок, взагалі бути ближче до 
води. Люблю їздити фунікулерами, трамваями і автобусами, виходячи в незнайомих районах 
міста; ховати листи і пелюстки серед сторінок улюблених книг; фотографувати все підряд; 
розмовляти про дрібниці; пити каву і їсти тістечка в різних кав’ярнях; писати листи і вигадувати
дурниці. 

Моя зовнішність мало чим відрізняється від зовнішності пересічної жінки, яка мешкає у 
великому місті. В моїх рисах немає нічого виключного. Риси мого обличчя легко сплутати з 
чиїмись чужими; багато хто визнає мою зовнішність дивно знайомою, - настільки типова 
комбінація очей, вуст, овалу обличчя, зрештою, фігури випала на мою долю. 

Навіть набір книжок у моїй бібліотеці нічим не відрізняється від бібліотечного контенту 
типового представника гуманітарних кіл моєї країни. Трішки герменевтики, трішки семіотики, 
англійська белетристика всіх часів; видання видатних аргентинців; поезія взагалі, а також вірші 
моєї країни, - від грубих фоліантів класиків до тоненьких паперових подихів гіперактивного 
молодняка; стосик російської класики; польські часописи; і монолітний архів знакових видань 
обох хвиль Станіславського феномену. 



Всі інші книги зберігаються в сусідній кімнаті, і вони, зрештою, цієї оповіді взагалі не 
стосуються. 

21. Повертаючись до щоденника, зазначу: напочатку, відкриваючи його першу сторінку, я не 
збиралась бути письменником. Ось мій перший запис: 

«Варто було б розпочати з кількох цитат, жодної з котрих, проте, я не пам’ятаю дослівно. В 
найбільш ядучій йшлося про те, що жінка, яка забагато читає, рано чи пізно починає писати, і 
тоді її не зупинити нічим і ніяк (не в силі розділити іронію автора, змушена з ним погодитись). 
В іншій, серйознішій, йдеться про те, що письменництво – це формування текстом власного 
читача, а також (це знов з іншої книжки) – це сором автора, який у кожному творі пише 
донесення на самого себе. Десь йшлося про дівчат, які багато читають, а тому легко піддаються 
навіюванню. Пам’ятаю, як мене вразила ця проста і точна думка; самонавіювання разом з 
усілякими гіпнотичними фантазіями були моїм нормальним станом з дитинства, в якому 
найбільше я любила сачкувати школу, повертаючись додому з книжкою тільки тоді, коли була 
певна, що батьки давно на роботі. Врешті, м’який характер та перебільшена уява – ідеальне тло 
для майбутнього фанатика, класний матеріал для жертви будь-яких маніпуляцій: характер 
сформовано почуттями і думками інших людей, висловленими в хорошій (звісно, якщо 
пощастить) літературній формі. Ідеальне тло для кого завгодно, до бібліотекарки включно, - для 
всіх, крім письменника, який не мусить багато читати. Письменник мусить бути, існувати, чітко
осмислюючи дійсність, вчинки та характери, своє ставлення до них і світу загалом. Власне 
письменство, - це чітко артикульоване вміння бути. 

22. Я не дуже вмію бути, але в самонавіюванні не маю рівних: саме тому не можу бути 
письменником, навіть якби й дуже хотіла. Необхідна цілісність, та артистичність, та здатність 
перевтілюватись, виходити за межі власного „я” передбачає напрочуд сильну нервову систему, 
якої я не маю, та здатність опановувати власні почуття, з якою я ніколи не вважала за потрібне 
рахуватись. 

Отже, я не письменник і навряд чи ним буду. Можливо, цей текст завдячує своїм існуванням 
закону, згідно якого багато хто, наближаючись до межі тридцятиріччя, розуміє, що набутий 
досвід проситься в текст, образ, кіно, вимагає якоїсь чітко окресленої форми. Принаймні тоді, 
коли не має альтернативного поповнення буденності у вигляді улюбленої роботи чи сім’ї, - але й
тоді, знаєш, і тоді багато хто не може стримати свій бестіарій в пам’яті та серці, у власній уяві, в
собі. Образи і образи спогадів голубами розлітаються в усі боки, в кращому випадку осідаючи в
дійсності казками. 

Я не маю кому розповідати казки, і історії мої здебільшого смутні та незрозумілі. Проте 
мовчати я теж не буду, тому що кращий метод знешкодити всі складності – це виговорити їх. 
Зрештою, я говоритиму тому, що мені не хочеться мовчати. 

Я ставлюсь до тексту як справжній споживач. Прискіпливо оцінюючи його якості, згодом 
або купую його собі назавжди, або не читаю, пам’ятаючи роками, або дарую тим, кого люблю, 
або, врешті, охоче забуваю, щоб звільнити місце для наступного вирію нової книги, настрою, 
почуття, сюжету. Тож споживацька безсовісність дозволяє мені писати свій текст так, як 
належить писати такі речі: максимально відверто, чесно, відкрито, використовуючи здатність 
складати слова у речення в якості очищення від відчуття надлишку, або навіть бруду, словом, 
ніяк не в тій формі, з якої виливають справжніх сучасних письменників. 

Тож немає нічого дивного в тому, що головною темою мого щоденника буде історія кохання. 
Кохання доволі нещасливого, і, як більшість моїх настроїв, хворобливого, напруженого, 

переповненого потворами поганих снів і нудної, нудної, нудної, як нутрощі пральної машини, 
правди. 

Зрештою, йтиметься про кохання до кількох рядків тексту, - а що може бути щасливого в 
коханні до уособлення чийогось настрою, яке давно втратило актуальність для власного автора?

Певне, що за певних умов ці рядки можна було б ототожнити з тобою. В усякому разі, я ніяк 
не можу абстрагувати ці рядки від тебе, твого виразу обличчя, твого образу, твоєї світлої, ясної 
посмішки. 

Або інакше: йтиметься просто про закоханість, нещасливу закоханість як текст, як явище, як 



хворобу, як нещастя, позбавившись від якого, я зможу врешті спокійно вийти геть, на волю, щоб
більше ніколи не повертатись до цієї кімнати з м’якими жовтими стінами і зажити десь інде 
іншим, новим, незнайомим мені зараз життям. 

Тож, якою б дивною комусь не здалася подібна маячня, якими б дурницями це не здавалось, 
- йтиметься саме про закоханість як явище, - тому, серце моє, що всі інші теми мене насправді 
ніколи не цікавили». 

23. В той час я загалі не думала про письменницьку кар’єру. Просто щодня, зрідка – кілька 
разів на день - писала кілька речень, рядків або й абзаців, розраджуючи дні, полегшуючи 
настрої, звертаючись до мого постійного співрозмовника, мого коханого, який саме зараз був 
надто зайнятий своїми особистими справами, щоб зайве згадати про мене. Зрештою, пишучи ці 
тексти, розмотуючи заплутаний клубок думок, почуттів і спогадів, я сподівалась, що можливо, 
колись врешті стане довжини нитки, яка б вивела нас обох (я забула вказати, - йому, моєму 
коханому, було не набагато легше, ніж мені. Навіть тут ми були разом. Навіть тепер, 
страждаючи кожен по-своєму, ми прямували в одному керунку, у бік високих гір, чиї вершини 
злітали над важкими хмарами, - йшли, тримаючись за руки, як часто мені снилось тоді, і 
мовчали, бо тільки уві сні того періоду ми були здатні витримувати мовчання у присутності 
один одного) з жовтого лабіринту депресії, безсоння, нещасливого кохання до світу; 

нещасливого кохання як неможливості бути поряд все життя, кожну його окрему взяту 
дійсно прожиту мить. 

Мовчки, читаючи все підряд в маленькій кімнаті на околиці всесвіту, замість працювати, як 
всі нормальні люди, в колективі життєрадісних сучасних людей, я зосереджено вчилась 
самостійно отримувати хоч якісь позитивні наслідки від свого нещастя. 

24. Єдине, що тут могло зарадити, - це спроба перетворити своє нещастя на щось більше: 
створити на його основі казку, чи історію, чи настрій, чи окремий світ, який живе за власними 
законами, щоб саме таким чином звільнитись від нього назавжди. 

Я багато писала тоді, і тут буде приведено далеко не все: проза цього періоду, як і вірші, 
були бризками настроїв кошмарної панорами чогось подібного на душевну хворобу, набуту 
штучним шляхом. Мій світ був поламаний, і ці настрої, особливо напочатку, нагадували 
скульптури, скинуті із високої балюстради сплюндрованого храму в павутиння дротів високої 
напруги, переплутаних нервів і болючих спогадів. 

В своєму щоденнику я потроху вчилась складати історії і розповідати їх так, щоб запах 
нещастя поволі перетворювався на медвяний аромат життя як-гармонії, життя-як-миру-з-собою,
життя як ствердження краси і правди кожної окремо прожитої миті. 

Де б я не бувала тоді, у які б відрядження мене не заносило, - у моєму наплічнику, десь між 
«Естетикою мислення» Мамардашвілі, мобілкою, диктофоном і різним мотлохом, обов’язковим 
у сумці вітчизняного гуманітарія жіночої статі, завжди лежав невеликий червоний блокнот. На 
користь творчості, - а я потрошку почала ставитись до свого щоденника, як до начерків 
майбутнього роману, зрідка заглядаючи у літературознавчі есеї і книги, - йшло також і те, що 
припинити писати я тоді була не в змозі. 

25. Взагалі на користь творчості йде повсякденна спроба власної майстерності лаконічно, 
чітко, вправно висловлювати свою думку, - де б тебе ця думка не впіймала. Хемінгуей, якого я 
так любила в дитинстві, наприклад, писав свої оповідання стоячи, випліскуючи на білі сторінки 
війська нових слів, ледь не стихійно виліплюючи нову дійсність саме там, де вона вперше спала
йому на думку. До того ж Хем любив писати саме у кав’ярнях, - дійсно, думала я, де ж іще 
відчуєш себе настільки спокійним і самотнім, як не у натовпі, на очах чужих людей, які вийшли
випити кави, вдихнути повітря за межами своїх звичних маршрутів, унаочнити для інших 
власне існування, позбавленого клятого пафосу і невиразних, але впертих претензій до всього 
світу.

26. Мої історії цього періоду були рефлексійними, навіть аутичними. 
Кому і коли вголос поясниш, що відбувається в стінках імлистого акваріуму життя як 



сподівання, чи життя як очікування, чи просто життя як неправди? Певне, що позбавитись від 
цього таємного, моторошного світу можна було тільки так, - описати його, загнати до глухих 
меж формулювань, користуючись чистим прийомом екзерцизму, назвати на ім’я і вигнати геть, 
в широкий світ сталих конструкцій. Врешті, навіщо ж цивілізації, досягши певної стадії 
розвитку, вигадували писемність, як не для того, щоб хоч трішки обмежити нестерпний хаос 
всередині і довкола себе.

27. Сподіваюсь, такого вступу достатньо для того, щоб пояснити природу тексту, наведеного
нижче. Він з’явився на світ як колаж, чи, швидше, вітраж настроїв та думок певного, досить 
критичного періоду. Зрештою, він мав велике значення для мене. Система знаків, використана у 
цьому щоденнику, з часом вивела мене на поверхню, за межі лабіринту затісного підземелля 
сильного почуття як душевної хвороби. 

28. Я не можу бути впевнена в тому, що цей текст слід вважати непідробним, справжнім, 
оригінальним, автентичним сюжетом. Можливо, вся справа в імені: Марта, старовинне біблійне 
ім’я, завжди подобалось мені також і тим, що другорядність, підпорядкованість ролі сестри 
Лазаря і Марії в чомусь точно відповідає моїй сутності, - чи, принаймні, другорядності природи
цього тексту. Зрештою, перебіг роздумів щодо природи кохання є направду другорядним у 
сучасному світі. 

Можливо, цим текстам бракує динаміки, а дехто може закинути мені ледь не шизофренічну 
зацикленість на темі кохання. Але і тут, читачу, я свідомо не буду заперечувати: я і сама часто 
думаю про те, що кохання, позбавлене світла, має всі ознаки душевного нездоров’я, розладу, 
побудованого на перебільшеній зацикленості на об’єкті своїх мрій-пристрастей-сподівань. 

Наслідки. 1. У певні періоди немає слова, кращого за це: 
«серотонін» 

Спогади

Цитатник «Мапа втраченого раю». 
Т. Прохасько. FM «Галичина»
 
Події. Запис другий. 

Варто було тут піти снігу, і він вже не тане, лежить до самого квітня. 
Як чудово! Значить, весна в цьому тоскному, темному краї, 

де навіть листя здається чорним, наступає взимку. 
Я дуже люблю сніг – він нагадує мені весняне цвітіння мигдальних дерев. 

Р. Н. Гюнтекін «Пташка, що співає»
Я мала все необхідне для великої подорожі. Стояла осінь, і якраз тоді мій коханий повідомив

мені, що деякий, - досить довгий - час не зможе зі мною спілкуватись. Не зможе спілкуватись зі 
мною з причин, які ні він, ні я ніколи нікому не розповімо, але з причин досить поважних, 
таких, пересилити котрі не міг не він, ні, тим паче, я. І цього було цілком досить. 

Зрештою, все це давно, давно слід було врешті припинити. 
Але тоді, в той момент земля хитнулась і попливла геть з-під ніг, серце набуло дивної 

прозорості і порожнечі, стіни кав’ярні на мить почервоніли і згасли. 
Я кохала його кілька років. Я кохала його, а він натомість зі мною приятелював. 
Знаючи про моє почуття, він ставився до мене особливо уважно і ніжно. Знаючи про мене 

все, він ставився до мене з повагою того ґатунку, яку завжди викликає у хороших людей 
присутність у комусь іншому сильного, послідовного, чистого почуття. 

Але я, - я більше не могла витримати наших стосунків. Я більше не могла приятелювати з 
чоловіком, присутність якого надавала сенсу моєму життю, приятелювати з тим, від кого 
залежала всім серцем. Я більше не могла бути другом тому, думки про кого стали основою мого 
буття. 

Тому я попросила його більше ніколи мені не телефонувати. 
А потім, - що потім, того дня ця осінь для мене скінчилась, і посеред вересня до мене 

прийшов крижаний лютий. Я витратила останні гроші на літні туфлі, і бігала у справах, і писала



статті, і читала доповіді на конференціях, зрідка впізнаючи своє залите сльозами обличчя у 
темних вікнах громадського транспорту. Добре, що я живу в цивілізовані часи одноразових 
хустинок, добре, що на світі існує натовп, в якому найпростіше залишатись ніким, знаючи, що 
ніхто не буде турбувати тебе питаннями. 

Крім того, в день нашої розмови, розмови, яка потягла за собою досить фатальні наслідки, я 
отримала запрошення на річне стажування до іноземного університету. 

Довгострокове стажування, з полегшенням думалось тоді, довгострокове стажування в 
іншій країні, ось що врешті скінчить всю цю страшну порожнечу, припинить депресію, вилікує 
мене від тебе. 

Життя тривало, і тривання його було абсурдним. Директор, замість підписати мені 
рекомендацію, почав вносити в неї дивні правки, в яких не було жодної необхідності. Він, мій 
директор, мав вираз обличчя людини, максимально наближеної до клінічної фази перевтоми. В 
цьому ми з ним співпадали, але я його дратувала більше, ніж навпаки. 

Господиня квартири повідомила мені, що платня за житло відтепер виростає рівно вдвічі.
Тепер я мусила б працювати на трьох роботах виключно для того, щоб сплатити рахунки за 
оренду однокімнатної (з балконом, телефоном, Інтернетом, поблизу від залізничного вокзалу, на
третьому поверсі цегляної десятиповерхівки) квартири, яка мені не належала. 

Мати радила мені вийти заміж за кордоном. Чому? Тому що однаково в цій країні нічого 
робити, і скоро почнуться арешти, до того ж пустити мене жити додому вона не може, ну, ти 
розумієш, Марто, я так довго була одна, аж ось побралась, і мій чоловік живе тепер в твоїй 
кімнаті, там тепер просто нікуди скласти твої речі, не кажучи про книжки, зрозумій мене, 
Марто, я двадцять років була одна, ти ж мусиш зрозуміти, ти ж хороша дівчинка, розумна і 
добра, правда? Ось і добре, іди, ангела-охоронця в дорогу, па. 

Зрештою, в моєму місті почалась революція. Від неї кожен чекав чогось свого, але всі 
чекали напрочуд багато. Я мала тихий жах перед можливим кровопролиттям і неповторний 
матеріал для фотосесій. Але жити надіями, в тому числі і політичними, було гидко. В той час в 
ЗМІ ніхто не говорив правди; ідеологічні істерики з обох боків тхнули битвами біля великої 
годівниці; і все це здебільшого не обходило мене, бо вчасно підхопити вірус справжнього 
патріотизму мені так і не пощастило. 

Не в силі приєднатись до ейфорійного настрою натовпу, я фотографувала великі вогнища 
біля центрального універмагу, вогнища, на яких хтось смажив ковбаски, портретувала червоні 
обличчя революціонерів, лозунги, написані яскравою фарбою по ніжному, нетривкому снігу, і 
думала, що позиція „за” та „проти” - це направду чіткі концепції, і, страшенно жаль, як жаль, 
що я не можу поділити жодної з них. 

Я була вільна. „По французской стороне, На чужой планете», посміхались друзі, вони раділи
за мене, як уміли, і просили писати, дзвонити, швидше повертатись. Ага, звичайно, обов’язково,
куди я дінусь, аякже, відповідала я, з жахом оглядаючи повільний і невблаганний процес 
нищення світу, який так довго був моїм, який я любила, або принаймні до якого звикла. 

Не в силі роззиратись на ці руїни, я вирушала з важелезною валізою і чистим сумлінням 
людини, якій більше нічого додати до власного мовчання, тому що навіть воно потребує 
напруги. 

Будь же доволен осенним листочком,
В дружеской был он руке, хоть не ярок.
Будь ему рад, наконец, и за то, что
Это последний подарок!
 Надірвано співав голос без ознак статі, і я молилась про спокій, хотіла тільки його, спокою 

та його еквіваленту, а саме праці за фахом. 
Врешті, цей грант був шансом потрапити в місце, де був „прихисток дальній праці й чистих 

втіх», - саме туди мені хотілось найбільше; всі інші місця призначення моєї подорожі 
демонстрували повну спустошеність. Земля продовжувала гойдатись в усі боки, замість бути 
нормальною поверхнею, набором точок опору, і все це боліло, і втомлювало, і ілюструвало 
евакуацію почуттів, які залишили по собі абсолютне ніщо. 

Наслідки. 2.
 Згадую тебе.



Думаю про тебе обережно, 
Ніби намагаюсь втримати у паралізованій тремтячій руці 

вишукану скляну річ, 
чиї стінки тонкі, як крильця останнього цієї осені 

рідкісного метелика. 
Що я можу згадати про нас, 

окрім наших прогулянок? 
Що мені належить, окрім наших розмов? 

Що з нами відбулося за ці роки, серце моє? 
Хто ти мені? 

Цитатник «Ендогінна депресія: якщо вірити дитячим книжкам, а також тому, що говорять 
політики, ми впевнено стоїмо на плечах попередніх поколінь, ми бачимо далі, ми дихаємо 
чистішим повітрям. Проте для тих, кого вразила гіркота буття, піраміда перевернута, і ті ж 
предки стоять на наших плечах, вдавлюючи нас в землю. Ах, цей неминучий батіг ДНК. Що це, 
якщо не подоба того батога, яким кілька поколінь тому вимахував якийсь м’язистий пірат? І все 
ж, можливо, тут криється надія. Якщо наша ноша – результат біохімії, то, можливо, якийсь 
винахідник позбавить нас від неї, за допомогою чарівного закляття? 

Бачите, хитрощі депресії в тому, що вона поєднує речі, здавалося б, несумісні. Наприклад, - 
я ні в чому не винен, і в той же час все це тільки моя провина. Або якби ісламські 
фундаменталісти використали нервово-паралітичний газ у лондонському метро, і загинуло б все
населення Лондону, тоді як вони тільки прагли якимось чином дістатись до мене особисто. Ніби
якщо я здатен жартувати з приводу своєї депресії, значить, я не в депресії. 

Дурниці, дурниці. Вона хитріша за вас і навіть хитріша за мене». 
Д. Барнс. «Кохання і таке інше» 

Події. Третій запис 
Перебіг справжніх подій, затиснений в літературну урну, 

є попелом подій, і водночас унаочненням їх, подій, можливого безсмертя. 
Блогосфера 

Про дорогу нічого сказати, - кількагодинний гул літака, хмари під його черевом, хмари, що 
заперечували природність фотоапарату саме у наплічнику, не в руках, - все це було прекрасно. 
Але я засинала з важкою книжкою на колінах, тому що дивитись у вікно - це напруга, знову 
напруга, напруга, яку здорові люди не визнають, але насправді роблять величезну побіжну 
роботу щодня, окрім тієї, за яку отримують платню, напруга, від якої мене нудить, - випустіть 
мене, мені недобре, де тут туалет, дякую-прошу.

 Уві сні книга впала, хтось підняв її з підлоги, і укрив мене пледом, тож тепло було 
подвійним, - найперше від несподіваної наявності на такій висоті власне тепла. Коли я 
прокинулась, виявилось, що і подякувати за цю приємність не знати кому, весь персонал кудись 
зник, і літак стрімко наближався до землі, розцяцькованої лататтям полів і міст. 

3. Наслідки 
Що робити? Телефонувати зась. Писати листи також. Мої коментарі зайві, все проголошено,

зрозуміло, окреслено. 
Рятуючи рештки гідності, я більше не здатна на жоден людський жест. 
Навіть привітати тебе з святом по телефону я не можу собі дозволити. 

Насправді ніяке це не кохання, - мені надто болить все, що пов’язано з тобою. 
Мені болить навіть твоє ім’я. 

Мені надто болить для того, щоб вважати те, що відбувається, 
справжнім почуттям, нормальним людським коханням. 

Зараз воно більше подібне на самонавіювання, чорний фантом, вигадку, 
Зрештою, витвір хворої уяви. 

Можливо, все, що прив’язує мої думки до твого образу, тепер, кожної миті – 
тільки напад емпатії, намагнічена симпатія протилежностей, 



або своєрідне співчуття, настояне на цікавості. 
 За якими законами діє емпатія? 

Чим, окрім неї, пояснити мою дивну і, можливо, не зовсім пристойну вразливість 
до кожного твого слова, вчинку, виразу? 

 
Цитатник 

Події, що відбуваються тільки в свідомості, можуть досягати такої межі, після якої 
емпіричне переживання вже нічому не може навчити людину. 

Лідія Гінзбург. «Записи різних років». 
 
Події. Запис четвертий 

Розрізнити самотність та свободу іноді практично неможливо, 
 І це велике щастя для людей по-справжньому самотніх. 

Автор невідомий. 
В аеропорту мене зустрів Марк Богуцький, представник «моєї» фундації. Він забрав мою

валізу, і замовив таксі, і делікатно, але виразно радів тому, що я не взяла з собою свого кота, як 
збиралась. Наш жовтий, з традиційною чорною шахівницею на дверцятах, автомобіль 
зупинився біля готелю такого собі цілком агузарівського штибу. Такі споруди часто снились 
мені колись, у ті часи, коли самотні повернення до триповерхової споруди пристойної 
архітектури під назвою „готель” вважались чимось дуже поетичним. 

Мій кімната була дуже просторою і чомусь містила два ліжка. Товсті стіни довоєнного 
будинку обіймали велике вікно, за яким вітався зі мною чи вітром розлогий клен. Для повного 
щастя готельна кімнатка була обладнана: двома шафами; журнальним низьким столиком, за 
яким прекрасно питиметься кава, але, я бачу вже зараз, - буде складно працювати; до нього - два
зручних крісла. Плюс телефон, яким можна користуватись тільки в межах готелю, тумба з 
телевізором, який ми негайно ви-ми-ка-є-мо, бо новин з мене досить. 

Пан Богуцький пішов, наголосивши на зустрічі з організаторами, які чекали на мене за 
три години. Він зник, і я залишилась сама. Замість кидати все і бігти в душ після довгої 
подорожі, я сіла в крісло, запалила цигарку і почала уявляти своє майбутнє життя тут. 

Я працюватиму над цікавою темою, яку обрала сама, в одному з кращих університетів 
світу. 

Буду мовчазна. Зосереджена. Спокійна. Ніколи не телефонуватиму друзям під час нападів 
ностальгії. 

Не буду плакати насамоті, ранками, а також у міському транспорті. 
Ніколи ні з ким не розмовлятиму про власну оселю, минуле, майбутнє, особисте життя, 

кохання, а також плани щодо відвідин власного дому. 
Отже, я буду щасливою. 
 Тільки не чіпайте мене. Дайте мені спокій. 
Я добре ставлюсь до людей, але не хочу спілкуватись, дайте мені спокій, це єдине, чого я 

хочу. 
Дайте мені спокій, якого я хочу найбільше. 
Який дорівнює тому, чого я ніколи в житті не бачила.

4. Їхні наслідки. 
Багато думаю про тебе. 

Ніколи не можу подумати про нас, тільки про тебе. 
 *

Блукаю містом між своїми справами і думаю, - жаль, що я так погано знаю мову цієї країни. 
Мені так погано, що, напевне, варто було б звернутись до психолога. 

Хтось мені радив вести щоденник, коли зовсім скрутно. 
Виписуючи все, що тобі не так, нібито мимоволі позбавляєшся від болю, 

або принаймні полегшуєш його. 
Щоденник в якості психотерапії не є літературою, - 



але, знаєш, я перевіряла, це рятує незгірш від листів до тебе. 

Цитатник 
Ти йтимеш потягом, якому не буде кінця, 
Де пасажири скупчено сплять у купе із протертими лавами, 
із темними шторками і ароматом пилу та пива, 
але потрібно піти у хвіст потяга, 
адже саме там 
Слід з кимось зустрітись, - невідомо, з ким, 
Зустріч призначено з Кимось Невідомим, 
і валізи згубились, 
І ти також буваєш зрідка на станції, 
Але твій потяг, твій Жах – 
Інший Жах, 
І ми не зустрінемось, кохана, 
Я знову згублю тебе у трамваї або у потязі 
Х. Кортасар. Модель конструкції. 62 

Оранжевий 

Події. Запис п’ятий 
Існують страждання, які урізноманітнюють життя нашої душі, загалом дуже цікаві. 

Є страждання, психологічний інтерес яких вивільняється від самоспоглядання, 
тому що вони не залишають у людині нічого, 

окрім тупої, розпачливої волі, скерованої на те, щоб негайно їх припинити. 
Щасливі ті, хто впевнений, що вони встигнуть зупинитись на межі розважливої туги. 

 Лідія Гінзбург, Щоденники різних років 
Все, що залишилось за кордоном, вдома, боліло тихо і безперервно. Перша ніч у новому 

мешканні була відверто отруйною. Будильник-радіо, обов’язкова прикраса кожної кімнатки 
мого готелю, завівся о четвертій ранку. Я прокинулась, відчуваючи, що мене дуже сильно 
нудить. Цвірінькання електронної потворки вкупі з нудотою були найкращим акомпанементом 
до мого тодішнього настрою. 

Сидячи на підлозі чистої, хлорованої вбиральні над блакитним унітазом, я думала: цікаво, 
чим можна було отруїтись. Адже я нічого не їла майже добу, просто не хотілося. З якої речі 
здорову людину може нудити посеред ночі на голодний шлунок? Мамо, як кепсько, єдина втіха, 
- думка про майбутнє щастя від очищення. Щастя від уявного полегшення, яке чекає на мене 
тоді, коли все це врешті скінчиться, - якщо мені світить його, полегшення, дочекатись, 
звичайно, бо погано мені зараз, просто як перед смертю. 

З іншого боку, можна вважати, що мене нудить зайвими спогадами. Ну ясно, чим же іще, як 
не ними. В такому випадку все не так погано, все мине ось зараз, треба тільки трішки зачекати.. 

А взагалі (здається, відпускає) нудота - це форма позбавлення від зайвих думок і спогадів, 
дивись класику, де описано різні форми цього напрочуд багатого екзистенційними вибриками 
стану. Письменники знаються на цій темі не згірш від аналізу нещасливого кохання, чи природи
творчості, чи симуляції існування за умов повної і тотальної відсутності сенсу цього самого 
існування. Все? Нарешті. Нарешті можна лягти. 

Зранку підскочила температура, носом пішла кров і не хотіла зупинятись, і це був якийсь 
повний непотріб, я сиділа замкнена в чужій країні, в чужому готелі чужого міста, пила чай і 
палила, кімната була засипана пелюстками скривавлених серветок, будильник довелось 
вимкнути, тому що якесь стерво наставило його на четверту ранку, а перепрограмувати його я 
не знала і не хотіла знати, як. 

Мені ніхто не телефонував, і це було добре, це було просто прекрасно - зокрема, тому, що 
встати на рівні ноги, говорити, думати було важко, читай, неможливо. 

5. Їхні наслідки



Я розмовляю з тобою подумки, де б я не була. 
Розмовляю з тобою, згадую тебе і думаю, що кохання до тебе – це просто погана звичка.

Кохання до тебе також схоже на нервову хворобу. 
Ну що ж, коли маєш діагноз, начувайся: 

або скоро видужаєш, або врешті помреш. 
В цьому випадку це буде точно смерть героя. 

Героїні. 
Уявляю епітафію: 

„Жертві психологічного конфлікту” 
або „Опоненту внутрішнього діалогу”. 

Добраніч, серце моє. Як ти там, знати б. 
Сподіваюсь, що добре. 

 Добраніч. 

Цитатник «Вони так  любили  один одного,  що  не  могли  й  години витримати  один без
одного. Проте часто буває в житті, що людям доводиться розлучатись. Тому у кожного з них був
портрет, на якому вони були зображені поряд, і портрет цей втішав їх, коли вони розлучались.
Вони були намальовані так: там вони сиділи, обіймаючи і ніжно дивлячись один на одного. І
таку властивість мали ці  портрети,  що кожен,  хто дивився на них,  відчував, що його серце
наповнюється  любов’ю.  І  цей вірний друг  царя отримав здатність  до  справжнього кохання,
діставшись до місця, дорогу до якого вказав йому цар». 

Рабі Нахмана із Браслава. Оповіді про надзвичайне.

Події. Шостий запис. 
Слабкодухі люди схильні до гострих, невиправних розлучень. 

Вони знищують стосунки, не вміючи ними керувати. 
Щоб впорядкувати стосунки, потрібна сила. 

Для того, щоб їх рвати, не потрібно нічого, окрім
ображеного самолюбства, втоми, 

потреби висловити давно, давно настояні слова. 
Лідія Гінзбург, записи різних років 

Згодом криза минулась. Я видужала і потроху почала звикати до нового міста, країни, мови. 
Найпростішим шляхом до заснування нових звичок, інакших ритуалів, зрештою, вдалого 
перебування тут протягом року було б якнайшвидше розпочати роботу над моїм проектом. 
Позаяк я точно знала, що потрібно робити, то доріжка між готелем, науково-дослідним 
інститутом, університетом, бібліотекою та архівом, а також додаткові стежки до навколишніх 
парків, кав’ярень, театрів і джаз-клубів потихеньку набували ознак постійних маршрутів. 

Але мене щасливої не існувало. Все мене дратувало і ніщо не приносило радості. Не 
приносило жодної радості, не зважаючи на те, що ситуація праці в таких умовах заслуговувала 
б на мою власну заздрість ще кілька років тому. 

Зрештою, умови стажування були наближеними до ідеальних, з урахуванням можливості 
праці за фахом вітчизняних гуманітаріїв. 

Проте ототожнитись з цією умовною ідеальністю було неможливо. Мене щасливої не 
існувало, і це значило, що очевидно і беззаперечно щасливу якість потрібно було придумати.

Це просто-таки могутнє рішення, в усякому разі, відволікало від звичної внутрішньої 
напруги, стану складного і непередбачуваного. Керуючись чимось подібним, коти видираються 
на верхівки сосен і вголос виють на всі околиці, а кити викидаються на берег або запливають у 
прісні (пісні? Позбавлені солі) річки. 

Мій стан у той період, стан, зосереджений на чорному сонці твого імені, нагадував 
задавнену, мовчазну істерику. 

6. Їхні наслідки. 
Я нічого я не вмію, нічого не можу, нічого не хочу; все мені не дається. 

Зосередженість відсутня. 



Я неадекватна. 
Я знову плачу ранками. 

Мені роблять зауваження чужі люди на вулицях. 
Перекупки кричать на мене і накручують ціни вдвічі, нахабно посміхаючись мені в обличчя.

Контролери намагаються здерти останні гроші, поліція – заарештувати за безквитковий
проїзд, 

попри те, що я маю закомпостований квиток, на який вони просто не зважають. 
 Мене ніхто не боїться і ніхто не поважає. 
Я зневажаю сама себе, я собі не потрібна, 

Тому що ти так далеко. Тому що ти не пишеш кілька днів. 
Тому, що ти телефонував востаннє три тижні тому.

Тому, що ти не.. 
Боже, коли це все скінчиться, я не можу більше. 

Спогади 

Цитатник «Посилала Сулейманові в Едірне щодня коротенькі листи, в яких скаржилася на 
розлуку й самотність: «Я була співбесідницею нудьги і туги й полонянкою розпачу. Я 
запалювала смолоскипи на всіх шляхах очікування. Щодня птиця Рух літала на небесному 
просторі бажання, сподіваючись, що якийсь голуб принесе від вас вість або ж хмарка проллє 
благодатну краплину на долину спраглості». 

П. Загребельний. Роксолана 

Події. Сьомий запис. 
Врешті-решт людина робить щасливе відкриття: 

душевний розлад, навіть нудьга – не підстави для того, 
щоб ухилятись від справи. 

Лідія Гінзбург, Записи різних років 
 Я тинялась між готелем, НДІ і всіма іншими установами з сумками, повними книжок, і 

ксерокопій, і нотаток, іноді на додачу з лаптопом, і ще якимось нестерпно важким грузом, від 
якого з дитинства мала дивну форму плечей, ніби спеціально вигнутих для важких наплічників. 

Все-таки мистецтвознавство - це також тяжка фізична праця, адже ніщо на світі не 
важить так багато, як художні альбоми. Наплічник залишав червоні смуги на ключицях, і я 
тихенько мріяла про той час, коли це неподобство скінчиться, тому що я матиму можливість 
гортати важелезні альбоми у власній бібліотеці, розташованій в одній з кімнат мого 
неіснуючого зараз дому. Поки що мої особисті книги, загорнуті у целофан – целофан, до якого я
ненавиджу торкатись, - лежали у мами, - під ліжком, і на шафах, і поза шафами, де завгодно, але
не там, де вони дійсно мусили бути - поблизу від мене, в зручних книжкових поличках, 
позбавлених дурнуватого заляпаного скла.

 Епізодичні походи до супермаркетів катастрофічно подвоювали цю непідйомну каторгу 
важкості, від чого моя нелюбов до закупів інтенсивно зростала. Чим рідше ти купуєш продукти 
(до цього теж себе треба примусити, і це не так просто), - тим важчі твої торби, чорти б їх 
взяли, бо хто іще допоможе тягти цю купу консервації, овочів, грибів, молока і хлібу на третій 
поверх готелю? 

Червоні смуги від наплічників дивом не перетворювались на синці, це якась іронія долі, 
направду, ненавиджу тяжкість і тягаю її на собі все життя, з дитинства, коли мама доручала мені
купити по списку продуктів на весь тиждень. В очах зеленіло, важкі пляшки з молоком стукали 
в ритм крокам, і я обіцяла собі, що, коли виросту, ніколи більше не підніму чогось важчого від 
тендітних жіночих різноколірних сумочок, схожих на гарні іграшки, або навіть куплю машину, 
щоб скидати все це на заднє сидіння, а краще – взагалі геть з очей, в багажник. 

Напевне, вся справа в генетиці. Обидва народи, яким я завдячую походженням, мали 
особисті стосунки з протиприродною важкістю у всіх її виявах, від екзистенційної до аграрної 
перевтоми включно. 

Коли мені переболить, коли весь цей непотріб скінчиться, коли земля перестане зрадливо
хилитатись з боку в бік, а світ перестане бути великим і чужим і стане таким, як колись був, 



яким мусив бути, - зрозумілим, сталим, ясним і радісним, я обов’язково зустріну врешті того, 
хто забиратиме ці торби, і наплічники, і сумки, навіть якщо вони будуть не такі нестерпно 
важкі, як зараз, а рівно вдвічі легші. 

7. Наслідки
Ну що за життя. З дитинства хотілося сім’ї, власного будинку з кабінетом і бібліотекою і

кількох дітей. 
Натомість генеруються якісь статті, доповіді, проекти, тексти про тексти, 

і ще якась безсенсовна мелодія, монотонна, як телефонний зумер відсутнього абоненту. 
Безпідставні історії, памороки стосунків, 

в яких однаково немає місця нічому, 
окрім різнобарвних, сліпучих слів. 

Цитатник «Не потрібно говорити „я є”. Потрібно бути». 
Станіслав Єжи Лєц. 



Зима 

Події. Восьмий запис. 
Я вже якось говорив з вами про просту, інтуїтивно 

зрозумілу ознаку, яка дозволяє відрізнити 
живе від мертвого. Живе відрізняється від мертвого тим, 

що завжди має здатність бути Іншим. Але живе – це те, 
що, виходячи з пункту А, продовжується в В. 

І, відповідно, несе з собою і А, але, оскільки є живим, може бути Іншим у В. 
Це чудово ілюструється деякими психологічними комплексами. 

М. Мамардашвілі. Естетика мислення.

Я почувалась так, ніби замість мене моє життя проживав хтось інший, хтось абсолютно мені
чужий. Відчуття реальності залишило мене наодинці з думками, накоротко замкненими на 
одній-єдиній ноті туги. Переживання, які часто тягнуть за собою думки, одноманітно 
намотували кола по арені твого імені, твого обличчя, по замкненому простору пов’язаних з 
тобою текстів, наших зустрічей, спільних мелодій. Мені здавалось іноді, що так мусить 
виглядати якщо не пекло, то принаймні чистилище. Там, у чистилищі, думала я, небагато 
важить твоя особистість, твої дії, твої думки: все це нікому більше не потрібно. Там важливі 
тільки твої спогади. 

Тому тепер, в певному сенсі, мене просто не існує. Я стала тільки спогадами про тебе, 
коханий, мою душу розірвало навпіл, і я більше не здатна змінюватись. Я вимкнена з життя. Я - 
тільки рухома ілюстрація думок про тебе. І я не можу повторити за кимось, хто волає на дні 
моїх снів, - Господи, коли це все скінчиться? Господи, КОЛИ І ЯК це все врешті скінчиться? Не 
можу повторити це питання навіть пошепки. Тому що мені страшно; тому що ніколи ще я не 
відчувала так чітко, що припинити все це найшвидше може моя смерть. 

Я почувалась так, ніби моє життя проживає хтось інший, і це відчуття було неприємним; аж 
тут прийшов новий рік. Тоді, напочатку нового чергового довгого року, мені вперше виразно 
подумалось про те, що потрібно спробувати створити якусь нову конструкцію на основі тих 
сутінок, в яких я живу останніми роками. Це, думала я, йдучи січневими сухими асфальтами 
назустріч ранковому сонцю, що гостро блимало скельцями понаддашшя скляної бібліотеки, 
мусить бути якась інша особистість, вже не я. Можливо, вона також кохатиме тебе, але 
принаймні буде здатна відчути себе щасливою від власного кохання. А це, погодься, вже не так 
мало. 

Тому, п’ючи каву у перерві між бібліотечними справами, я розважалась, підставляючи 
цигарковий дим несміливим поривам молодого вітру, лагідним рукам непевного зимового 
сонця, і старалась пригадати, що я ще вмію і люблю робити, окрім впертих спогадів, які 
розмивають пісок навколо твого імені. 

Я вміла і дійсно любила ось приблизно стільки: читати; палити у промислових масштабах; 
писати художні чи й аналітичні тексти; влаштовувати виставки і вистави; спілкуватись з 
цікавими людьми; торкатись тварин; витрачати час у парках та на берегах річок, озер, морів, 
водоспадів, і - навіть великих, отже, фотогенічних калюж; користуватись фунікулерами, 
трамваями, автобусами, потягами і літаками; досліджувати незнайомі міста; фотографувати все,
що варто увічнення, як ось портрети станів людей чи днів; розмовляти про дрібниці; пити каву 
у різних кав’ярнях, інтер’єри яких різняться, як смаки моїх снів. Зрештою, я любила писати 
листи і вигадувати історії. 

Отже, якщо зібрати разом символи всього того, що колись було моїми особистими ознаками 
щастя, додати до них образів та слів, яких так не вистачає замкненому на тобі світу, добряче 
струснути і викинути на поверхню чергового ранку, профільтрованого зеленим світлом сонця-
крізь-листя-клену, - якщо зробити все це, то, можливо, врешті випаде дійсно вдала, на відміну 
від дотеперішніх, комбінація якостей, літер, імен, чисел та снів. Можливо, це поєднання буде 
настільки вдалим, що на моєму місці, на місці тонкосльозої, замученої хронічним безсонням, 
депресивної істоти, нездатної зайвий раз посміхнутись, опиниться врешті спокійна жінка. 

Знаєш, ця істота буде зовсім інакшою, ніж я. Вона буде щаслива самим фактом свого 



існування, - а також, можливо, і тим, що кохає тебе. 
Бо я зараз не бачу в цьому, серце моє, жодних підстав для щастя. 

8. Наслідки 
Якщо виходу не існує, його вигадуєш мимоволі. 

Він вигадує себе сам, 
Спадає тобі на думку, 

вирізняючись серед інших думок 
золотим левеням, яке грається 

в сірій зграї 
похмурих чорних химер. 

Сюжет про пристрасть чи й притча тут ні до чого. 
Потрібен саме герой; персонаж, істота, 

яка погодиться взяти всі ті якості, 
З якими мені, чи нам так важко жити, 

писати листи, 
зрештою, просто спати. 

Думаю, це мусить бути дівчинка. 
Чомусь мені здається, що закоханість у світ, закоханість у власну роботу, 

А також кохання до тебе, того, хто досі зрідка пише мені листи, 
відповідає на телефонні дзвоники, 

зрештою, телефонує сам, - 
 це кохання мусить уособлювати не річ, не пейзаж, 

навіть не образ доросла людина. 
Двійник; допельгангер; сестра; альтер-его, 

дівчинка, котрої не існує, - 
Забере все, що так мене мучить, 

І натомість дасть нам обом кращу відповідь на всі ці складні питання, - 
 щодо нашої подальшої долі, 

щодо того, на що перетворюється почуття, 
позбавлене потреби привласнення, 

чи - як залишити кохання чистим і вічним, 
залишаючись звичайними людьми, 

які їдять, і п’ють, 
мусять щодня купатись, 

зрідка стригти нігті, робити зачіски, 
купувати новий одяг, 

розмовляти з іншими людьми 
торкатись одне одного за столиками сучасних кав’ярень, 

а також стилізованих кнайп, 
засипаних білим бурштином сонця несамовитої весни,

чистої осені, 
прозорої зими 

та спекотного, довгого літа. 

 Цитатник «Які дурниці я пишу. Очевидно, у мене починається нервове захворювання. У 
моїй душі оселилась якась невпевненість, дивний неспокій. Незрозуміла таємниця – душа 
людини! Яким чином я могла запам’ятати цю мелодію, ці слова? Адже я чула їх лише єдиний 
раз в житті! Вчора ввечері, повторюючи останній рядок: "Моє неспокійне серце у тебе, з 
тобою», - я раптово заридала без жодної на те причини. Ні в мелодії, ні в словах немає нічого 
тоскного. 

Я ж кажу: нерви… Більше ніколи не співатиму цю пісню». 
Р. Н. Гюнтекін «Пташка, що співає»
 



ЖОВТИЙ 

Події. Дев’ятий запис. 
Кохання на все життя – воно або допомагає писати книги, або не заважає

працювати, подорожувати, одружуватися і виходити заміж, виховувати дітей.
Воно, мабуть, заважає найголовнішому – бути щасливим. 

Але цьому багато що заважає. 
 Лідія Гінзбург. Записи різних років

Я багато працювала. Збирати матеріали для майбутньої наукової праці в моїх обставинах 
було, що називається, «красиво і корисно». Полегшувало справу також і те, що ніхто не керував 
мною. Мій керівник не розповідав мені, що і як потрібно робити. Він обрав нейтральну керівну 
позицію, ніби знімаючи з себе відповідальність за мою роботу. 

Щотижня, впродовж нашої церемоніальній зустрічі, він уважно роздивлявся черговий розділ
мого проекту, поважно кажучи: все добре, ваша праця ок, процес іде нормально, - і відвертався, 
і питав, як я живу, обережно вибираючи з шафки старовинні філіжанки для чергової кави, і 
розповідав останні новини музейної справи, які стосувались його кар’єри. 

Грубі фоліанти, необхідні для подальшої праці, розкривались на столі, холодне зимове сонце
байдуже ковзало сталевими дужками окулярів вчителя, і я розуміла, що всюди, - навіть тут, 
навіть за умов, де це, здавалося б, не потрібно, - я вільна обирати будь-який шлях з усіх 
можливих. Очікувати коректив, суттєвих коментарів, розумних порад марно. 

Проте варто зауважити, що професійна ідентифікація тішила мене значно менше, ніж могла 
б. Все було не так, не те, ні до чого. Взагалі, думала я, обираючи в якості фаху візії, напевне 
ніколи не вилікуєшся від лаконічного світу знаків, вільних від обґрунтувань, аргументації, будь-
якої вербалізації. Кращі візуальні твори провокують найбільше тих купок слів, термінологічних 
нагромаджень, концептуальних побудов, залишаючись направду вільними від світу коментарів, 
вільними у своїй чистоті. Ця провокація діє вільно, спрацьовує автоматично, надихаючи на 
життя словесний тлум, неминучий тлум слів, якому існувати на світі доти, доки на світі існує 
фах мистецтвознавця. Якби можна було створювати художні альбоми, позбавлені слів та 
текстів, напевне, я почувалася б щасливою, бо мистецтво провокує коментарі, направду не 
потребуючи їх, воно або є, або його не існує, і додаткові статті, слова, вирази не дотичні до його
буття. Тому, у своєму прагненні торкнутися небес, ти тільки злітаєш на маленькому літаку на 
висоту, строго окреслену вакуумом відкритого космосу, - але це жодним чином не наближає 
тебе до Того, Хто ці небеса створив. 

В той час безсоння ігнорувало будь-які кордони. Працюючи днями підряд, я зовсім не могла 
спати. 

9. Наслідки 
Кінець тижня. Вийшла з архіву на годину раніше, - 
подивитись на свіже повітря, унаочнити дійсність. 

Ніч’о так виглядає, - вулиці магічно прозорі, свіжі і гарні. 
Але несамовито зимні.

Прогулянки в такий холод не випадало, тому я зайшла в улюблену кав’ярню Старого Міста. 
Щойно переступила поріг, як зимовий день прорвало величною холодною зливою. 

І це був кайф. Тому що це означало - нескінченні горнятка з кавою,
 чергову завірюху чистих листків нового блокноту, 

обкладинка та нутрощі якого ще не встигли вкритись тютюновими дрібками, 
брунатними плямками, чиїмись портретами, 

 нерівними літерами поганого почерку. 
Немає нічого, близькішого за ці речі, - 

новий, розлінієний зеленими смужками, 
червоний блокнот, 

зручна ручка, 
погана погода

 заплакане біле вікно,
самотність 



і всесвіт вільного часу, 
призначений для чергового листа, 

адресованого тобі особисто.
Страшенно зимно в місті. 

Ти так далеко звідси. 
Ну звісно. 

Цитатник «Вона написала мені листа 
З невеликої кімнатки поблизу Сіни 
Вона сказала, що відвідує танцклас 
Прокидається о п’ятій ранку і пише вірші 
Або малює 
А якщо їй хочеться плакати, 
У неї є особлива лавка 
Недалеко від річки 
Її Книгу Пісень 
Видадуть восени» 
Чарльз Буковскі. Здалеку лист
 
Події. Десятий запис. 

"Amor meus, pondus mewm; illo feror, quocumque feror" 
"Кохання моє, тягар мій; веде мене, і йтиму всюди, де йду".

Августин Блаженний
Снодійне, - єдине, що могло притишити зависання між днями в чорних кошиках безсоння, - 

вільно продавалось в аптеках. Але це було б забороненим прийомом: придбати його означало 
вимкнути пульс налагодженого робочого ритму. Прокидатись після пігулок було б нестерпно 
важко, бо цілий день світ крутився б навколо темний сонць безнадії. 

Я робила відвари з м’яти, рум’янку і валер’янки. Запах настою надавав лагідних обрисів 
речам, освітлював кімнату, пом’якшував темну ніч, додавав мрійливих сутінків, і засинати було 
легше, ніж повторити вголос твоє ім’я. 

Згодом від одного з компонентів настою довелось відмовитись. Якось у вечірній відвар 
непомітно потрапив корінець, що посилив дію штучного спокою у кільканадцять раз. І я випила
його спокійно, не сподіваючись жодної несподіванки.

Останні рядки чергової книги розсипались і згасли, сторінки перехилились, і моя книга 
впала додолу. Не знати звідки прийшов радісний спокій. Він стулив мені повіки і згасив свічки 
на підвіконні, склав мені руки на грудях і примусив білу стелю від’їхати вгору, до самого неба. 

Повітря пульсувало в кімнаті, чи шум крові нагадував різницю між життям та сном, 
вмикаючи по черзі сигналізації сліпучих слів, - „перепади тиску”, „скоро мине”, „спи”... 

Крізь сичання і шум прорвались звуки, несподівані в серці готелю чужого міста. Співав хор, 
без жодного інструментального супроводу, акапелла. Низькі і високі, дорослі і дитячі голоси 
коротко виводили дивовижну мелодію, гармонійну і легку, точну і влучну: „ти одна... Ти одна... 
Ти одна? Ти одна! Ти одна...” Особливо цікавими були густий оксамитний баритон і ясний 
дитячий голос, які окреслювали партію з обох боків, обмежуючи тенори і сопрано чіткими 
межами ангельського, в сенсі бездоганно чистого виконання. 

Двері зачинено зсередини на два оберти, і якщо я помру, знайдуть мене тільки завтра, - 
спокійно майнуло мені. Вслухатись у кришталево чистий спів було приємно. Може, воно і на 
краще, що знайдуть, відімкнуть, розберуться з цією плутаниною тільки завтра, не зараз, тільки 
б ці співали далі, не знаю, хто вони, звідки все знають, але співають гарно, думала я, шум у 
вухах посилювався, і біла стеля була так далеко від мене, ніби днище ліфту, на дні шахти якого я
не знати яким чином опинилась. 

Потім нічого не стало. А потім прийшов скляний, прозорий ранок. Рухатись було важко, 
але можливо. Крізь щілини важких повік повільно відкривалась панорама моєї кімнати. 

Моя кімната набула невластивої їй тарковщини, дивної і спокійної, як срібний сон 
забутої відеокамери. Холодний душ і подвійна кава, ось що мені потрібно, подумала я і 



викинула валер’янку. Потім заварила порцію кави з молоком і залила її в термос.
Але, замість обрати звичний напрямок архіву чи бібліотеки, цього ранку я пішла в інший 

бік, до річки. 
Там, на березі, посеред просторої порожнечі березневого піску, хтось залишив яскраво-

червоне пластмасове крісло. 
Я сіла, налила каву у срібну долоньку кришечки; запалила цигарку. Несподівано сонце 

прорвало важкі хмари. Воно торкнулось срібного тіла термосу. Блискучого бильця стільця. 
Криги. Здавалось, саме це спричинило страшний тріск, який хвилею прокотився цієї миті над 
річкою. 

Я здригнулась від холоду, від того, що кілька місяців депресії та безсоння мені постійно 
щось ввижається. 

Але цього разу все було інакше. 
Це крига ріки тріснула і повільно попливла вниз, за течією. З-під криги обережно визирала 

брунатна неспокійна вода.

10. Їхні наслідки 
 Твій кораблик пливе річками й озерами, минає водоспади і нарешті виходить у відкрите

море. 
Ні бурі, ні шторми, ні навіть цілковитий штиль заважають його шляху. 

Манірні повороти хорошої маневреності, примхливість заплутаних маршрутів, 
манери подорожей з орієнтиром на повен місяць, - 

все це дозволяє уникнути Саргасових морів, Бермудських трикутників 
і усіляких небезпечних водоворотів долі. 

Потім нізвідки з’являється маленька кулька, жовтогаряча кругла молнія, 
коротка телеграма людини, що живе у великому, холодному, незнайомому місті. 

Людину, яка не згадує про твоє існування, плаває зовсім в інших морях, 
у континентальних холодних водах і зустрічає інакші, ніж ти, світанки, 

любить незнайомі тобі обрії, десь далеко, в іншому вимірі, у сусідній галактиці. 
Жовтогаряча кулька новини навиліт прострілює твій корабель, 

залишаючи тонку наскрізну дірку, крізь яку в нього входять спершу погані сни, 
привиди, потім - нехороші прикмети. За ними суденце поволі втягує в себе густу, 

мертвотну, чорну воду, яка згодом об’єднає його з потворами найближчої 
до земної кори прірви, імлистого дна, в печерах і норах якого 

живуть отруйні сліпі істоти, які ніколи не бачили світла. 

Цитатник «Мене охопили нищівні слабкість і втома. Я склала руки на столі, опустила на 
них голову і поринула в задуму; до цієї хвилини я тільки слухала, дивилась, ходила туди-сюди 
чи давала себе кудись вести, озираючись на події, слухаючи таємниці, які відкривались одна по 
одній; але нині досить роздумів». 

Ш. Бронте Джен Ейр 

Події. Запис одинадцятий 
З важкої зими, з затяжної депресії вибиратись у довгих вагонах;

Історії, з яких ніколи не виплутаєшся, 
Любов, до якої ніколи не звикнеш, 

Між летючих сутінків, між тунелів, каналів, станційних складів, ешелонів з нафтою.. 
С. Жадан. І згадувати, як почалась зима 

Я мало спілкувалась з оточуючими. Певне, що ми вітались в коридорах, у кнайпах, вітались,
випадково зустрічаючись в місті, навіть зрідка бували разом на культурних акціях; проте і це 
ковзало поверхнею моєї дійсності, не залишаючи жодного сліду в уяві чи пам’яті. Все мало 
важило, зрештою, у цьому місті, як і в будь-якому іншому з усіх можливих міст світу, де я не 
мала змоги тебе побачити. 



Влаштовуючи зрідка самотні прогулянки містом, я складала мапу своєї самотності. Вона 
складалась з таємних вуличок, і кав’ярень, і маленьких художніх галерей, не кажучи про 
поважні інтер’єри антикваріатів, музейні зали та затишні магазинчики з кольоровими 
дрібницями для домогосподарок, дітей і туристів. 

Серед інших знахідок чужого міста мені особливо сподобалась кав’яренька „Мата Харі”, яка
притулилась у вузькому провулку Старого Міста. Цілком таємна, мікроскопічно мала і аж 
занадто затишна, „Мата Харі” була вбрана в шати східних яскравих тканин. Тут пропонували 
рідкісні напої в естецькому посуді, а також культурні і контркультурні часописи, скромно 
притулені в кутку бездоганно чистого підвіконня. 

Єдиним недоліком цієї кав’ярні була заборона палити, але навіть це не вадило мені бувати 
тут досить часто. „Харі” була ідеальним місцем для відпочинку. Моя власна оселя давно було 
вщерть переповнена димом, і міазмами безсоння, і страхіттями спогадів, і довжелезними 
списками бібліографій, які передували кольоровим картинкам майбутнього художнього 
каталогу, який невблаганно складався в основу для майбутньої дисертації, тому відпочити вдома
мені не випадало. 

У цій кнайпі сторінками перечитувались історії С. Лєма. Тут у мій блокнот сипались 
пелюстки випадкових цитат звідусіль, цитат, ні авторів, ні назв першоджерел яких я не 
пам’ятала, зрідка підозрюючи, що взято їх із книг неіснуючих. Кавалки текстів ілюстрували 
ілюзорну дійсність, побудовану на вигадках, праці, випадкових образах і побіжних враженнях, -
на чому завгодно, окрім спогадів про те, що залишилось вдома. Табуйований, закритий на три 
ключі, розламаний на очах домашній світ не мусив турбувати мене тут, в маленькій кав’ярні, 
названій на честь великої танцівниці. 

„Харі” була особливою, особистою схованкою, де поволі генерувалась нова дійсність, що
виростала замість поламаної попередньої. Тривимірний тонкий срібний кістяк моделі бажання 
жити обростав кришталевими, поки що нетривкими прошарками нових книжок, знайомств, 
інтересів і вражень. Лише зрідка невідомо звідки приносило плюмбум чужих думок та спогадів,
найперший з яких був епітафією і епіграфом одночасно: „Якщо ви відчуваєте, що Вам хочеться 
поїхати до іншої країни, іншого міста, почати інше, нове життя серед незнайомих людей, - ви 
мусите знати, що насправді вам хочеться померти”.

11. Наслідки
Кілька тижнів не можу спати. 

Блукаючи знечів’я Інтернетом, заповнюю несподіваний дарунок безсоння, 
зайві години життя чужими історіями, зовсім іншими справами. 

 Я вимкнена з життя, що мені ще залишається, окрім спокійного погляду на життя тих, 
хто не втратив здатності бути; на тих, хто існує; живе; є. 

Знаєш, навіть новинні ресурси зрідка друкують цікаві речі. 
Якщо не зважати на те, що днями я знову починаю плакати на вулицях, 

коли бачу у натовпі силует, подібний на твій, 
якщо не враховувати того, що серце ближче до третьої ночі намагається вирватись 

з грудей, щоб вільно прогулятись моєю кімнатою, - 
все більш-менш гаразд. 

І, знаєш, мені здається, що, якщо ти не з’явишся найближчими днями,
я ось-ось помру. 

Приїдь. Подзвони. Приїдь. З’явись. Приїдь, чуєш, 
Зателефонуй, напиши або приїдь, 

я не можу більше чекати. 
 
 Цитатник «Тоді, коли ми кохаємо як люди, ми не здатні на чисте кохання як реальний 

психологічний стан. Тим не менше, у просторі напруги поля, створеного символом чистого 
кохання, ми здатні на рух лініями цього поля, і там вже можливі події, чи суміші подій. Це, з 
одного боку, - емпіричні події конкретної людської істоти, а з іншої – до них примішано 
елемент, народжений чимось принципово недосяжним для людського переживання. 

Якщо щось мислиться і створюється, то на зовсім іншому рівні, який дорівнює нашому 
мисленню і переживанню, зведеним в квадрат. Цей рівень зведення відбувається тільки за 



посередництвом форм, а це і є мистецтво для мистецтва. Думка існує тільки для думки». М. 
Мамардашвілі. Естетика мислення

Події. Запис дванадцятий 
Те, що вселяє впевненість: 

Молебень за здоров’я, який провадять кілька священників, коли тобі дуже погано. 
Слова втіхи у годину тривоги та смутку, що їх чутимеш від людини, яка дійсно тебе кохає. 

Сей-Сенагон 
Я вже казала, що після кількамісячної паузи чоловік, якого я кохала, знову почав писати мені

листи, а згодом навіть телефонувати. Я майже не сумнівалась в тому, що він також скучив за 
мною. Але чи варто говорити, що його перші листи справляли на мене дещо несподіване 
враження? Здавалось, я закам’яніла в бурштиновому стовпі спогадів; солоне море спроби 
розриву, високий холод несамовитої самотності не випускали мене так просто. Але кожен його 
наступний лист чи телефонограма, на які я слухняно відповідала, поволі відігрівали мене. 
Намагаючись не зронити тонку посудинку із теплим вогником надії на те, що він знову тут, 
недалеко, поряд зі мною, варто тільки написати листа чи набрати телефонний номер, - все це, 
вкупі із деякими спільними справами, які ми почали робити, поволі повертало мені життя. 

Я оживала, набуваючи здатності бачити загальні обриси предметів, яскраві плями, яких, 
зрештою, було не так мало у моєму першому закордоні. 

Але якісно мої почуття і стани нітрохи не змінились: я і далі затято думала про людину, яка 
мимоволі зіграла таку дивну роль в моєму життя. Я продовжувала кохати його, хоча тепер, за 
нових обставин, по страшній зимовій депресії, не завжди наважувалась назвати це почуття саме
коханням. 

Тепер воно більше нагадувало високоякісну депресію. 
12. Тепер – коментарі. 

Чи можна померти від депресії? 
Австралійські вчені мають намір з'ясувати, чи можна померти від депресії, 

викликаної нещасливим коханням. 
В процесі дослідження вони хочуть дізнатися, чи може клінічна депресія 

викликати фізичні зміни, які спричиняють відмову серця. Паралельно буде досліджено
питання, 

чи можуть антидепресанти запобігти серцевій недостатності. Дослідження 
проводитимуться на групі добровольців у віці від 18 до 75 років, які не мають серцевих

хвороб, 
але впали в депресію, при тому не приймаючи антидепресантів. 

Дослідження австралійських лікарів якоюсь мірою спровоковано літературними творами, 
які впродовж століть описують випадки смерті від розбитого серця, 

повідомляє Акумулятор Новин. 
Проведені раніше дослідження показали наявність зв'язку між депресією і стресом, 

який, у свою чергу, приводить до серцевих нападів.
Кореспондент.net 31 Липня 2001, 02:07

Цитатник «Закоханість поверхнева і задовольняється зовнішнім; кохання черпає сили з 
глибин особистості партнера. Кохання ніколи не буває поверховим. Закоханості властива 
споживацька логіка, коханню – логіка буття, пізнання і… самопожертви. Страждання вбиває 
закоханість; кохання його містить. В закоханості двоє перетворюються на ніщо; в коханні вони 
помножуються. 

Закоханість легка, але вона спустошує; кохання важке, але воно наповнює. Згідно моєї 
теорії, людина не здатна кохати, якщо вона не виросла, не стала психічно і духовно зрілою. А 
духовний розвиток, як ми знаємо, не гра у вишукані слова, - це дія, сконструйована у певному 
задумі Творця. І, звичайно ж, його не можна розпочати в будь-який момент, під настрій. 
Передусім слід мати віру. А віра не купується і не продається. Її не можна визначити. Слід 
просто жити у ній». Валеріо Альбісетті 



ЗЕЛЕНИЙ 
 

Події. Запис тринадцятий. 
Завжди залишається класифікація.

Ю. Іздрик. Воццек. Ніч. 
Просиджуючи зайві години у бібліотеці, я шукала потрібні книги, які стосувались тепер, 

напередодні весни, вже не тільки безпосередньо мого проекту. Проект якось рухався собі далі, 
хоч як яскраве травневе сонце сліпило хворі від безсоння очі, повіки почервоніли близько 
місяця тому і так і не набули знову звичного білого, ледь блакитного ніжного кольору, який 
колись так тобі подобався. Тепер моє обличчя можна було сміливо публікувати на стенді «Їх 
розшукує поліція»: хронічний недосип вкупі з важкою працею давали несамовиті результати в 
сенсі зовнішності. Намагаючись впізнати себе у дзеркалі, я не викликала довіри навіть у себе 
самої, - що вже казати про оточуючих, які поводились зі мною обережно, як з хворою на 
дитячий поліомієліт з аутизмом вкупі, - або як з отруйною змією: в сенсі дуже делікатно, навіть 
обережно. 

Довідкова література, ось що мені потрібно, думала я, втомлено, але вперто шукаючи 
виходу з обридлої кімнати із жовтими стінами, куди мене замкнули твоя недосяжна присутність 
в моєму житті. Не може бути, щоб ця катастрофа нищення звичного світу відбувалась тільки зі 
мною. Зрештою, сюжетів людських стосунків не так багато, просто я потрапила до одного з 
найбільш невдалих. І тепер поволі зсипаюсь на нетривке пісочне дно звичайної помилки хворих
на відчай. Помилка полягає в шаленій самотності того, кому болить, в ілюзії самотності, у 
впевненості в тому, що саме тобі зараз гірше за всіх, що ніхто і ніколи не проживав нічого 
подібного. Що це чорне озеро, в серцевину якого тебе винесло стрімкою течією, не має берегів, 
а отже, відчай відтепер триватиме завжди... Боже, ні, цього не може бути. Цього не мусить бути.
Так не буде, тому що я впевнена в тому, що мапа з тонким пунктиром виходу десь тут, недалеко,
в найближчому кварталі, на сусідньому поверсі, в найближчій бібліотеці, в серцевині 
телефонної слухавки, потрібно тільки знати сигнатуру книги, номер будинку, номер телефону, і 
вихід буде нарешті знайдено. 

Зрештою, я мала невелику електронну бібліотеку, яка, на перший погляд, містила все 
необхідне для створення рецепту коштовного зілля, засобу від відчаю, нещасливої закоханості, 
а можливо, і більшості моїх нещасть взагалі. 

Але це не повинен бути буддизм, ну його, маніпуляції з далекосхідними практиками 
абсолютно не пасують до східноєвропейської свідомості, один чань чого вартий, не книги, а 
червоний квиток в залу для східних єдиноборств, на який просто немає часу. Тим паче, що в 
такому стані я навчусь чомусь одному: або правильній техніці виконання останнього польоту 
камікадзе, або ужитковій естетиці виконання харакірі... І іншого боку, якщо я хочу, щоб моє 
почуття мені більше не боліло, - ergo, мені потрібно все-таки просвітлення, думала я, оминаючи
полички з бусідо, Акутагавою, дзеном, чанем, но, Кобо Абе, фен-шуй, Кабукі, Кунь-цзи, айкідо, 
даоськими приповідками, сітомі, сабо, Місімою, суші, Лі Бо і Ду Фу, обома Муракамі, Басе, 
складностями перекладу, Утамаро, Фуджі, Повістю про прекрасну Отікубо, казками про 
лисицю-перевертня, ікебаною, Фудзі-ямою в квітучих вишнях, а також пізньої осені, якось лиха
Кім Кі Дуком та всіма іншими коштовностями, з кількома довідниками поведінки у 
сейсмонебезпечних зонах та листівками японських краєвидів включно. 

Зрештою, всі вони були для мене тільки наслідками польотів метелика у коштовних 
люстерках Сей-Сенагон, і саме в цій якості я любила їх понад усе, - а отже, не могла ставитись 
до них утилітарно. 

Тому що, думала я, не можна використовувати тих, кого ти любиш. 
13. Коментарі. Британці створили "еліксир любові" 

за рецептом самого Св. Валентина. 
Напередодні Дня закоханих група британських вчених створила "еліксир кохання". 

За словами вчених, любовне зілля зварено згідно рецепту, який, як вважають, 
винайдено самим Св. Валентином, а надруковано завдяки драматургу У. Шекспіру. 

У середу, 13 лютого, Королівське хімічне товариство оголосило: магічний напій виготовлено
строго згідно вказівок одного з героїв п'єси "Сон літньої ночі", написаної у 1595 р. 



Сам еліксир є відваром на основі квіток «анюткіні очка». Один з творців чудесного напою,
Чарльз Селл 

нагадав: у творах Шекспіра часто згадуються різні квіти і трави; отже, поет був тонким
знавцем рослин. 

Зілля вже скуштували актори, які гратимуть у ці дні у виставі "Сон літньої ночі" 
на сцені одного з лондонських театрів, повідомляє Інтерфакс. 

Проте поки ніхто не може сказати, як подіє стародавній "еліксир любові" на сучасну людину.
Журнал Кореспондент.net 14 Лютого 2002, 03:58

Цитатник «Справа в тому, - зазначимо собі це, - що акти думки та волі миттєві. Ми можемо 
затриматись на підступах до них, але самі вони пауз не зносять: все відбувається негайно; вони 
миттєві. Якщо вже я розумію фразу, то я розумію її одразу, в єдину мить. Що ж стосується 
кохання, то воно триває у часі. Кохають не ланцюжком раптових прозрінь, що спалахують і 
гаснуть, як іскри в генераторі змінного току; кохане кохають безперервно. Цим пояснюється ще 
одна особливість почуття, яке ми аналізуємо: кохання ллється, як джерело одухотвореної 
речовини, як невичерпне джерело. Використовуючи метафору, на які щедра наша інтуїція, які 
настільки близькі природі явища, яке нас цікавить, - можна сказати, що кохання не постріл, а 
нескінченна еманація, духовне випромінення, скероване від того, хто кохає, - на коханого. Течія,
а не удар». 

Хосе Ортега-і-Гассет. Етюди про кохання. 

Події. Запис чотирнадцятий 
I аж у найостаннішу мить, коли вже готовий був завалитися дах 

“річкового вокзалу“, а стовпи ліхтарів палали, неначе факели, 
із самого серця полум’я вилетіла і впала мені до ніг невелика книжечка. 

“Iнструкція Повернення“ — було написано на обгорілій обкладинці. 
Ю. Іздрик. АМтм. 

Зрештою, я вирішила скласти щось на зразок особистого цитатнику, інструкції 
самодопомоги, вербального маршруту, який, здавалось мені тоді, потрібною послідовністю 
текстів дасть мені підказку, вірний напрям, в якому слід рухатись далі з цих несамовито 
самотніх місць, залишатись в яких мені більше несила. 

 Але все було не так просто. Роздивляючись всі можливі поради, - а всі інші тексти, як 
хороші, так і такі собі, пропонували не так багато, - я занотовувала основні тези. Отже, 
постмодерністи пропонували проміскуїтет, символісти - очікування, дадаїсти - епатаж, а 
класики ненав’язливо натякали на те, що порядна дівчина мусить просто повіситись, чи, краще, 
втопитись, заздалегідь продумавши гідні декорації. Філософи пропонували абстрагуватись, 
езотерики - сходити до ворожки, релігійники - зрозуміло, письменники - писати, Фройд - 
сублімувати, а Фромм - просто навчитись любити якось інакше.

Роздивляючись ці та всі інші поради, запропоновані бібліотеками та Інтернет-ресурсами,
я думала, що все це, безперечно, варто було б втілити по черзі, - головне не переплутати 
послідовність. І що, напевне, в результаті цього експерименту на світ з’явиться якась нова 
істота, уже не я, - якщо я це все дійсно переживу, звичайно. 

Зрештою, що іще робити з власною психікою і уявою, які остаточно вийшли з-під 
контролю? 

Якщо я все це дійсно переживу, без надії сподівалась я, тоді можливо, на моєму місці 
з’явиться якась інша істота, впевнена в собі, впевнена в своєму майбутньому, теперішньому, 
минулому; впевнена у власних знаннях, власній долі, власній силі; впевнена у тобі, коханий, а 
отже, - спрагла до життя. Тепер, по чорній, аж синій зимовій депресії, тільки це і залишилось 
моєю єдиною метою. 

Епатаж залишав по собі гострі скалки поламаних настроїв, нехорошу збентеженість, 
жити з якою було так само незручно, як з постійним похміллям: руки трусяться, голова болить і 
постійно хочеться в душ, змити евентуальну грязюку під самісінькою шкірою. 

Релігійність подобалась мені, але це було не дуже чесно - підмінювати справжню віру 
бажанням позбавитись від постійного, складного болю у серці. 



Проміскуїтет мені не підходив: я не вміла спати з одним чоловіком, а кохати іншого. Не 
поступаючись у невимушеній розкутості вихованці квакерської сім’ї вісімнадцятого сторіччя, я 
розуміла, що відстань між мною і сучасністю серйозніша, ніж здавалось. Отже, можна не 
надриватись, намагаючись за нею, дійсністю, встигнути, - думала я, переглядаючи з дедалі 
більшою цікавістю живі журнали сучасників. 

Всі інші методи, засоби і способи так чи інакше ілюстрували одне й те ж, - вікна і двері у
моїй кімнаті були фальшивими, і виходу не було ніде, ні за яких. 

Зрідка шалена злість на абсурдність безперервного болю жорстким ефектом хімічної 
кави змушувала говорити і писати дурниці, зосереджені, злісні і болючі, як ті зарості кропиви, з
яких я намагалась колись, в дитинстві, дістати кошеня. Кошеня втекло своїми котячими 
стежками, і я була сама в густому кропивному лісі, куди втрапила в зосередженості мисливця за
справжнім живим теплом, і нічого, чуєш, нічого, крім червоних опіків, ця літня пригода мені не 
дала, що, зрештою, повторювалось і тепер, життя таки римує метафори, підбираючи особисту 
символіку людини в певній послідовності, і ніколи не гидує повторами. 

 Виходу не було, і, систематично працюючи днями і ночами, я думала, що було б варто 
закохатись у когось іншого. Якби це можна було зробити так легко і вправно, якби це можна 
було вигадати, як новий сюжет для нового оповідання, я б неодмінно саме так і вчинила б, і, 
можливо, двері назовні відчинились би раптово абсолютно самостійно, і какофонія містечкової 
містики разом з баб’ячим виттям врешті стихли б, дали б мені можливість слухати інші, 
спокійніші ритми без нездорових і зайвих, чуєш, зайвих спогадів і асоціацій. 

А взагалі трохи дивно бути жінкою, - спочатку ти схожа на метелика, а потім, якщо 
раптом не пощастить, можеш перетворитись назад у гусінь, згадувала я чийсь вираз і 
запалювала на підвіконні свічки, щоб спокійніше засиналось чергової бездонної, чорної вночі. 

14. коментарі
Кохання - психоз строком на 30 місяців 

Як затверджує професор-психолог Колумбійського університету Арнольд Харпер, 
у більшості людей прекрасне почуття триває не більше 30 місяців. 

Такого часу цілком досить для того, щоб познайомитися, 
звикнути один до одного і народити дитину. 

"З'являється все більше аргументів на користь того, - говорить Харпер, - 
що те, що ми називаємо коханням, насправді – лише "хімічний коктейль" 

у нашому мозку, який приводиться в дію певними суспільними умовами". 
Проте навіть найпалкіші закохані набувають імунітет до дії хімічних речовин, 

подібно до того, як завзяті пияки не п'яніють від однієї склянки алкоголю. 
Ефект затьмарення зникає сам собою, і за 2-3 роки ваша особистість 

відновлює свій нормальний розслаблений стан. І тоді пари або розлучаються, 
або, усвідомлюючи, що сумісне існування – система досить зручна, 

продовжують подружнє життя. За словами вченого, у нормальних людей сп'яніння 
"хімічним дурманом" більше вже ніколи не повторюється. Проте деяким так і 

не вдається виробити необхідний імунітет проти любовної недуги, і вони стають 
"серійними романтиками". Примітно, що, згідно спостереженням Харпера, 
більшість чоловіків потрапляють в "солодкі мережі" швидше і більш охоче, 

ніж представниці прекрасної статі.
Кореспондент.net 26 Вересня 2001, 01:39

 
Цитатник «Слова Тори, які звичайно перекладають: «Люби ближнього свого, як самого 

себе, - Б-г!», включають також інакше трактування: «Люби страждання своє: до такого, яким ти 
є, - Вс-вишній милосердний!» - тобто візьми з любов’ю всі страждання і нещастя, що оточили 
тебе. Якщо судити тебе за вчинками твоїми, то Він, Благословенний, виявляє до тебе 
несамовите милосердя». 

Таємниці Тори. Вибрані повчання і вислови рабі Нахмана з Брацлава, збірка Іцхака Альфасі



Весна. 

Події. Запис п’ятнадцятий 
Нещасливе кохання у певному сенсі є прерогативою чоловіків. 
Я маю на увазі, - воно можливе для них попри душевні збитки; 

Їх нещасливе кохання навіть прикрашає. 
Дивитися на нещасливо закохану жінку ніяково, 

як важко і ніяково дивитися на жінку, що намагається піднятись 
до трамваю, - на жінку, яку величезний чоловік 

грубо зіштовхує з підніжки. 
Лідія Гінзбург, Записи різних років

Чи можна отримати досвід з книг? Чи варто розраховувати на результати чужої 
емоційної, інтелектуальної, душевної діяльності? Певне, так, можна, якщо мати тверді власні 
переконання, особисті орієнтири, набір точок зору, точок опору, які дозволяються тобі відкидати
зайве, шукаючи необхідну тобі відповідь на складне почуття чи болючу думку. 

Моє життя того періоду нагадувало багатотомник Лопе де Веги, прочитаного то з 
ахматівською молитовністю, то з цвітаєвським надривом. Навідуючи чергову кав’яреньку, я 
занотовувала у блокнот наступне: 

«Ніби не можна думати про щось, крім кохання; ніби не можна врешті дати спокій цій 
нещасній, розжованій всіма, від класиків до жовтої преси, темою. Кохання, кохання, для 
більшості з нас воно є тільки постійно повторюваною брехнею, яка безсило намагається 
перекинутись на істину. Кому і навіщо ми брешемо? І ця популярна у всі часи закоханість в 
саму ідею закоханості, - одні тавтології, і то найгіршої породи, повтори замість переліків, 
потвори і переляки, все, що потрібно, щоб з’їхати з глузду на рівному місці. 

Ну, майже рівному. 
Але не краща тема кохання нещасливого, кохання, позбавленого близькості. Якщо блюз -

це "переживання хорошої людини, яка втратила своє кохання", то такі речі звичайно 
виконуються у стилі щирого фольку. 

Але ось що тобі варто знати, якщо ти дійсно шукаєш виходу з цієї плутанини; якщо тобі 
направду не подобається нудитись в цій жовтій кімнаті, позбавленій ознак життя. Ось що варто 
знати, щоб не перетворювати найтонші з усіх можливих емоційні рухи на позбавлені смаку, 
фальшиві, порожні слова: 

Коли ти навчишся не плутати кохання з цікавістю; азартом; хтивістю; симпатією; 
дружбою; співробітництвом; страхом самотності; співчуттям, жалем чи, навпаки, вимогою 
співчуття; 

коли кохання перестане бути назвою для павучої напруги власництва, - май на увазі, власник
ніколи не знатиме насправді, що таке „кохання”, тому що надто клопотів має з фіксацією кожної
миті своєї жертви, проведеної поза його, власника, контролем; 

коли кохання перестане бути ідеєю фікс, якою ти морочиш голову собі і іншим, не маючи 
змоги просто по-людськи, без вибриків ставитись до людей, які тебе люблять, - 

тоді, можливо, щось в цьому кращому з світів зміниться на краще, і почуття ростимуть собі, 
як дерева, свавільно і вільно, не намагаючись по дорозі перетворитись на глухо замкнені 
кімнати, важкі кайдани чи лялькові театри з побитими міллю і часом, обдертими втомленими 
ляльками. 

А доти дивись у вікно своєї триповерхівки, котяча телевізія підвіконної вулиці якраз для 
тебе. Все інше - стосунки з світом, собою, людьми, - все це надто складне, надто важке, надто 
напружене, і, зрештою, просто негарне. 

Ось статечно пройшов великий чорний кіт, а за ним, в назирці, непомітно - триколірна 
молода киця. Охоронець амбасади палить цигарку і зрідка дивиться на вікно твоєї сусідки. З її 
кімнати лунає скрипка, - цього разу Моцарт, - і музика страшенно пасує до виразу облич пухких
цементних путті на сусідньому даху. Збирається весняний, але видно, що дуже холодний дощ. 
Ясночола сивоволоса роверистка обережно бере важкі кошики з різноколірними овочами, 
притримуючи жовті перці і стиглі помідори, щоб не розсипались. Ластівки цятками з 
блакитного неба мережать день, ковзаючи білими грудками по прохолодних плитах пішохідної 



доріжки. Квітне вишня. Скоро травень. 
Скоро травень, Марто, а кінця цій історії досі не видно. 

15. Коментарі. Любов живе трохи більше року. 
Якщо вірити італійським ученим, справжнє романтичне кохання триває трохи більше року. 
Дослідники Університету Павії виявили протеїн, відповідальний за тепло першого кохання. 

Згідно їх твердженням, підвищений вміст саме цього протеїну викликає відчуття ейфорії, 
 прихильності, симпатії, пов'язані з відчуттям закоханості. 

Проте, дослідивши організм людей, котрі перебували як у довгострокових, 
так і в короткотривалих стосунках, а також самотніх людей, 

дослідники виявили, що з часом зміст цього протеїну знижується. 
Вчені проаналізували різні рівні нейротропінов у крові чоловіків і жінок у віці від 18 до 31

року, 
Говориться в дослідженні, надрукованому у науковому журналі, 

присвяченому проблемам ендокринології. Вони вивчили дані 58 осіб, 
у яких нещодавно розпочалися особисті відносини. 

Рівень протеїну у цих людей порівняли із даними такої ж кількості людей, 
у яких особисті стосунки тривають уже давно, і з показниками людей самотніх. 

У тих, хто закохався нещодавно, рівень протеїну, названий чинником зростання нейронів
(NGF), 

був значно вищий. З 39 чоловік, що зберегли особисті відчуття, 
через рік рівень протеїну NGF впав до звичайної відмітки. 

Співавтор статті Пьерлуїджі Політі сказав, що отримані не стверджують смерть кохання, - 
просто відчуття це вже не таке гостре. Кохання входить у фазу стабільного стану. 

Але романтична любов, мабуть, закінчується", - говорить Політі. 
Згідно його словам, зміни інтенсивності кохання, схоже, залежать від протеїну NGF. 

"Наші знання про нейробіологи романтичної любові залишаються уривчастими, - сказав він.
Доктор Ланс Уоркман, глава факультету психології британського університету в Бате, 

сказав: "Дослідження дозволяють припустити, що романтичне кохання - пристрасть з часом 
переходить в любов-дружбу, і в цьому процесі грають роль певні біологічні чинники". 

Проте доктор Уоркман нагадує, що "люди - істоти, що створюють сімейні пари, 
так що є підозри, що це може бути пов'язано з моногамією. 

Адже в різних суспільствах практикуються різні види відносин".
 Кореспондент, 29 Листопада 2001, 10:30

Цитатник 
«Прагматик: Справжнє кохання – це як? Раз – і на все життя? 
Ідеаліст: Мені важко сказати. Напевне, так. Хоча.. Є ж період пошуків, помилок. Справжня –

це, напевне, остання… Хоча.. Я не знаю.. Тут дуже тонка матерія. Все дуже індивідуально… 
П.: А якщо нещасливе, без взаємності? Це кохання? 
І.: Навіть не знаю, що вам відповісти. 
П.: Спробуйте, для мене це дуже важливо. 
І.: Пробачте. Я не знаю. 
П.: Я наполягаю. 
І.: Не знаю.. 
П. І все ж? 
І.: Ну, буває по-різному…» 
Блогосфера 

Події. Запис шістнадцятий 
Краще на світі слово - “майже”. Лаконічне, тривимірне, воно завжди було 

Кращою з усіх можливих реплікою причепливому світу 
на всі його настирні забаганки і зайві питання. 

- Марто, ти помила посуд (зробила уроки, була на скрипці, впевнена в своїх силах, любиш



мене?)? 
- МАЙЖЕ! - шепотілось у відповідь, 

і дійсно, в чому можна бути переконаним до кінця в цьому найкращому з світів, 
де всі як навмисне звертаються до тебе саме тоді, 

коли ти дочитала якраз до кульмінації особливо вдалого сюжету.
Спогади

Читаючи блоги, бачу, як людяно звучать записи із скельцями побутових особливостей 
буття. Скалки розмов, деталі ранкової кави чи нічного вина, фіксація живого ракурсу якоїсь 
психологічної чи політичної ситуації, нарешті, влучні вислови і побутові деталі часто 
справляють краще враження, ніж шовкові смуги цитат, чужих, запозичених емоцій. 

Що б я могла написати, якби вміла писати так? Навряд щось дійсно цікаве. 
Ну ось, скажімо сьогодні: 

«Ранкова long-кава, спортзала-душ. Бібліотека. За кілька годин страшенно заболіла голова, 
блакитне небо у вікні посіріло, і залишатись довше серед книжкових полиць було неможливо. 
Зібралась і так швидко, як могла, втекла геть, на волю, на свіже повітря, - на вулицю. 

 Йти до готелю не хотілось, а хотілось натомість пройти старим містом, подивитись знечів’я 
на грифонів-однорогів на других поверхах будинків, погодувати голубів, випити, зрештою, 
кави, чи що. 

Спробувати зрідка із задоволенням витрачати стипендію, - ціла справа для мене. 
 Якраз на порозі кращої кав’ярні міста линула несамовита злива. Ховаючись від 

холодного небесного гніву, закладаю підвіконня „Мати Харі” скарбом з наплічника, головним з 
яких справедливо вважається фотоапарат і блокнот з гелєвою синьою ручкою, яка не реагує, як 
нещасні радянські туби з мазьким чорнилом, на коливання температури. Вулицю, як доводив 
пейзаж за віконним склом, залило вщерть. Парасольки у мене не було, як і виразного бажання 
повертатися до готелю. Злива швидко виродилась у звичайний дощ; дивлячись на доріжки 
крапель за склом, я зрозуміла, що залишусь тут надовго. 

Тож ніщо не вадило дістати блокнот і розпочати безсенсовну, центробіжну, безкінечну, 
зайву, обридлу і найприємнішу в світі шахову гру з білим драконом, хижий погляд якого 
уособлював розлінієний чистий папір. 

Тоді, залишаючись закоханою, як і раніше, я почала відчувати ще дещо, крім болю і 
приниження неможливості жити одним життям з людиною, котру я кохала. Це дещо було 
можливим знеболювальним для всього, що отруїло моє життя, - знеболювальним до депресії, і 
безсоння, і нічних жахів, зрештою, можливістю здобуття незалежності від всього переліченого. 

Це була невимовна спокуса деконструкції власного почуття. Мені хотілось розібрати 
своє кохання, роздивитись його складові, впевнитись в тому, що це не самонавіювання, не сон, 
не вигадка, не вигадка свідомості, хворої на невиправну звичку читати і вірити прочитаному. 
Мені хотілось впевнитись в тому, що те, що зі мною відбувається, є дійсно справжнім коханням,
про яке я так багато читала в дитинстві. 

Інстинктивно відчуваючи, що тут я вступаю в царство по-справжньому небезпечне, я 
шукала сюжет, який дозволив би не робити цього. Принаймні можливість прочитати щось 
подібне у чужій книзі значно приємніша, ніж перспектива написати її самостійно, думала я, 
підсвідомо вже тоді наражаючись на перший квест цієї партії. Загадка полягала в розв’язанні 
проблеми сюжету, присвяченого коханню, в якому були б відсутні стандартні речі, - деталі 
знайомства; ім’я; зовнішність; фах; детальні розмови; зрештою, як вигадати сюжет, в якому 
були б відсутні побутові деталі. 

Зазираючи за новий поріг свого почуття, - страшний поріг, читачу, - я, проте, знала, що 
справжньому коханню нічого не буде, нічого не станеться від дзеркального коридору кількох 
вигаданих сюжетних ліній. Тому вже тоді я писала нотатки, які згодом увійшли в основу 
невеличкої повісті, яку ти зараз читаєш. Перші роздуми, занотовані у довгі хвилини тієї зливи, 
звучали так: 

„Дійсно не варто багато читати. Це псує чистоту реакцій, плюндрує безпосередні вияви 
інстинктів, а зрештою, рано чи пізно змушує писати, що взагалі, якщо чесно, є великою 
незручністю, значною відповідальністю і т.п. Ось, наприклад, музична фальш сходить нанівець, 
і тільки обличчя твоїх співрозмовників, скажімо, професійних музикантів, засвітяться на мить 



прикрим стражденним виразом. Але фальш, написаний і, не дай Бог, надрукований, буде 
переслідувати тебе всю дорогу, навіть коли машкара перевдягань зникне, и ти проживеш триста 
п’ятдесят шосту інкарнацію в іншому настрої, віці, місті, сім’ї, - те, що було написано брехливо 
або просто неточно, ніколи не облишить тебе назавжди, лякаючи серед ночі згадкою про 
напруженість, неприродність, банальність, нещирість, врешті, однобокість сказаного колись: „Я
взагалі не вмію кохати”, або „кохаю тебе до нестями”, або „я забуду тебе назавжди”, або „я 
хотіла бути твоєю дружною”, абощо. 

Зрештою, якщо редакторський вірус (напевне, все-таки саме Леон Фейхтвангер був 
засновником вірусології позитивних якостей) дійсно вдерся в твоє життя, і, щоб не бути 
літературною жертвою або згустком власних спогадів, ти мусиш писати, - то ліпше писати 
цитатами. Найкраще почати з тематичного каталогу, а бібліографія виросте самостійно. Але до 
класифікацій почати варто все-таки з Фейхтвангера:

«Він був щиро переконаний в тому, що почуття і думки є такими ж продуктами тіла, як сеча 
і піт. Анатомія людини завжди повторюється, чуттєві переживання завжди однакові: між 
відчуттями бика, запліднюючого корову, і почуттями Данте до Беатріче різниця лише у ступені, 
і вважати кохання принципово відмінним від хтивості означає забобонно ідеалізувати його. 
Адже він вважав себе гедоністом матеріалістичного штибу і вважав, що єдиний сенс життя 
полягає в насолоді». 

В насолоді, шановний пане Леоне, окрім можливого сенсу життя, полягає багато чого ще, - 
просто зайти страшно. 

Особливо якщо не любиш бруду. Якби у радостей плоті були певні, властиві тільки їй звуки, 
це напевне були б звуки дзвіночків: від важких, коров’ячих, латунних поодиноких брязків до 
пронизливих дзеньків дзвіночків одягу хворих на проказу, разом з усіма можливими звуками 
вітру, і риболовними треньками, і навіть включно з тремтливим репетом всіх можливих 
будильників світу. 

Варто було б продовжити цю тему, подивитись, куди вона прямує. Тільки б не заблукати б 
дорогою. 

Прощавай, серце моє; тепер мені час іти. 
16. коментарі. Закоханість подібна на пристрасть до наркотиків. 

До такого висновку дійшла група дослідників з університету штату Флориди в США. 
Вчені вирішили поставити досвіди на мишах-полівках, оскільки вони 
здебільшого виявляють ознаки закоханості так, як це властиво людям. 

На думку вчених, речовина допамін, яка стимулює роботу ділянок мозку, 
які формують так звану "систему заохочення", допомагає підтримувати 

моногамність самця полівки. Допамін відіграє найважливішу роль 
у прагненні людей один до одного за тим же принципом, як і у випадку 

з іншими задоволеннями, наприклад, смачною їжею. Вважається, що ця ж речовина 
"підсаджує" наркозалежних людей на героїн і кокаїн. В процесі наукового експерименту 
самців і самичок полівки спочатку спаровували. Потім в мозок самців уводили допамін, 

після чого у них формувалась прихильність до вже відомих їм самочок. 
Пізніше групу мишей селили у загальній клітці. У цій ситуації самці робили вибір на

користь самок, 
до яких мали прихильність і раніше, в той же час виявляючи 

всі ознаки агресії щодо незнайомих самичок. 
На наступному етапі дослідження блокувалася дія протеїну, який активізувався після

введення 
допаміна в мозок самців. У результаті самці перестали виявляти ознаки 

стійкої прихильності до самичок, з якими спаровувалися. На думку керівника експерименту 
Брэндона Арагоны, це перший експеримент, що демонструє процес впливу мозку на

моногамну поведінку. 
Вчений стверджує, що у ситуаціях, подібних до описаної, люди можуть 

поводитися інакше, але все-таки подібна закономірність властива 
відносинам між чоловіками й жінками. "Кохання - це складне почуття. Безумовно, 

у нейрофізіології відбуваються зміни, 



але це не повинно пояснюватись виключно взаємодією хімічних елементів",
- вважає, в свою чергу, Колін Уілсон з Британського Психологічного Товариства. 

Разом з тим, Уілсон згоден з колегою в тому, 
що процес прагнення однієї людини - іншої відрізняється від того, 

що відбувається в аналогічній ситуації між мишами. 
Кореспондент.net 06 Грудня 2003, 17:52

 
Цитатник 
 Людина тихо і ясно відходить від власної перебільшеності. 7. Адже дійсно існують миті, 

коли ти бачиш, як людина тихо і ясно відходить від власної перебільшеності. Ці рідкісні свята 
тобі ніколи не забути. Відтепер ти кохатимеш цю людну. Це означає – ти намагатимешся 
нервовою рукою повторити обриси її особистості, якою побачив її в той момент. Мистецтво 
робить те саме. Воно – також кохання, але вимагатиме більшого. Воно – кохання до Бога. Йому 
не слід затримуватись у когось одного, бо він – лише брама життя. Воно повинно пройти цю 
браму наскрізь. Йому не можна втомлюватись. Щоб відбутись, воно повинно діяти там, де все 
суть – Єдиний. І, коли воно стане власністю цього Єдиного, нескінченні багатства будуть 
підвладні всім. 

Р.М. Рільке. Флорентійський щоденник. Про мелодію речей. 

Блакитний
Події. Запис сімнадцятий

Є люди, які бояться засинати і особливо прокидатись, 
тому що цей акт розриває пелену умовних дій, 

залишаючи людину віч-на-віч із голим існуванням, 
з відчуттям життя як такого, з чистою течією життя, 

нестерпною для органічних песимістів. Їм потрібна темрява, 
яка триває якомога довше, тепло, чуже тепло, змішане з їх власним, 

яке зберігає особливу якість – якість присутності другої людини, 
єдиної людини, такої, яка б замінила їм цілий світ. 

Їм потрібне кохання щільне і достовірне. Тоді вже сон - не провалля, 
не небуття, тому що на дні свого сну вони відчувають присутність, 

і присутність вони відчувають на поверхні свого ранку. 
Більше за все органічні песимісти бояться раптової вранішньої 
ясності свідомості. Але від чужого тепла, від другого дихання, 

що стелеться подушкою, свідомість їх береться маревом і теплішає, як скло. 
Лідія Гінзбург, Записи різних років

В котрійсь з наших електронних розмов на тієї весни я пожалілась коханому на те, що не 
почуваю себе щасливою тут, у цьому милому місті. Пожалілась, маючи на увазі те, що не 
сказала б йому ніколи: як мало, зрештою, уваги він мені приділяє. Дійсно, всі мої і навіть наші 
справи, і важливі питання, і проекти, - все це було прекрасно, але мені бракувало його 
присутності, його усміхненого обличчя в улюбленій кав’ярні, його кпинів і красномовних 
роздумів, його манери жартувати, спеціально дратуючи мене. Зрештою, мені бракувало світла 
його розмови, світла, яке паморочливо, але дозовано, а отже, стерпно сяяло з його розумних і 
чистих листів. Я мріяла про інше, про більше: я хотіла, те, щоб він навідав мене тут, у Європі, 
приїхав хоча б на один день, випити зі мною кави, прогулятись містом, - але побути тут, на 
відстані простягнутої долонею вгору руки. Ненадовго, - лише на кілька годин; адже я знала, що 
енергії цієї розмови, цієї зустрічі мені б вистачило на кілька місяців. 

 У відповідь я отримала несподівану паузу у нашому листуванні. Пауза тривала кілька днів, 
змушуючи мене сильно тривожитись щодо уявних причин його мовчання. Коли я вирішила 
зателефонувати, щоб дізнатись, що сталось, раптом прийшов довгоочікуваний лист. Не 
електронний, а справжній лист, лист у зеленому конверті, розцяцькований кольоровими 
плямками марок і синіми поцілунками штемпелів. Намагаючись стримати нетерпіння, від якого 
завжди ледь трусяться руки, я обережно відкрила конверт. Всередині, поряд з поштовкою, на 



якій була намальована мапа найближчих до нас обох гір, лежало кілька листочків, густо 
заповнених безпорадним дитячим почерком. 

 Ось що він мені написав: 
«Марто, ти колись казала, що з дитинства любиш тварин і ненавидиш іграшки. Думаю, це 

тому, що ти вважаєш фатальну нездатність рухатись, говорити, бути дійсним недоліком 
штучних істоток. Але ти мусиш пам’ятати: не все, що має здатність рухатись, дійсно існує. І 
навпаки, є речі, в яких більше душі, більше породи, більше справжніх токів життя, ніж в деяких 
аж надто рухливих людей. 

Та, власне, писати я збирався зовсім не про це. 
Якось ти пожалілась мені на страх, який зрідка навідує тебе впродовж твоїх, таких же 

безсонних, як у мене, ночей. Знаєш, якщо в кімнатці старовинного готелю тобі дійсно бракує 
відчуття власної території, а світ раптово починає здаватись занадто великим і зовсім чужим, 
подумай про людей, які зупинялись в твоїй кімнаті до тебе. Їх незрима присутність тягнеться у 
минуле, в інші міста, в далекі країни, - до інших життів інших людей, думати про які не тільки 
гарно, але й корисно. Вони, ці люди, не знаючи тебе, доброзичливо і послідовно залишили тобі 
у спадок безліч своїх настроїв. Можливо, спочатку твоє нове життя (пробач сектантське 
словосполучення) складатиметься з слюдяних лапок чиїхось настроїв, слів, випалених цигарок, 
випитих пив і соків, з’їдених вечерь і різної інтенсивності думок від спілкування з іншими, собі 
подібними, або навпаки, відмінними від тебе на всі 100% істотами. Потім це зміниться, але для 
початку думка про їх настрої, враження і переживання стоятиме на заваді твоєму страху перед 
темрявою. Яким би він не був настирливим, цей страх. 

Якщо ж і це не спрацюватиме якоїсь особливо темної ночі, тобі стануть в пригоді 
срібного кольору чашечки акуратних свічок, які так люблять палити у католицьких храмах і на 
єврейських цвинтарях. 

Купи кілька пакуночків і запалюй їх по одній на ніч: вогонь - це кращий засіб від всіх страху
перед темрявою. Ти побачиш, як справжнє живе світло віддасть належне ночі, розжене темряву 
разом з незрозумілими, напівдитячими, а отже, найсильнішими з усіх можливих страхіттями. 

Пам’ятай: кілька вогників на підвіконні серед глупої ночі - це завжди не тільки зброя проти 
страху, але й свято, лагідне свято живого вогню серед тиші та темряви, твій особистий новий 
рік щоночі, який мусить зігріти твої відсутні сни. Вогонь, зрештою, сам навіє тобі сни, які 
мусять приходити в кінці важкого дня до всіх нас. Сподіваюсь, так твоє безсоння минеться 
швидше. 

Я особисто певний час тому мусив вживати антидепресанти, щоб припинити ту ж, що і у
тебе, незручну манеру жити ночами. Ти також можеш спробувати снодійне, але, на мою думку, 
воно тобі зайве: ти надто швидко звикаєш до всього, з якісного непотребу починаючи. Тому 
надсилаю тобі історію, яка стане тобі в пригоді найближчого вечора, коли ти вкотре 
лаштуватимешся ламати своє безсоння. 

Не піклуйся про майбутнє і нічого не бійся: і те, і інше однаково не має сенсу. 
Тепер, коли ти дочитаєш цього листа, твоє безсоння минеться, ти будеш добре спати, краще, 

ніж досі. 
Не бійся нічого, ніколи, ні за яких. Тримайся і бережи себе. Бувай, сонечко". 

17. Коментарі. Вчений з'ясував, як відновити нервові клітини мозку. 
Професор австралійського Університету Квінсленда встановив, 
за яких умов у людини активно ростуть нервові клітини мозку. 

За словами вченого Перрі Бартлета, це необхідно для того, щоб запобігти таких
захворювань, 

Як, , зокрема, хвороби Альцгеймера і Паркінсона. Згідно Бартлету, очевидно те, 
що оновленню клітин мозку сприяє речовина пролактин, 

яку у значних кількостях виробляє організм вагітної жінки. 
За словами вченого, для продукування пролактину потрібні фізичні 

і розумові навантаження. Наприклад, за його словами, 
рівень пролактину підвищують заняття коханням, біг 

і розгадування складних кросвордів. 
За матеріалами Газета.Ru 07 Червня 2002, 10:58



Цитатник «Якщо оточуючі здебільшого здаються тобі не такими, як мусять бути нормальні 
люди, - значить, проблема саме в тобі. Це майже діагноз ))))) 

Блогосфера

Події. Запис вісімнадцятий
В усякому разі, мені завжди доводилося виїздити 

на кілька годин раніше за інших, фольксвагеном, зовсім самому, 
щоб встигти відігріти мій контрабас, 

в жахливих селянських халупах 
чи біля пічок у різничках, - немов хворого старого. 

На це здатне кохання, мушу вам сказати. 
Однаку разу ми застрягли у сніговому бурані, - у грудні 74-го, між Етталем і Оберау. 

Дві години ми чекали на техдопомогу. І я поступився йому своїм власним пальто. 
Зігрів його власним тілом. На концерті мій контрабас був уже теплий, а в мені 

зароджувався нищівний грип. 
Патрік Зюскінд. Контрабас.

Ось історія, яку він надіслав мені у тому листі. Переписана з якоїсь єврейської книжки, 
ця казка на кількох листках жовтуватого волокнистого паперу згодом оселилась під моєю 
подушкою: 

«Жив один бідак, який годувався тим, що копав глину і продавав її. Одного разу копав він 
глину і знайшов коштовний камінь. І зрозумів він, що ціна каменю дуже висока, проте не знав, 
яка вона. Пішов бідак до золотаря, щоб той оцінив камінь. Роздивився золотар коштовність і 
сказав: 

- Немає в нашій країні людини, яка б могла заплатити тобі за неї, тому що вартий він 
шалених грошей. А слід тобі поїхати в столичне місто Лондон, щоб продати його. 

Не було у бідака коштів на подорож. Пішов він і продав все, що він мав, - а мав він небагато.
Потім став ходити по оселях, збираючи милостиню. Поки не зібрав досить, щоб доїхати до 
міста-порту. А коштів на те, щоб сісти на корабель, у нього не залишилось. Пішов він тоді до 
капітану і показав йому коштовний камінь. Побачив капітан камінь і зрозумів, що перед ним - 
забезпечена людина. Взяв його на корабель, всіляко привітав його і дав йому найкращу каюту з 
усілякими зручностями, як родовитому пану. 

Було в його каюті вікно, з якого можна було милуватись морем. Звик бідак веселити свою 
душу, розглядаючи камінь. Особливо подобалось йому дивтись на камінь під час їжі, тому що 
добрий гумор і радість сердечна корисні і цілющі: з ними їжа засвоюється легко. 

Одного разу сидів він і їв, за своєю звичкою, і коштовний камінь лежав перед ним на столі. І 
море іскрилось за вікном, і плюскіт хвиль підносив настрій і заспокоював. Відчув бідак втому і 
задрімав. Тим часом зайшов в каюту слуга, зняв зі столу скатертину з крихтами і коштовним 
каменем, на який не звернув уваги, - взяв і витрусив скатертину в море. 

Коли прокинувся бідак і зрозумів, що сталося, стало йому так тяжко, що він ледь не з’їхав з 
глузду. 

- Що буде зі мною тепер? Адже капітан - розбійник, він уб’є мене, як тільки дізнається, що я
не можу заплатити за подорож!

Але опанував він себе і продовжував виглядати веселим, ніби нічого не сталось. 
Капітан мав звичку кожного дня заходити до бідака в каюту і розмовляти з ним. Коли вкотре 

зайшов до нього капітан, то не помітив в ньому жодних змін. І якось сказав йому капітан: 
- Бачу я, що ти людина розумна і щира! Тому послухай моє прохання. Хочу я придбати 

дорогою велику партію зерна, щоб продати її в Лондоні. Це може дати значний прибуток. Проте
я побоююсь, що скажуть, ніби вкрав я гроші, щоб купити зерно. Тому нехай буде оформлено 
купчу на твоє ім’я. А я тобі за це добре платитиму. 

Погодився бідак, і так вони і зробили. 
І ось, коли прибули вони до Лондону, раптом помер капітан... І залишилось все в руках 

бідака. А вартість зерна була вдвічі більша від вартості коштовного каменю.



Закінчив рабі розповідати історію і сказав: 
- Камінь був не його. Доказом є те, що камінь у нього згубився. Але зерно дійсно було його, 

адже воно залишилось у нього. Для чого ж сталось з ним все це? Тільки для того, щоб 
випробування загартували його, і дух його зміцнів. Якщо ти віриш, що можна зіпсувати, - повір,
що можна виправити. І не давай цьому світу збити тебе з шляху, тому що цей світ заплутує 
людину остаточно. 

Все може змінитись від найгіршого до найкращого в одну-єдину мить». 
18. Коментар. Як вмирають від любові?

Австралійські учені мають намір з'ясувати, чи можна померти від розбитого серця. 
В процесі дослідження вони спробують дізнатися, чи може клінічна депресія 

викликати фізичні зміни в серці, що приводять до його відмови. 
Паралельно буде досліджено питання, чи можуть антидепресанти 

запобігти серцевій недостатності. Дослідження проводитимуться на групі добровольців 
у віці від 18 до 75 років, що не мають історії серцевих хвороб, але перебувають в депресії,

при тому не вживаючи антидепресанти. Дослідження австралійських лікарів якоюсь мірою 
ініційоване літературними творами, які впродовж століть описують випадки 

смерті від розбитого серця. Проведені раніше дослідження демонструють існування 
зв'язку між депресією і стресом, який, у свою чергу, 

приводить до серцевих нападів, повідомляє Росія-онлайн.
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Цитатник 
- Майлз, фашистам ненависний секс. 
Його посмішка стала карикатурною. 
- Навіть в найгірших філософських системах можна відшукати щось хороше. 
- І кохання їм ненависне. 
- За даних обставин це звучить непристойно. 
- І ніжність також.
- Ніжності в тобі – як в тому клятому кактусі.
- І вони абсолютно нездатні іронізувати над собою. 
Джон Фаулз. Мантіса 

Події. Запис дев’ятнадцятий 
З інструкції хворим на депресію: 

Якщо тобі дуже погано, спробуй вчити іноземну мову. 
Бажано складну, краще - максимально незвичну: 
китайську, гебрайську, санскрит або есперанто… 

Здатність зосереджуватись ніколи не падає з неба, 
її потрібно здобути. 

Записалась на курси івриту, а також перекладацькі курси. 
Все інше як завше.

Спогади 
Програма, яка запросила мене на це стажування, була дійсно щедрою і гостинною, і 

практично весь готель став тимчасовим домом для численних гуманітаріїв країн Східної 
Європи. Ну, так, думала я, справедливість на світі, безперечно, існує: де ж іще, де і коли, за яких
умов вітчизняні гуманітарії зможуть відчути себе людьми, як не тут, за кордоном. Адже гідних 
умов для нормальної праці вдома шукати марно, ким би ти не був, - письменником, 
перекладачем, мистецтвознавцем чи, не дай бог, літературним критиком. 

Вдома це означало – бути засмиканим, як клінічний психопат в останні хвилини 
напередодні прийому вечірнього заспокійливого. Вдома це дорівнювало праці на кількох 
роботах, найчастіше – взагалі не за фахом, отримуючи при тому мізерну платню, а до неї - 
некомпетентні зауваження невігласів. Ах, ці зауваження, згадувала я, зауваження звідусіль, - від 
амбітних колег, яким часто не випало отримати бодай одну вищу освіту, зауваження від 



дирекції, від людей, яких сліпа доля вітчизняного гуманітарного пролетаріату любить 
нагороджувати статусами редакторів, керівників проектів чи й, прости господи, просто 
головними керівними посадами у ЗМІ чи науково-дослідних інститутах. 

Роззираючись на колег-співвітчизників, тимчасово врятованих від катастрофічного стану
вітчизняної культури, я щиро сподівалась, що привертаю до себе не надто багато уваги. Взагалі,
як на людину чутливу, загальна напруга скупчення професійних генераторів слів на одній 
маленькій території була в чомусь просто жахливою, прирікаючи будь-яку невимушеність 
вислову на злоякісний аутизм. Перебільшена професійна увага оточуючих до сказаного тобою, 
зрештою, дратує не гірш від яскравого світла софітів, направлених просто в очі. 

Але нам було б про що говорити. За умови, якби я набула здатності на нормальну 
розмову, не деформовану депресією і безсонням, з обов’язковою задухою зранку. На жаль, тоді, 
у ті перші весняні тижні, моя кімната була страшенно прокуреною; тоді я важко засинала вже на
світанні із книжкою, а прокидалась завжди під подушкою, яка загадковим чином щоночі 
намагалась прихистити мою голову від паскудств оточуючого світу. 

Незважаючи на все це, довго запобігати людей було просто неввічливо. Колонія 
вітчизняних гуманітаріїв мешкала на трьох поверхах загалом невеликого готелю, і ми постійно 
зустрічались у довгих синіх коридорах, напівпорожніх холодних кухнях та в Інтернет-залах. 
Створити належну дистанцію було важко, зокрема, тому, що ми жили в іншомовному 
середовищі. Взагалі потреба тепла навіть в епізодичній еміграції здатна зблизити людей у 
найнесподіваніших комбінаціях стосунків, не передбачених ні освітою, ні вихованням, ні, 
зрештою, характером. Виходячи з цього, знайомства з колегами, як не крути, було не уникнути. 

Ну що ж, і познайомились. Позаяк склад людської натури у всі часи визначають способи 
відпочинку, то тут мене не чекало жодного винятку. Всі вони були люди як люди, - хтось курив 
траву; хтось пив; хтось писав халтурні тексти; всі багато працювали, свідомо демонструючи 
один перед одним агресивну недбалість до зайвої праці. Майже всі мої колеги були знайомі між 
собою роками, що змушувало їх з характерною професійною цікавістю розглядати нових 
персонажів, - ось, зокрема, мене. 

Серед моїх нових знайомих вистачало яскравих особистостей. Наймолодшою серед них 
була сімнадцятирічна дівчинка, мініатюрна білявка Ханна. Краща скрипалька своєї країни, у 
приватному житті Ханна була абсолютно адекватною власному віку, - тобто особою 
легковажною і гіперактивною. Ці якості стосувались перш за все її бажання спілкуватись. Вона 
була дуже жива, дуже жвава, і мати з нею справу було напрочуд приємно. 

Її філософія (а вона, як всі професіонали, вже мала власну філософію, і добре деталізовану) 
полягала в закоханості в теперішній час, що було запереченням плинності часу взагалі. Ханна 
була дуже симпатичною особою, а що їй випало бути моєю найближчою сусідкою, то завдяки їй
кільканадцять моїх вечорів, замість чорної депресії, були наповнені різноколірними напоями, 
різноманітною музикою і більш-менш порожніми, але від того особливо приємними 
теревенями. 

Проте з часом мене зацікавив зовсім інший персонаж цього свята. Це була моя 
ровесниця, письменниця Ганна Г. Ганна, як я бачила, пильно придивляючись до неї, була 
блискучим уособленням корпоративної свідомості, живим унаочненням можливої гілки 
розвитку вітчизняного гуманітарія, вихованого на зовсім інших пріоритетах часів, коли слова 
«гламур», «піар», «корпорація» і такі подібні ще не важили так багато, чи й взагалі не існували. 

Натомість тоді, у ті давноминулі часи, категорії жорсткості, і цинізму, і кохання були 
окреслені значно гостріше, думала я, плануючи запросити Ганну на спільну прогулянку. 

19. Коментарі. Самотність дорівнює фізичному болю. 
Реакція на самотність і соціальне відчуження, так само як і зневага 

з боку оточення людини активує ті ж нервові центри, що і звичайний, 
фізичний біль. Таким чином, біль від емоційних переживань, 

пов'язаних з відчуженням, є не менш реальним явищем, ніж біль від пошкоджених кінцівок. 
На основі цих даних вчені, можливо, зможуть створити щось 
на зразок "ліків від самотності», а також депресії, пов'язаної 

з соціальними стосунками. Такі препарати впливатимуть 
саме на названі вище нервові центри, пише MEMBRANA. 
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Цитатник. «Він абсолютно свідомий того, що науковий прогрес і матеріалізм підірвали 

основи всіх традиційних релігій; також він розуміє і те, що жодне суспільство існувати без 
релігії не здатне. Протягом сотні сторінок він намагається закласти фундамент такої релігії, яка 
могла б бути співвіднесена з сучасним станом науки. Не можна сказати, що результати його 
зусиль такі переконливі; не скажеш також, що розвиток нашого суспільства в цьому сенсі якось 
особливо відчутний. В дійсності всі надії на синтез нівельовано очевидністю смерті матерії, 
марнославством і жорстокістю, які невпинно розповсюджуються. В якості компенсації, - 
дивакувато посміхнувшись, закінчив він, - нам, тим не менше, залишається кохання». 

Мішель Уельбек. Елементарні частки. 

Події. Запис двадцятий
Жінки Ч. дуже мені подобаються. Віддані і роботящі, прості і скромні, 

вони задоволені своїм життям і завжди не від того, щоб влаштувати свято. 
Кожного тижня тут справляють весілля. А кожне весілля з усілякими 

передсвятковими вечорами під різними назвами триває рівно тиждень. 
Таким чином, жінки мають чим розважитись майже щовечора. 

Спочатку я не могла зрозуміти, як їх кишені це витримують. 
Але, як виявилось, це дуже просто: наприклад, кожна жінка 

на будь-яке весілля одягає свою гарну весільну сукню протягом 
десяти-п’ятнадцяти років. Потім ця сукня, чиста і акуратна, переходить до доньки. 

Розваги у них дуже прості. Якась немолода вірменка грає на гармоні. 
Якщо потім їй за це дають шмат тканини на скромну сукню і трішки грошей, 

вона звичайно страшенно задоволена. 
Так, розваги у жінок Ч. дуже прості, і вони цілком ними задоволені. 

Ах, чому я не народилась у цьому місті! 
Та що там… Тепер про інше. Як не дивно, сусідки полюбили мене. 

Але вони сердиті на мене за те, що я рідко бачусь із ними і не розділяю їх свят.
Р. Н. Гюнтекін. «Пташка співоча» 

Варто було спробувати вийти за межі власного затісного світу, де мені ледь ставало місця, - 
до такої міри все тут було марковано тобою, належало тобі, було твоїм пам’ятником чи 
висловом. Я починала задихалась, і мені хотілось волі. Блукаючи новинними Інтернет-
ресурсами, я розуміла, до якої міри збільшилась відстань між мною і сучасністю. Я не зналась 
ні на питаннях глобалізації, ні на наслідках сексуальної революції, ні в тому, чим гламур 
подібний на дискурс і як саме їх варто сповідувати, щоб не надто виділятись з натовпу. Але 
живе унаочнення всіх цих і подібних питань, думала я, краще мені пояснить, що відбулося в 
світі в той час, як я працювала в своїх архівах, подумки складаючи листи до тебе у перервах між
науковою працею. 

Тому одного звичайного, зовсім не особливого дня я наважилась підійти до перекладачки і 
письменниці Ганну Г., особи напрочуд сучасної, а отже, несамовито енергійної, і розговоритись 
з нею, і запросити її на пиво. 



Зовнішність Ганни відповідала стандартам модних часописів, і це було не останнім 
аргументом на користь мого вибору, - я ніколи не слідкувала за модою, обираючи класичні 
моделі одягу і взуття. Час Ганни жорстко вписувався в стандарти порадників популярних 
телепередач та творів популярних психологів, чиї картаті обкладинки звичайно прикрашають 
письмові столи корпоративних директорів середньої ланки. Мова Ганни була пересипана 
американізмами та стандартними жартами, з обличчя ніколи не сходила ледь помітна посмішка,
а її книжкова поличка була заставлена довідниками і посібниками, яки стосувались виключно її 
фаху. В її житті не було нічого зайвого, все керувалось одним-єдиним правилом: 
використовувати все можливе для якнайбільшої особистої користі, байдуже, у фінансовому, 
фізичному чи й емоційному сенсі. При тому все, що вона говорила, було виключно позитивним.
Тривав, проте, цей позитив недовго, - приблизно до третьої порції випитого Ганною пива. Тоді 
вона раптом перетворювалась на агресивну, цинічну істоту, яка не знаходила собі місця у 
пошуках саркастичного жарту, особливо неприємного для співрозмовника, - тобто цього разу 
для мене. 

Але саме в такому стані вона мені більше подобалась: це, принаймні, було вже щось. Це 
була перекручена і поламана, але справжня, жива особистість, а не набір штампів, говорити з 
яким було однаково що пробувати надкусити штучне яблуко: процесу спілкування найперше 
бракувало смаку. Що з того, що моя бабуся говорила про таких дівчат, - 

- Марто, дитино, чи ти не бачиш, що на ній проби ніде ставити? 
Зрештою, моя бабуся не читала Бодрійяра і зовсім не зналась на питаннях теорії сексуальної

революції. Тому, слухаючи монологи Ганни, я з цікавістю, майже із захватом слідкувала за 
мапою її особистої теорії кохання сучасної людини. Якщо коротко, то суть теорії полягала в 
тому, що кращим унаочненням свободи є проміскуїтет. Чим більше осіб протилежної статі буде 
тобою завойовано, говорилось у маніфесті цієї програми, тим ти сучасніший, звабливіший, 
кращий. 

Що й казати, вирішувати для себе питання того, чи варто поводити себе як повія, чи досить 
тільки вдавати, що я нею є, мені просто якось не випадало навіть у перспективі. Тому я 
завбачливо вирішила не говорити з Ганною про власне кохання, відчуваючи, що вона навряд чи 
зуміє зрозуміти мене вірно. 

Що стосується Ганни, то вона, як виявилось, давно шукала привід поговорити зі мною. 
Тепер затишна пивничка в центрі міста прихистила нас після прогулянки сонячним містом, ми 
пили «Гіннес», і розмова наша тривала вже третю годину поспіль. 

Одним з перших питань Ганни, як і слід було сподіватись, було питання щодо особистого 
життя. Уникати відвертості було пізно, тому я сказала: 

- У мене є коханий. Він живе в іншому місті. 
Ганна уважно подивилась на мене: 
- Тобто у тебе є бой-френд?, - ніби сподіваючись на те, що я скажу: ні; ти помиляєшся; 

насправді це дівчина. Я подумки посміхнулась, а потому збрехала:
- Так. Ми з ним живемо разом ось уже кілька років. А ти? Ти маєш сім’ю? 
Громадянський шлюб, здається, був досить серйозним аргументом на користь виправдання 

моєї відлюдькуватої поведінки тут, на цій стипендії, і, заспокоївшись, Ганна, - особа, між 
іншим, несамовито артистична, - розсипала переді мною намиста своїх пригод, і поглядів, і 
переконань останніх років. Ось що я дізналась. 

Сім’ї Ганна не мала, і це було, здається, питання принципове. Вона була незалежною, 
самостійною, дорослою жінкою, яка не збиралась задешево віддавати переваги побутового 
егоїзму на користь такої сумнівної соціальної конструкції, як подружнє життя. Дітей вона, на 
відміну від мене, не хотіла, що спричинило відверте визнання щодо дев’яти абортів, останній з 
яких Ганна зробила ось з тиждень тому. Це мусила бути дитина француза, який мешкав 
поверхом вище. 

Хм, думала я, ця жінка своєрідно розуміє інтеграцію власної країни у європейську спільноту.
Але нема питань: послідовно тягнучи в свою постіль всіх можливих європейців, які мешкали у 
нашому готелі, а також випадково траплялись на її шляху за його, готелю, межами, Ганна своєю 
поведінкою якимось чином цій інтеграції, безперечно, сприяє. 



Здавалося, всі життєстверджуючі маніфести вільного кохання світилась чистим золотом її 
шкіри. Її негарні загалом риси, - завеликий ніс, завеликі очі, непропорційні риси обличчя, - 
сяяли силою і впевненістю в тому, що життя коротке, життя, курва, коротке, від життя треба 
встигнути взяти все, що воно в змозі дати, і силою вирвати все те, що воно дати не в змозі. 

Що ж, Ганна, і такі, як вона, - думала я, випускаючи хмарку диму до дзеркальної стелі 
пивнички, - це і є ті люди, на кого важко працюють сучасні ЗМІ, для кого мислять сучасні 
філософи, про кого дбають сучасні дизайнери. Вони працюють для Ганни, усвідомлюють вони 
це чи ні, і я, безумовно, мала рацію, нагло запрошуючи її на це інтерв’ю: вона, Ганна Г., краще 
за інших здатна унаочнити сучасність, дати мені зрозуміти, від чого саме я відмовляюсь, йдучи 
чергового дня до своєї кімнатки і стовідсотковій і, що казати, принциповій самотності. 

Зрештою того вечора, як це не банально, ми з Ганною страшенно впились. 
І робити цього було не варто. 
Сп’яніння викликає назовні стани і образи, властиві твоїй сутності. Ми відкриваємось, і 

впускаємо у свій світ оточуючих, і випускаємо назовні власних птахів, і тварин, і образи нашого
кохання, не зважаючи на те, хто перед нами сидить, що за істота нашорошила вушка, 
намагаючись спіймати суть нашої сповіді. Хоча дійсно хороша людина, звичайно, навіть у 
такому стані ніколи не втратить своїх якостей, думала я, з незвички швидко п’яніючи. 

Я майже не вживала алкоголю, - пити насамоті якось нецікаво, а на людях я майже не 
бувала. Повільно зсуваючись до пісочного дна алкогольного отруєння, я дивилась на Ганну і 
думала дивні речі, які, напевне, тільки і думаєш, коли повільно, невпинно п’янієш. Ось, будь 
ласка, думала я, типовий приклад, sukkub vulgaris. Екземпляр досить молодий, неушкоджений, і,
як всі вони, добре доглянутий. Було б цікаво знати, що за створіння вона бачить на моєму місці. 

За кілька годин нашої розмови Ганна встигла багато дізнатись про мене, - про мою роботу; 
мої книги; мої справжні стосунки з тобою. Багато що викликало у неї цікавість, дещо – 
посмішку людини, яка взагалі не розуміє, про що йдеться; дещо відверто сподобалось їй, - ті 
пункти, зокрема, які нагадували щось подібне до баченого чи пережитого нею. Але все це не 
мало значення в порівнянні з тим враженням, яке на неї справила історія про кохання, 
позбавлене фізичної близькості. Про всяк випадок впевнившись в тому, що я спокійно ставлюсь
до лесбіянок, але до їх світу належати не збираюсь, Ганна помножила отримані знання на 
інформацію щодо моїх стосунків з тобою і надовго замовкла. 

Її тиша тривала напрочуд довго. Ганна намагалась стиха затримати подих від сміху чи 
гикавки, природніх після п’ятої порції великого чорного пива. Щось у ній відбувалось, бачила я,
і пояснити це вона зараз просто не в змозі. Тим часом нашу пивничку закривали, офіціанти 
нервово поглядали в наш бік, не знаючи, як ввічливіше нас врешті випхати нагору, і холодну 
європейську ніч. Врешті Ганні вичавила: 

- Знаєш, Марто, цього просто не може бути. Цього не мусить бути. Таких жінок, як ти, 
просто не існує. Таких жінок, як ти, не повинно бути! Отже, ти неіснуюче створіння, Марто. Я 
тебе просто вигадала! – І Ганна раптом хрипко розреготалась. Потому закрила обличчя руками; 
різко хитнувшись, встала, крилатим рухом вихопила свого плащика і кинулась вгору сходами. 

Того вечора я знову поверталась до готелю сама. На щастя, замовлене таксі приїхало за 
кілька хвилин. Все-таки сервіс у цьому місті, думала я, дійсно європейський, добре, що не 
довелось мерзнути насамоті, посеред ночі чужого міста. 

Наше подальше знайомство з Ганною ще довго обмежувалось холодними посмішками у 
довгих коридорах готелю. Сказаного вистачило для того, щоб позбавитись від бажання 
поговорити відверто. 

Сподіваюсь, я її нічим не образила, - якщо взагалі можливо образити таку людину, як відома
громадська діячка Ганна Г., чия свідомість вдень і вночі орієнтована на чисто позитивне 
ставлення до дійсності.

20. коментарі. У світі формується нова сексуальна меншина 
У світі формується нова сексуальна меншина. Вона складається з людей, 

які взагалі відкидають секс, повідомляє авторитетний британський 
науковий журнал New Scientist. Видання пише, що представники 

цієї меншини називають себе "асексуалами" і не можуть зрозуміти, 
чому інші призначають один одному побачення, цілуються і потребують 



статевого життя. Асексуальна спільнота формується завдяки інтернет-форуму 
в США, який допоміг Тим, хто ігнорує секс, дізнатись, що вони не самотні. Завдяки 

Всесвітній мережі близько 1200 осіб з подібною орієнтацією задекларували себе 
в США, Японії, Саудівській Аравії і на Кубі. За даними New Scientist, ряд маловідомих 

досліджень 1980-х років свідчить про те, що асексуальна поведінка властива 
багатьом ссавцям тварин, таких, як, наприклад, вівці і щури. У серпні цього року 

надруковано роботу одного дослідника, який стверджує, що асексуалів серед людей 
у світі не менше, ніж гомосексуалістів. Їм властива платонічне кохання з особами 

протилежної статі, заснована не на фізичній, а на емоційній близькості. 
Причому, вони вважають, що таке кохання значно міцніше і глибше. 

Разом з тим, пише британський науковий журнал, "навіть коли дослідники 
дійсно вивчають людей, які не займаються сексом, відсутність статевої 

активності сприймається ними як проблема, яку треба виправляти". 
Так зване "гипоактивне статеве бажання" є однією з недуг в посібниках з 
мозкових розладів для психологів і психіатрів. Правда, розладом це може 
вважатись тільки в тому випадку, якщо проблема викликає занепокоєння 

найперше у самого пацієнта. Ті ж, хто абсолютно не страждає від своєї 
асексуальності, просто не потрапляють під спостереження фахівців. 

Часопис цитує слова соціолога Едварда Лаумана з університету Чікаго, 
якого вважають одним з найбільших експертів в області сексуальності 

людини: "Ця категорія ще не сформована соціально. Вона знаходиться поза дією радара".
 За матеріалами РІА Новини 15 Жовтня 2000, 11:54

Цитатник Біда в тому, що життя загалом не піддається естетизації. 
Лідія Гінзбург, записи різних років 

СИНІЙ
Події. Запис двадцять перший 

Якщо вона і не визнавала це відверто, якщо її листи і не були полум’яними, 
бо більше походили на листування з братом-ровесником, якщо почуття, 

яке сповнювало її життя, швидше укривало її хмаркою ніжності, 
ніж спалювало всепоглинаючою пристрастю, та істина, тим не менше, 

поступово стверджувалась у її свідомості, і вона була такою: з перших кроків, 
не шукаючи навіть, і, власне, не прагнучи цього, вона знайшла велике кохання. 

Перший перехожий виявився кращим, іншого їй не потрібно було, 
про це навіть не могло бути й мови. «Мадемуазель ніжної пори» писала, 

що подібне можливо: забивати собі цим голову не варто, у дійсності 
це майже ніколи не відбувається, проте в деяких, надзвичайно рідкісних, 

ледь не казкових, але все ж достовірних випадках це може статись. 
І в цьому полягає найбільше щастя з усіх, підвладних людині на землі. 

Мішель Уельбек. Елементарні частки 

Наслідки моєї зустрічі з Ганною були значно важливішими, ніж можна було б подумати 
спершу. Звісно, вона повелася не дуже ввічливо, залишивши мене одну у старій пивниці, але це 
якраз не дивувало: зрештою, марно сподіватись від людини, яка досліджує менталітет 
корпоративного піару, королівських манер. Бентежило інше. 

Бентежило те, що я не відчувала не те що близькості, але й бажання близькості до всього 
того, що Ганна і такі, як вона, вважали дійсно важливим. Зрештою, це було просто нудно, - 
комсомольські закиди щодо корпоративної єдності, ігри колективної свідомості, спроби 
розчинитись в колективі, маніфести вільного кохання і волі як такої. Чомусь, думала я, про волю
найбільше говорять ті, хто насправді ніколи не бачив її в обличчя. Все це було так само нудно і 
нецікаво, як шкільні збори у дитинстві, автоматична присутність на будь-яких масових 
збіговиськах, яких було не уникнути ні в школі, ні в піонерських таборах. Словом, зв’язок з 
соціумом, як не крути, не давався мені, - і, дивлячись у вікно після чергового розділу наукової 



роботи, я думала про дрібниці, як ось – пройтись у парк, погодувати птахів, зрештою, 
задзвонити тобі, бо по останньому листу ти не озивався вже близько місяця. 

Суттєва різниця між нашими з Ганною світами полягала також і в тому, що я ніколи не 
наважилася б нав’язувати комусь свої уявлення про те, як слід жити, думати чи кохати. Ганна, 
навпаки, протягом всієї нашої розмови зробила все, що від неї залежало, щоб переконати мене у
помилковості моєї поведінки, переконати у тому, що її власний світогляд кращий за мій. 

Вона не могла зрозуміти простої речі: як і раніше, думаючи про тебе днями, я не 
збиралась поводитись виклично, ламати якісь там нормальні засади сучасності. Я просто жила 
природнім для себе чином, ось і все. 

Навідуючи чергового разу улюблену кнайпу, я занотовувала в уже не дуже охайний 
червоний блокнот наслідки власної невдалої спроби соціальної адаптації: 

«Секс, пост-модерн, бой-френд, лузер, садо-мазо, - такі і подібні слова варто було б 
завжди писати латинкою (прим. перекладача: в оригіналі - кирилицею); шкода, що такого закону
у сучасній мові ще не існує. Включаючись в повсякденну мову, ці слова ніби обвішують тебе 
ярличками, де вказано соціальне походження, середовище, освіту, особисту бібліографію тощо. 

Зрештою, дорослішання - це вміння гармонійно співіснувати з такими ярличками, і, 
напевне, я ще звикну до цього всього, обов’язково звикну, и покину принцип не вживати ніколи 
субкультурну чи, тим паче, культурову спеціальну термінологію тому, що просто її не хочу, 
віддаючи перевагу простим, звичайним, прозорим словам, позбавленим будь-який соціальних 
статусів. 

Проте моя основна проблема як була, так і залишається поки що нерозв’язаною: я не 
знаю, що робити з почуттям, яке ти залишив у спадок моїй самотності. 

Зрештою, можна спробувати поглянути на це неспокійне, по-своєму нещасливе кохання з
іншого боку. Зосередитись, згадати всі досягнення світової культури щодо природи кохання, а 
потім порівняти те, що між нами відбувається, із справжнім вірусовим явищем. З хворобою, від 
якого залишається просто видужати. 

Можливо, внаслідок цього вчинку я видужаю. Стану здоровою і щасливою. Навчусь 
бути. Можливо, навіть стану в чомусь схожа на Ганну, - ідеальне втілення сучасної моди. 

Адже іноді, - хоч раз в житті, - всім нам хочеться стати власною протилежністю. 
Проте щось мені підказує, що нічого у мене не вийде. На жаль, така еквілібристика для 

таких, як я, - найкращий метод продукування істеричок, шизоїдів з подвоєною свідомістю, 
психопатів і навіть маніяків. Поповнювати їх галасливий натовп мені не хотілось. Що ж, тоді 
можна не надриватись, не лізти поперед батька в пекло, - зрештою, не всі методи виживання 
варті виживання». 

Я спокійно дивилась на довгі пасма дощу, - дощова весна була того року у тій країні, - 
хвилі небесної радості роз’юшились склом, підступаючи впритул до мого блідого обличчя, і 
виглядало так, ніби все, чого вони прагли - це доторкнутись повік теплою зливою, ліпшою 
ознакою близького літа. Мокрі будинки за вікном виглядали особливо чистими, оновленими і 
пронизливо щасливими. 

 Зітхаючи, я нотувала останню думку, мимохіть подаровану мені Ганною: 
«Взагалі найбільше хочеться світла», 

- і закривала блокнот, і замовляла ще одну каву, - цього разу цинамонову. 
Повертаючись до готелю того вечора, я втрапила в другу в той день зливу, яка заскочила 

мене зненацька в самому серці міста. Волосся, одяг, речі, все, до останнього папірчика в 
наплічнику, увібрало в себе холодну воду, студячи шкіру холодним дотиком небес. Саме тоді я 
вперше за кілька місяців виспалась, - не роздягаючись, впавши на застелене ліжко в чому була, 
залишаючи сохнути на тілі вологого светра і важкі дощові джинси. Те, що наснилось від 
початку на шосту до ранку, було подібним на стоси твоїх листів. 

Там були інструкції і важливі поради, історії і казки, стоси фотографій з кольоровими 
вогниками свічок, фільми з високими цегляними стінами, кущами бузку, заплетеними диким 
виноградом, картини з кольоровими уважними птахами, кам’яними сатирами з ліхтариками в 
старечих лапах, листочками кленового дерева, зжовклими, як архівне фото, і розлінієним 
двоїстими прожилками, як суха долоня малознайомої, але чомусь рідної людини. Ще в тому сні 
були різноманітні картаті мапи, на яких, здавалося, було визначено наперед всю чудернацьку 



географію наших з тобою стосунків. 

21. Коментарі. Виведено формулу ідеальних стосунків
Доктор Ханс-Вернер Бьерхофф з Рурського університету (Німеччина) стверджує, 

що вивів формулу ідеальних стосунків. 
Він говорить: будь-яке гостре зауваження 

необхідно неодмінно компенсувати як мінімум п'ятьма компліментами. 
За версією Бьерхоффа, компліменти зміцнюють стосунки і не дозволяють коханню

зникнути. 
"Люди почуваються комфортно, коли вони чують компліменти. 

Хороше ставлення один до одного посилює потенціал щастя людини, 
її здатність бути щасливою", - стверджує Бьерхофф.

Разом із своїм колегою Ельком Рохманом професор Бьерхофф провів опитування 
тисячі закоханих пар. Результатом цього дослідження стала книга "Як зафіксувати кохання". 

Книга вчених дає поради щодо досягненню сімейного щастя.
Також німецькі дослідники пишуть про проблеми, які можуть спричинити розрив. 

Серед найбільш небезпечних – втрата роботи, невірність, стрес, захворювання і депресія. 
Кореспондент, 4 травня 2000 року

Цитатник «Кохання і ненависть центробіжні, подумки вони рухаються в керунку свого 
об’єкту, нарешті, вони тривають безперервно, - такі три їх спільні прикмети чи риси. … 
Роздуми ж і бажання позбавлені того, що можна назвати душевним жаром, однаковою мірою 
властивого коханню і зненависті. На відміну від роздумів над математичним ребусом, від 
кохання і ненависті ллється тепло, вони палають, більше того, їх горіння буває різним. Не 
випадково кажуть, що, закохавшись, той охолонув, а інший жаліється на те, що його кохана 
нечутлива і холодна. Ці розмови про тепло почуттів випадково відкривають завісу над однією з 
найбільш цікавих психологічних закономірностей. .. Могло б йтися про роль у людських 
відносинах різної для різних людей міри їх душевного вогню. Перше, що відчувають по зустрічі
дві людини – це емоційну інтенсивність, властиву кожному з них. Нарешті, ми могли б звернути
увагу на те, що теплом в тій чи іншій мірі характеризуються різноманітні художні, зокрема – 
літературні стилі. 

Проте необачно було б мимохіть торкатись такої значної теми. Та чи не вдасться нам таким 
чином наблизитись до розуміння цього тепла, властивого коханню і ненависті, якщо в поле 
нашого зору потрапить об’єкт? Як подіє на нього кохання? Здалека чи зблизька, чим би не був 
об’єкт кохання, - жінкою чи дитиною, мистецтвом чи наукою, Батьківщиною чи Богом, - 
кохання дбає про нього. Бажання впивається тим, що є для нього жаданим, задовольняється 
ним, але не є донатором, нічим не жертвує, нічим не поступається. У кохання ж і ненависті 
немає ні хвилі спокою. Кохання, на якій відстані не був розташований його об’єкт, створює для 
нього атмосферу ласки, ніжності, задоволення, - словом, блаженства». 

Хосе Ортега-і-Гассет. Етюди про кохання. 



Літо 
Події. Запис двадцять другий

Кохання антимеханістичне, антиматеріалістичне; 
ось чому погане кохання – все одно хороше. 

Воно може зробити нас нещасними, але воно кричить, 
що не можна ставити понад усе матерію і механіку. 

Релігія перетворилась або побутове ниття, 
або в абсолютну навіженість, або в якусь подобу бізнесу, 

де духовність переплутана з благодійними пожертвами. 
Мистецтво, набуваючи впевненості завдяки занепаду релігії, 

по-своєму розводиться про трансцендентність світу (і воно живе, живе! 
Мистецтво перемагає смерть!), але його відкриття підвладні не всім, 
а якщо і підвладні, то не завжди натхненні чи приємні. Тому релігія 

і мистецтво мусять відступити перед коханням. 
Саме йому ми завдячуємо своєю людяністю і містицизмом. 

Завдяки йому ми – це дещо більше, ніж просто ми. 
Джуліан Барнс. Історія світу в 10 ½ розділах. 

Що таке сюжет? Як описати все те, що заважає мені жити? Знаєш, дивно думати про такі і 
подібні речі напочатку літа, коли життя вихлюпується з наших просторих чи вузьких кімнат 
назовні, коли цвітуть липи, коли люди отримують здатність посміхатись не тільки власним 
співрозмовникам, але й сонячній радості – бути, жити в серці теплого східноєвропейського літа.

Моє безсоння минуло, але не без наслідків: тоді я щоночі бачила заплутані, неспокійні, 
бездомні сни, переповнені потягами додому, подорожами у нікуди, нескінченними подорожами 
взагалі. Прокидаючись з таким відчуттям, ніби ось щойно я подорожувала пішки всією 
Європою, я думала, що іноді діяльність власної підсвідомості втомлює не гірше від твого 
чергового нападу мовчання. 

Тема сюжету цікавила мене тепер сильніше, ніж будь-коли, - унаочнення власного досвіду 
потребувало якоїсь системи. Спроби розірвати наші стосунки привела мене в депресію, яка 
майже нічого мені не залишила з колишнього вміння бути щасливою, яке я колись знала краще, 
ніж будь-що інше. Тепер, коли твої листи поволі стирали чорні плями колишньої порожнечі, я 
спокійно перелічувала наслідки своєї приватної катастрофи. 

Не зважаючи на те, що депресія різко погіршує найперше пам’ять, я досить добре пам’ятала 
найважливіші особливості тієї чорної зими. Навіть моя спроба проаналізувати це почуття мало 
що дала, - почуття було неділимим, і я залишилась на тому ж місці, де була, чекати на твої 
наступні листи та телефонограми. 

Проте тепер я знала кілька цікавих речей. Зокрема, я знала на власному досвіді те, яка 
несамовита кількість енергії вивільняється тоді, коли ти чиниш зло. Намагаючись зрозуміти 
будь-що, людина звичайно відчуває радість, - радість особливого ґатунку, чисту радість знання 
певних важливих речей, знання як такого. У неї є зворотній бік, - ще одна радість, але радість 
навпаки. З’являється вона тоді, коли ти чиниш зло, намагаючись проаналізувати, розвінчати, 
розібрати на деталі речі і явища високі і неподільні, - як ось, наприклад, кохання, чи дружбу, чи 
природу тепла стосунків. 

Незалежно від того, прагнеш ти цього чи ні, спроба деконструкції почуття приводить тебе 
до цілком позитивістських, але, на жаль, неживих висновків, в яких не має іскри тепла; в яких 
взагалі немає найголовнішого, - взагалі життя. Прямуючи шляхом пошуків вірних висновків, ти 
дістаєшся точки, звідки все бачиш якось інакше. 

Озираючись звідси назад, ти вважатимеш людину не кращою від тварин. Тут ти 
звинувачуватимеш у своєму нещасливому коханні когось іншого. Тут ти обов’язково спробуєш 
схематизувати кохання, принизити його до рівня чистої фізіології. Звідси навіть звичайна 
дружба здаватиметься технологіями спілкування з тими, хто може бути тобі дійсно корисним. 

Вірною ознакою цього шляху є хвороблива енергійність, певне нервове перезбудження, 
гарячка душі, яка виконує важку, неприродну для неї працю. Адже наше тіло негайно реагує на 
будь-який інтелектуальний чи емоційний рух. Надлишки енергії попереджають тебе про те, що 
ти щось робиш не так, негаразд, - так само, як про це попереджають певні види абсолютного 



знесилення. 
Але справжнє кохання говорить тихо, і хода його нечутна; у кохання більше спільного з 

ніжністю, ніж із почуттям власності, чи жагою володіння. Воно – тихе речення, йому чужі 
маніфести і судомні драйви пристрастей чи інтенсивних бажань. 

Тому саме кохання з цієї точки зору, з цієї точки опору власному вмінню бути людиною, - 
навіть не думай про це, саме кохання звідси ти ніколи не зможеш навіть побачити. 

 Коментар 22. Любов можна виміряти болем
Експерименти, проведені в Інституті неврології (Лондон), довели, 

що закохані відчувають біль коханого як свою власну. 
Усвідомлення того, що близькій людині причиняють біль, 

активізує ті ж області мозку, які відповідають за відчуття болю 
самого індивіда. Таня Сингер і її колеги з Інституту неврології, 

що входить до складу Юниверсіті-коледжу в Лондоні, запросили 
16 пар,які пітримують любовні стосунки, взяти участь в експерименті. 
Дослідники підключили жінок до томографу і спостерігали за зміною 

активності мозку в момент, коли або сама жінка, або її партнер отримували 
невеликий короткочасний удар електричним струмом. Жінки не бачили 

обличчя свого партнера, але за індикаторами могли визначити, хто з
 них наступний отримає удар і чи буде це слабкий удар або сильніший. 
Сканування мозку засвідчило, що в обох випадках активізувалися одні

 і ті ж ділянки мозку – лише за одним виключенням. Реальний біль 
активізував ряд ділянок мозку, включно з соматосенсорною корою,

а уявний біль соматосенсорну кору не активізував, на відміну від решти 
ділянок, які було тут задіяно. Отже, хоча фізично біль не відчувався, 

він відчувався емоційно. "Це лежить в основі емпатії (здатність емоційно 
реагувати на переживання інших людей)", - говорить Таня Сингер. 

"Коли ми відчуваємо біль іншої людини, у нас активізуються ті ділянки 
мозку, які пов'язані з емоційним аспектом болю, 

а не її фізичними наслідками", - пояснює учений. 
26 Травня 2002, 15:40 За матеріалами: журнал Science Переклад: Inopressa.ru 

Цитатник «Єдина річ, властива людині від природи, - говорив Гассенді своїм учням, 
скубаючи гостру борідку, - це любов до самого себе. І метою кожної людини є щастя! З яких 
елементів складається щастя? – питав філософ.. – Тільки з двох, Панове, тільки з двох: 
спокійної душі і здорового тіла. Про те, як зберегти здоров’я, вам розповість будь-який 
хороший лікар. Про те, як досягти душевної рівноваги, скажу вам я: не робіть, діти мої, 
злочинів, і не буде у вас ні каяття, ні жалю, - а тільки вони роблять людей нещасними. … У 
ласкавому світлі воскових свічок Гассенді навчив його любити ясний і точний роздум, а також 
ненавидіти схоластику, поважати досвід, зневажати фальш і перебільшення». 

М. Булгаков. Життя пана де Мольєра

Запис двадцять третій
.. Унаочнення того, що кохання, любов – не сентиментальні почуття, 

прожити які може будь-яка людина, незалежно від рівня досягнутої нею зрілості. 
Вона хоче переконати читача в тому, що всі його спроби кохання 

приречені на поразку, якщо він не намагатиметься активно розвинути 
свою особистість, досягти продуктивної орієнтації; що досягнення 

індивідуального кохання неможливе без спроби любити власного ближнього, 
без істинної людяності, віри і дисципліни. В культурі, де ці якості зустрічаються 

 рідко, осягнення здатності кохати приречене залишатись винятковим досягненням. 
Хай кожен спитає себе, чи багато дійсно люблячих людей він зустрічав. 



Еріх Фромм. Мистецтво кохати. 
Тепер, коли найстрашніше минуло, думала я, було б добре описати його. Але це мусить бути

сюжет, в якому перевага належить не подіям, а їх наслідкам. В цій історії, думала я, мусило б 
стати місця всім нам, навіть мені і тобі, а також всьому тому, що я ніколи не скажу у приватній 
розмові, жахаючись побутового пафосу: міським пейзажам, і зайвим, важкуватим метафорам, 
які скупчились десь напередодні будь-якої нашої розмови, не переступаючи порогу такого 
лаконічного, такого адекватного, такого суцільно ділового способу спілкування, властивого всім
нам тут, у чужій країні чужого міста. 

Крім того, думала я, сюжет – це також класна можливість позбавитись від власних недоліків.
В певному сенсі твої персонажі забирають у тебе все те, що ти згоден їм віддати: твої думки; 
твої почуття; твої втілення, які заважають тобі жити. Напевне, саме тому, читаючи перші в 
житті книги, ми обов’язково закохуємось в героїв, - тому що тоді, у дитинстві, у манері 
ототожнюватись з усім на світі, з кожним яскравим образом, немає нічого надприродного. Тому 
люди з перебільшеною уявою кохаються на готичній літературі: не існує нічого яскравішого від 
образів негативних, тож перевтілюватись в них найлегше, це взагалі не потребує жодних зусиль.

Взагалі ідеальний читач, думала я далі, повинен нагадувати історію перевтілень того 
створіння з оповідання Бредбері, яке набирало рис всіх тих осіб, яких коли-небудь любили 
оточуючі, о д н о ч а с н о. 

Напевне, важко бути коньюктурним письменником, думалось далі, - тоді ти мусиш 
переживати, писати, врешті, читати не так, як це властиво тобі особисто. Тоді, посилюючи 
неіснуючу вже жагу, ти мусиш витискаючи назовні екстрім, незалежно від того, наскільки він 
тобі властивий, тільки тому, що спокійне, врівноважене життя читачів потребує від тебе саме 
цього. Не люблю епатажних текстів; звичайно їх створюють люди, нездатні на щирість. Епатаж,
маніфести як спосіб надолужити таку нездатність, - нормальна ознака становлення 
письменника, але у виконанні сталих літературних величин це дратує або викликає співчуття, як
все потворне і хворобливе. Ну що ж, зате з іншого боку, такі речі щедро віддячуються платнею, 
адже так влаштовано цей світ: будь-яка жертва обов’язково винагороджується. 

Проте психоаналітичні вправи не дадуть тобі зайти надто далеко у літературу, розуміла я, 
імпровізуючи схемами майбутньої повісті. Тому що, створюючи текст, ти не зможеш стримати 
коней своєї уяви; тому що, створюючи текст, ти створюєш новий світ. Ти завжди створюєш 
новий світ, якщо вже взявся за літературні вправи, - і це варто пам’ятати, коли вперше сідаєш до
шахової гри з білим драконом порожньої сторінки текстового редактору. І тут починається 
зовсім інша історія. Тут ти щедро роздаєш власне тепло, і не тільки віддаєш образи своєї 
особистості, але й посилаєш те світло, на яке тільки можеш спромогтись, - існуючим невідомо 
де твоїм власним читачам. Це може бути навіть чорне світло, - але ти мусиш бути свідомий 
того, що надсилаєш вигадане світло світу уже існуючому, отже, якимсоь чином змінюєш власні 
околиці. 

Але тепер ти мусиш знати, що твої настрої та стани почнуть існувати незалежно від тебе. 
Відокремлюючись від тебе, власного автора, твої настрої, твої твори, які ти закінчуєш і 
випускаєш на волю, - живуть своїм життям. Чи часто ти після цього надто переймаєшся щодо 
них? Частіше за все, очевидно, ця хвилююча процедура залишається вже твоїм читачам, а ти 
мандруєш собі далі, у вільний світ наступних історій та снів. 

Але, можливо, все навпаки, і тепер, по тому, як твір написано, ти живеш не тільки своїм 
життям, але й життям власних героїв. Це, зрештою, вже особиста справа деміурга, - якими 
світами блукати, а які залишати напризволяще. 

Життя написаного тексту повне несподіванок, як пляжний пісок після бурі; шкарлупки та 
пригоршні попелу свідчать про різноколірних феніксів та драконів, які народились, виросли і 
відтепер звільнили тебе назавжди. Тут можна знайти все, що хочеш, - коштовні скриньки 
влучних думок, янгольський порох буденності, анфілади кімнат порожніх суден давноминулих 
почуттів, чуттєві спалахи сонця на скалках пляшок епатажних витівок. Всі обличчя твоїх 
колишніх втілень, вправно прожиті і закуті назавжди в бурштиновий спокій виданого в 
справжній паперовій обкладинці твого твору, законсервовано; вони більше не живі, а отже, в 
певному сенсі вічні. 

Проте варто фіксувати межу, яка розділяє власне текст від його автора. На зворотньому боці 



текстів, десь поза феєрверками та хмарами настроїв, ритмізованих нормами поведінки добре 
вихованої людини, може критись щось таємне, темне, чуже. Щось на зразок затертої завіси, яка 
прикриває зовсім інші міста, де вирують створіння, істотки, монстри і почвари мегаполісів, 
хворих на всі хвороби одразу, цілий ліс створінь, з якими більшість з нас знається вкрай 
неохоче.

Коментар 23. Без кохання до смерті - один крок. 
Американські вчені виявили, що самотні люди з невлаштованим особистим життям більше 

схильні до серцево-судинних захворювань, ніж ті, хто має сім'ю або живе з кимось. 
Дослідники з університету Чікаго стверджують, що серцево-судинна система самотніх 
людей реагує на стресові ситуації не так, як у людей, що мають постійно сексуального

партнера. 
Вчені опитали 89 студентів під виглядом потреби написати пояснювальні записки 

з приводу звинувачення в крадіжці, - природно, придуманою. Під час виконання 
цього нелегкого завдання дослідники заміряли тиск і пульс у учасників експерименту. 

Практично у всіх студентів істотно зріс кров'яний тиск, проте у самотніх молодих людей 
і дівчат воно виросло приблизно в два рази більше, ніж у всіх інших. Вчені пояснюють 

це явище тим, що у людей, що не мають постійного сексуального партнера, 
спостерігається значно більше порушень діяльності серцево-судинної системи, 

відповідно, вони чутливіші до стресу.
Високий кров'яний тиск медики безпосередньо пов'язують з ризиком 

виникнення серцево-судинних захворювань, таких як стенокардія, 
тахікардія і навіть інфаркт міокарда. На основі проведеного експерименту 

вони прийшли до висновку, що самотні люди більш схильні 
до серцевих нападів, повідомляє РБК.

Кореспондент.net 27 Травня 2002, 13:01

Цитатник «Кохання, звичайно ж, не обмежується захватом рисами обличчя чи кольором 
щік; суть його в тому, щоб перейнятись певним типом людської особистості, яке виражає себе 
символічно рисами обличчя, голосом або жестами. Кохання – це бажання відтворювати себе у 
красі: tiktein en to kalo, як стверджував Платон. Створювати, робити майбутнє. Краса – життя в 
найвищому своєму вияві. Кохання має на меті внутрішню спорідненість з певним людським 
типом, який уявляється нам найкращим і який ми віднаходимо втіленим, уособленим в іншій 
людині». 

Хосе Ортега-і-Гассет, Кохання і вибір 
 

Події. Запис двадцять четвертий



Я віддав би своє ребро. 
Може, щось вийшло б із нього -- 

якась рибина, 
чи жінка, 

чи гілка 
забутого дерева 

гінкго... 
Ю. Андрухович, Ребро 

Взагалі написати історію не так нібито й важко, бери і пиши, що на думку спаде, ліпи підряд
що схочеш, історію кохання, рецензію на новий часопис, чи штампуй ядучі портрети та типи 
сучасників, або вигадуй якісь пригоди із стріляниною, і гонитвою, і полюваннями на 
контрабандистів у диких степах Молдавії чи на осонні Середземномор’я, не забуваючи робити 
негативи знайомих образів, - як, здебільшого, робить більшість. Зрештою, всі вагітні словами, і 
полегшення чийогось страждання, чи думки, чи почуття, сконцентроване в брошурці, книжці 
або фоліанті, здатне принести радість за того, хто зрештою звільнився від важкої, важкої, як 
нехороший сон, здатності мислити словами, замість віддати перевагу, скажімо, радостям 
візуального або тактильного світосприйняття. Пиши, - всі двері тобі відкрито, і вся твоя сила-
воля-фантазія-експірієнс тобі підвладні, був би комп’ютер, куди все це можна вчасно 
вихлюпнути, або на крайній випадок вбиральня з чистим унітазом, якщо нудить текстом уже 
просто несамовито. 

З іншого боку, тільки твоєї фантазії літературі замало, - якщо, звичайно, ти не працюєш на 
замовлення. Вона хоче тебе всього, всі твої «я», і твоє минуле, і твоє майбутнє, і навіть все те 
«ніщо», яке ти думаєш, скажімо, сидячи на унітазі чи гуляючи з друзями. А позаяк стилізація 
власних станів, - справа напрочуд складна, варто роззирнутись на тих попередників, які знались
на цій кухні краще за інших. 

Ось, скажімо, паризькому маргіналу і буенос-айреському бібліофілу, чиї книги було чисто 
випадково колись вивчено напам’ять, - аргентинцю Кортасару колись вдалося створити таку 
модель власного роману, за яким ясно читається простий і чистий шлях кристалізації більшості 
власних „я”. Схоже, що всі персонажі його книги були уособленням тільки двох людей, чоловіка
і жінки, які поволі проживали то таку, то іншу форму стосунків між собою та світом. 

Закоханість в текст, - ну певне, її не можна ототожнювати з коханням до його автора, але це 
справжнє почуття, якому не відмовиш у багатстві переживань - дозволяє мені і тепер, як думаю,
вірно розуміти певні речі, які розумієш тільки тоді, коли когось дуже сильно кохаєш, і я 
повторюю: однією фантазією від літератури не відбудешся, тому що вона потребуватиме тебе 
всього, - твої думки, і відчуття, і почуття. А головне, - вона вимагатиме справжньої відданості, 
тобто серйозності і максимальної заангажованості в процес. Тому у кожному тексті ти – 
насамперед ти, людина, яка здатна відверто сказати собі правду, подивитись у дзеркало і чесно 
визнати всі свої недоліки, і особливості, і дрібні риси душі, яка втрапила випадково у той 
безперервний режим макро, крізь який так незручно дивитись довкола, з яким так важко, 
зрештою, вільно спілкуватись з людьми, - режим підвищеної уваги до світу; світла; людей; 
людяності, - залишаєшся тільки тим, ким ти є: собою. 

І все-таки: як вигадати сюжет? Якою ціною отримати стилізацію, яка не дозволить сказати ні
слова побутової правди про себе, свої роздуми, своє найпотаємніше? Тому що вивертатись 
нутрощами назовні, - не значить робити мистецтво, - хоча, звісно, і це можна робити мистецьки.
Зрештою, ця різниця – це різниця між спробою очищення, розкриття себе, своєї душі, чи 
звичайним навчанням, спробою осягати певне вміння. 



Що ж, здається, вірної пропорції тут шукати марно. Зрештою, кожен автор змушений 
вивертатись перед публікою, стояти голим в центрі натовпу, прокидатись беззахисним, 
розкритим на ліжку, оточеному озброєним конвоєм, або, навпаки, стріляти уві сні в ненависну 
фізію вусатого товстуна, який кричать в мегафон про зненависть до тебе цього найкращого з 
світів, - словом, кожен вирішує для себе, як саме користуватись словами для того, щоб створити
власний світ, як найточніше сказати про кохання Тому, Хто створив цей прекрасний і брудний 
світ таким сонячним, таким осяйним, що світло, ламаючись в скалках поламаних цейсівських 
лінз, сліпить очі, звичні до темряви, витискаючи несподівану сльозу, змушуючи невпевнено 
посміхатись всьому тому, що чекало на тебе тут, на поверхні світлого буття.. 

Словом, про що б ти не розповідав, - важливо витримувати вірний ритм стилізації; не можна
подавати явище таким, як воно є, бо всі найголовніші питання, зрештою, не у мірі відвертості, а 
в естетиці твого особистого роздягання. Адже кожна сповідь неминуча без рівних позерства і 
відвертості, які відбуваються на імпровізованій сцені. 

І сцена ця, думала я тоді, мусила б бути рівною, і добре освітленою, і світло, яке заливатиме 
цю сцену, мусить бути досить яскравим, - або в усякому разі мусить взагалі бути. 

Коментар 24. Нова формула дозволить закохатись в будь-кого 
Американський психолог Роберт Епштейн стверджує, що зміг успішно 

Сгенерувати формулу кохання. Гарвардський професор 
в даний момент розглядає заяви 1200 добровольців, які 

хотіли б взяти участь в його експерименті і закохатися за формулою 
професора Епштейна. Ніяких пігулок ковтати не доведеться – 

метод припускає виключно вербальну дію.
Професор обіцяє, що в кожній парі учасники експерименту, 
що не відчувають спочатку один до одного жодної симпатії, 

через нетривалий час закохаються із страшною силою, 
з усіма звичайними наслідками – тобто так, 

що захочуть одружитись і мати дітей.
Крім відсутності первинної симпатії, професор 

Епштейн вимагає від учасників абстиненції: 
тобто в момент експерименту вони не повинні підтримувати 

сексуальних контактів з третіми особами. 
Адже в подібних умовах закохатися в несимпатичного незнайомця 

буде дещо складніше. Свій експеримент Епштейн 
почав з особистих причин. Його перше одруження, в результаті якого 

на світ з'явилося четверо дітей, закінчилось розлученням. 
Тому в той час професор, за його словами, думав, 

що справжнє кохання можна зустріти виключно 
в голлівудських фільмах, 

а в житті вона проходить, як тільки проходить пристрасть.
 Кореспондент.net 11 Липня 2002, 08:53

Цитатник «Думку не можна подумати чисто механічно, вона народжується з душевного 
струсу. До такого ж кшталту неможливостей належить і кохання. Хоча мені зараз важко навести 
приклад абсолютно безкорисливого кохання, воно, тим не менше, іноді зустрічається. Навіть 
якщо це людське кохання і до нього додаються завжди якісь інші мотиви. Те ж і з думкою. 
Здивуватись, наприклад, неможливому життю, що воно дійсно існує, і думати про це – це і є 
думка. Ті у ній відсутній, але вона є якимось твоїм станом, завдяки якому ті себе не уславлюєш, 
не прикрашаєш, не компенсуєш у собі якісь недоліки, не приліплюєш собі павичевого хвоста, 
не відчуваєш якесь інше почуття, не караєш когось подумки, не суперничаєш за допомогою 
думки і т. д». 

М. Мамардашвілі. Естетика мислення. 
 
ФІОЛЕТОВИЙ 
 



Події. Запис двадцять п’ятий. 
Знаєш, в дитинстві я дуже любила і зараз люблю 
Будувати піщані замки біля самісінької води
С. Поваляєва 
Тепер, коли з тих часів минуло кілька років, я згадую той період з щемливою ніжністю. Тут і

зараз свіже повітря на дерев’яному ганку обіймає мене, ранкове сонце вітає м’який колір 
молочної кави у темно-синій філіжанці. Проміння уважно і пильно торкається диму ранкової 
цигарки і равликів пари над кавою. Серце майже ніколи не болить, як боліло колись. 

Я сідаю в м’яке червоне крісло із зручною спинкою, розкриваю улюблену ранкову книжку, 
посміхаюсь новому дню. Посміхаючись, дивлюсь на комашині лапки рядків, але не читаю, з 
кожним ковтком кави поволі розсипаючи у минулому свої особливі сни, які завжди сняться мені
тут, в цих горах. Погляд ковзає від чорно-білої сторінки вниз, в долину, до самісінької річки; 
потім підіймається на хвилясті вершини, які короною оточують цю маленьку долину. Я 
випиваю одну каву, потім другу, а потім врешті подумки вітаю тебе з ранком нового дня. 

У ті часи, про які мені йдеться досі, все було зовсім інакше. Ці спогади, ці тіні забутих снів, 
розраджують мене контрастом існуючого «зараз» і неймовірного «колись», тісним сусідством 
світла і тіні, зв’язком років, зрештою, взаємною залежністю добра і зла, як і всіх тих нерозривно
зв’язаних між собою категорій, які надають якихось кольорів і відтінків нашому розмереженому
чорно-білою шахматкою днів життю. 

Тепер все інакше. Всі мої надумані, але від того не менш страшні страждання, зрештою, 
змусили мене до елементарного руху думки у дещо несподіваному напрямку. 

Тоді, на черговій вершині моєї нескінченної подорожі, я раптом зрозуміла, що наші 
страждання багато в чому залежать від нашої особистої згоди на них. Саме в цей момент мої 
особисті страждання раптово припинились. 

Я зрозуміла, що не ризикую зробити своє кохання чимось на зразок фаху душі або стилю 
мислення. З певної точки зору здатність до прекраснодушних страждань є потребою складно 
влаштованих людей, від природи приречених на вишуканість почуттів. Але в цьому криється 
певна небезпека, особливо для жінок, - небезпека, яка полягає в тому, що це перетвориться на 
твою манеру жити. Серед моїх численних знайомих були і такі жінки; до речі, вони, ці 
високопрофесійні плакальниці, у ста відсотках випадків були виключно вродливими жінками. 
Але, на мою думку, їх манері жити бракувало глибини, чи справжності, словом, чогось такого, 
що надає життю присутність справжнього мистецтва, ну, якихось дійсно важливих, прекрасних 
в своїй осмисленості ідей. 

Зрештою, саме тоді, напередодні повернення додому, я відчула просту річ: кохання, 
побудоване на стражданнях, триває недовго. Кохання, - якщо, звичайно, це справжнє почуття, а 
не котрась з його генетично модифікованих моделей, яких так багато випадає на долю сучасної 
людини, - триває там, де тривають речі вічні і світлі, речі, які мають здатність тривати повз нас, 
повз час. Кохання живе, виявляючи себе то тут, то там мереживом яскравих спалахів, які 
мережать історію, сказати б, культури у всі часи і епохи. Кохання багато в чому є тим, без чого 
не існує мистецтва; а отже, кохання потребує несамовитої дисципліни, строгості і серйозності 
почуття, дії, думки. 

Отже, певного липневого дня, - а власне, чому – певного, я навіть пам’ятаю дату: це було 
сьомого липня, мені саме сподобались дві обов’язкові сімки у центрі літа, - все, що мене 
мучило, припинилось. Дивлячись на прекрасне чуже місто з трамвайного вікна, я відчула, - не 
зрозуміла, а саме відчула, тому що такі речі розумієш не так, як інші думки, не розумом, а саме 
всім своїм єством: нарешті моїм стражданням прийшов край. 

Варто зазначити також важливу річ: в той період більше за тебе, навіть більше за розмови з 
тобою я думала про вулиці власного міста. Я згадувала обличчя його перехожих, і особливе 
світло липневих вечорів, і думала про все те, що формує місто в якості твого особистого міфу, 
де скласти образ кохання простіше нікуди: досить просто намалювати географічну мапу, 
обережно виводячи смужки вулиць, зелені плямки островів на синьому тілі ріки, трикутні 
форми і форми людського серця, в які складаються обриси кращих районів, оглянутих з 
неможливої висоти твоєї відсутності у власному домі, де на тебе чекає кольоровий кіт, і 
комп’ютер, і твої друзі, не кажучи про книги твоєї бібліотеки. 



Тепер, зручно вмостившись в старовинному, купленому в антикварному салоні разом із 
старим глобусом і багатотомником творів Франца Кафки, червоному кріслі, - знаєш, навіть 
тепер, коли мені так добре, згадувати тодішній спазм ностальгії мені якось дивно, - серце 
намагається боліти, як боліло колись: тупим, щемливим, нудним болем. 

 25. Коментарі. Від депресії не лікуються. 
У схильних до депресії людей є характерні біохімічні особливості, 

які можуть зберігатися протягом всього життя, - незалежно від того, 
який у них настрій, стверджують вчені. Відомо, що збільшення в організмі концентрації

нейромедіатора серотоніна - речовини, що бере участь у формуванні настрою, - 
сприяє підвищеному виділенню деяких гормонів, що виробляються гіпофізом. 

10 років тому Роберт Голден і його колеги з Університету Північної Кароліни 
в Чейпл-Хіллі провели експеримент, що дозволив змінити ракурс на причини 

емоційних розладів. Вони ввели депресивним хворим і психічно здоровим людям 
препарат, який сприяє підвищеному виробленню серотоніну, і переконались, 

що у людей, які страждають на депресію, було виділено значно менше гормонів, 
ніж у випробовуваних з контрольної групи. Це дозволило вченим зробити висновок, 

що у хворих на депресію є характерні біохімічні особливості, котрі можуть зберігатися 
у них протягом всього життя - незалежно від того, який у них настрій. Для того, 

щоб довести або спростувати свою гіпотезу, дослідники недавно провели 
ще один експеримент. Спочатку вони ввели речовину, що активізує виділення 

серотоніну, людям, що знаходяться в стані депресії, і зафіксували їх гормональну реакцію. 
Потім пацієнти пройшли інтенсивне лікування, і їх настрій нормалізувався. 
Після цього колишнім хворим, що знаходились нині в прекрасному настрої,

 знов зробили ін'єкцію препарату, що підвищує вироблення серотоніна. 
Як виявилось, їх гормональна відповідь аніскільки не змінилася.

 На думку учених, їх дослідження зайвий раз доводить, 
що схильність до депресії обумовлена генетично, 

передає xTerra. 30 Травня 2002, 18:20
 
Цитатник «Я не знаю, коли ми з тобою побачимось, не знаю, що буде далі, але 

Облишеність, Облишеність, я багато чим зобов’язаний їй, вічна тобі дяка за те, що направив 
мене сюди, де я багато чому навчився. Попереду печаль повернення у міста, я став на два місяці
старший, і там все це, людське, бари, комік-шоу, вперте кохання, і все це догори дригом у 
порожнечі, благослови їх Бог… Але Джефі, адже ми ж то з тобою знаємо, ми знаємо навіки, о, 
вічно юні, вічно ридаючі.. Рожеві небеса віддзеркалились в озері внизу, і я сказав: «Я люблю 
Тебе, Господи», і подивився в небо, і це була правда. «Я полюбив тебе, Господи. Турбуйся про 
всіх нас, так чи інакше». 

Д. Керуак. Подорожні Дхарми

Події. Запис двадцять шостий 
Хто сказав тобі, що не існує на світі справжнього, вірного, вічного кохання? 

М. Булгаков Майстер і Маргарита 
Тоді я зрозуміла, що ностальгія в чомусь схожа на платонічне кохання. І те, і інше не 

користується великим попитом в ментальному гіпермаркеті глобалізації. Але яка мені, зрештою,
різниця до нього, цього її світу? Зараз мені тоскно, мені так тоскно, як ніколи раніше; мені 
болить відсутність мого особистого ландшафту, мені тоскно без обрисів обличчя мого міста, і 
вгамувати цю спрагу ніяк. 

Тому я не залишусь тут, в цій гостинній країні, поки не вгамую цю спрагу, тому я повернусь 
додому, щоб торкнутись води моїх річок, побачити сім мостів мого міста, повільно пройти всіма
його площами. І більше я нічого не хочу, ніщо мене більше не цікавить. Взагалі нічого, - якщо 
ти розумієш, про що я. 



В той день мій проект було врешті закінчено. І саме того дня ностальгія їла мене не гірш від 
велетенської анаконди, змученої довготривалим постом. Я вимкнула комп’ютер, зібрала 
наплічник і рушила, куди нібито не збиралась ще зранку, - до залізничного вокзалу. 

Квитки було взято майже несвідомо, сьогодні на сьогодні, і вже вночі я намагалась заснути 
під рівний ритм роботи потягу, який мчав мене додому так швидко, як тільки дозволяв графік 
руху міжнародних сполучень. 

Ось нотатки того дня, зроблені нашвидкоруч у привокзальній кав’яренці, за півгодини до 
подорожі: 

  «Мені тут все набридло, і я хочу додому. Попри вдалу стипендію, і прекрасну 
архітектуру, і приязних перехожих, і чистоту вулиць, і навіть попри умови бібліотек і високий 
рівень життя, єдине, чого я хочу, - повернутись, хоча б ненадовго, до себе, до свого дому. 

Вдома, як я пам’ятаю, взагалі-то немає нічого цікавого. Там брудно, - зокрема, тому, що 
дозволено пити пиво на вулицях. Від цього більшість тоне в пивному алкоголізмі, тому обличчя 
та фігури перехожих червонясті і розпливчасті; крім того, більшість з них вбрана з виразним 
несмаком. Гуляти практично ніде, - останніми роками моє місто забудовано потворними 
новобудовами, всюди, де можна і ні, включно із схилами Ріки, не розрахованими на жодні 
архітектурні навантаження. Доглянутість, як форма любові до себе, а також свого оточення, у 
моїй країні поки що існує здебільшого в часописах. 

Зрештою, вдома на мене не чекають саме ті люди, від яких я найбільше хотіла б, щоб 
вони на мене чекали. 

Але мені це все зараз однаково: я хочу додому. Чим це пояснити? Можливо, справа в тому, 
що тамтешні часописи написано мовами, які я вивчила першими в житті. Можливо, я занадто 
сентиментальна, аж до такої міри, що навіть написи знайомими мовами на фасадах будинків 
здатні вивести мене з рівноваги.

Але, знаєш, тиняючись закордонами, розумієш не пізно, не рано, а саме в той момент, який 
називається: вчасно, що єдине, що пов’язує тебе з твоїм особистим минулим, єдине, що 
залишається незмінно твоїм, лунає основною темою симфонії нових знань, вражень, 
подорожей, друзів, парків і доріжок в парках, а також вулиць, кав’ярень, магазинчиків і 
супермаркетів, як і всього іншого, особливо - чужої мови, - це твої спогади про твоє власне 
місто. 

 Чим - або ким - не була б твоя батьківщина, - країною, містом, будинком чи рідним 
обличчям, віддаленим від тебе кількома годинами подорожі потягом чи літаком, - ти знаєш 
напевне, що без цих обрисів, чи інтонацій, чи бібліотеки, чи запахів, чи спогадів, обгорнутих в 
машкару речей, - тобі ніколи не буде дійсно добре, чи затишно, чи просто втішно так, як мусить 
бути: беззаперечно. 

 Є ще одна річ, про яку варто сказати, - сказати, не зважаючи на те, що всі ми колись переїли 
ностальгічних рефлексій в емігрантській літературі, вичитаній в дитинстві вздовж і впоперек. 
Тоді, в зачитаному дитинстві, ми добре, краще, ніж зараз, відчували головне: правду, яка не 
втискається ані в прозу, ані в географічні контури такої прози. Справа в тому, що будь-яка 
ностальгія - це також оголене страждання за минулим. Найшвидше - за дитинством, але й за 
спогадами кількарічної давнини, в те, яким був ти сам, яким було твоє оточення там і тоді, коли 
ти іще нікуди не їхав, і міг, отже, просто в обличчя сказати друзям: 

-- Пішли на прогулянку, - і посміхнутись, і подумати, - чому саме на прогулянку, можна в 
кіно, чи просто на каву, звичайно, спочатку саме на каву, щоб філіжанками пити особливості їх, 
друзів, справ, - без ідіотського пафосу, обов’язкового за умови телефонної розмови на відстані в
кількасот кілометрів довжиною. Вдома можна сказати: давай зустрінемось в місті, де завжди; 
або кепкувати з друзів, або й говорити дурниці, не змушуючи себе приховувати судомну істину 
про те, як ти в дійсності скучила. 

Я впевнена, що закоханість у минуле, як і закоханість в неіснуюче - інші імена ностальгії.
І, знаєш, я помітила, що емігранти з великим стажем ніби застигають в соляному стовпі 
спогадів, і не розуміються на тонкощах змін, які стались у їх колишній батьківщині, і міряють 
звичкою звертання, звички та навички, з яких ти, той, хто весь час жив удома, давно позбавився 
не тому, що вони тобі зайві, а тому, що ти просто з них виріс. 
 



Цитатник «І ось Офелія склала у валізу все, що у неї було, - якийсь дріб’язок, - і пішла. 
Вона купила квиток, сіла у потяг і поїхала білим світом сама не знаючи куди. 

І заїхала вона дуже далеко. Зійшла з потягу і пішла пішки, - куди очі світять. В одній руці 
вона несла валізу, в іншій торбинку, де причаїлись тіні. Це була довга-довга вулиця». 

М. Енде Театр тіней Офелії 

Події. Запис двадцять сьомий 
З коханням мені спокій не знайти. 
Вночі і вдень - я назавжди в путі. 

В. Шекспір. Сонет 27
Чи варто говорити, що першою знайомою людиною, яку я зустріла на залізничному вокзалі, 

був мій коханий, - і чи додавати також, що ми з ним не домовлялись щодо жодної зустрічі? 
Я не планувала цієї подорожі. Я навіть не знала, що саме в ці дня він також навідає вулиці 

міста мого дитинства. 
Ми привітались, не наважуючись посміхнутись одне одному надто відверто. Згодом, коли 

він забрав мою важку валізу, я кепкувала щодо його зовнішності, як завжди, розхристаної, 
умовно неохайної, ніби він щойно вирвався з епіцентру маленького урагану, і думала, як мало 
він змінився за цей час, хіба трішки схуд. 

Він посміхався, я стиха кепкувала далі, зрідка пересипаючи розмову картонним снігом 
закордонних спогадів, слухала кепкування у відповідь і була така змучена, що не змогла б 
зробити жодного зайвого руху, не могла б навіть заплакати. А це варто було б зробити тоді, - 
тому що ранок восьмого липня на залитому сонцем залізничному вокзалі було прекрасним 
приводом для того, щоб зрозуміти очевидну річ. Я і далі кохатиму його; він і далі зустрічатиме 
мене в будь-якій точці світу, попри умовності і абсолютну відсутність домовленостей. 

В той момент я не могла б пояснити цей клубок почуттів, який раптом розплутався у 
різнокольорове сонце радості: минулий час, прожиті жахи, вигадані і реальні страждання нічого
не змінили, між нами все залишилось, як було. 

 Знаєш, я тоді вважала, що ліпшої ознаки сталості почуття годі шукати. Тоді я була твердо 
переконана в тому, що між нами ніщо не зміниться вже ніколи. І в певному сенсі, серце моє, я 
мала рацію: цей вогонь горить в мені досі. Але тепер я гріюсь у світлі того, що колись ледь не 
спалило мене вщент. 

Потім час, який досі повз повільно і тихо, перейшов на дрібну рись, кинувся в галоп, і мене 
надовго закрутило у вирі переповненого новинами життя. 

За кілька днів відпочинку вдома я остаточно відновилась. Ми багато бачились в ті дні між 
моїми самотніми прогулянками містом і різними соціальними справами. Саме тоді, в останню 
зустріч на початку липня, ми домовились про спільну справжню подорож до найближчих гір. 

Потому я повернулась на своє стажування. 
 Що ж, тепер, знаючи, що на мене чекає, віддати дрібні борги ввічливості було неважко. Моє

життя увійшло в нову колію, яка прямувала до самого горизонту, як здавалось мені тоді. Згадка 
про можливу подорож з тобою гріла мене, і життя було не тільки цілком стерпним, але й по-
своєму приємним. 

Ми випили кілька літрів чаю із скрипалькою Ханною. Прощаючись, вона кинулась до мене з
обіймами і прошепотіла: 

- Прощавай, Марто! Знаєш, я НІКОЛИ тебе не забуду! – чим досить сильно мене вразила: 
досі, за весь довгий час нашого знайомства, заперечуючи, як було сказано вище, своєю 
приватною філософією існування часу, або стверджуючи плин часу як свого особистого ворога, 
- досі Ханна ніколи не вживала слово «Ніколи». 

Я здала свій проект і попрощалась з гостинним містом чужої країні, випивши кави у 
кращій його кав’ярні, старовинній, з тепло-зеленими стінами, прикрашеними дубовини 
панелями і чорно-білими фотографіями. 

Я навіть запросила на пиво письменницю Ганну Г., яка цього разу чомусь протягом зустрічі 
була якоюсь збентеженою і незвичайно стриманою, як на її звичайну манеру спілкування. 



Потім, - що потім, якісь доповіді на кількох конференціях промайнули швидко, як сон, і я
нарешті дісталась додому. 

Переповідати повернення додому, втому і негаразди, яких так багато накопичилось за 
мою відсутність, не має сенсу. 

Не має сенсу оповідати також нашу спільну мандрівку в гори, - зрештою, я обіцяла не 
уточнювати деталей наших стосунків, тож дотримаю слова і тепер. Скажу тільки, що ця 
подорож була вдалою. Ми багато говорили дорогою, і я дізналась за ці два тижні більше, ніж 
могла сподіватись, по певні речі, які, напевне, розповім тобі, читачу, колись іншим разом. 

З цієї мандрівки я привезла кілька напрочуд вдалих фотосесій, яких стало не тільки на 
невеликий арт-проект, виставку і кілька часописів, але й навіть на оформлення книги знайомої 
поетки, що саме спромоглася видати врешті власний архів віршів. 

Завдяки випадковому знайомству з хазяйкою приватного готелю в серці цих гір мені 
посміхнулась нагода придбати тут будиночок. Зекнономлених на грантах коштів стало на те, 
щоб швидко і безболісно перевезти сюди, у триповерховий дім напередодні обіймів маленької 
долини з річкою внизу, свою бібліотеку. Разом з бібліотекою сюди приїхала невелика, 
роздовбана циганська фура, в якій чудом пережили подорож інші мої улюблені речі: просторий 
письмовий стіл, антикварне червоне крісло, важка шафа часів модерну з великим венеційським 
дзеркалом, а також купа різного декоративного дріб’язку. 

Цей дріб’язок, ці обов’язкові складові затишку, проте, страшенно багато важать в 
найпростішому з усіх можливих сенсі, просто у кілограмах, - думала я, кілька часу поспіль 
фарбуючи стіни, прикрашаючи нове помешкання мапами і чорно-білими фотографіями, 
розставляючи по місцях всі ці мушлі, і скляні сулії, і кольорові дзвіночки, і маски, і маскароне, і
кольорові плитки, і квіти, і різноколірних метеликів, і птахів, і сонечок, комах і тварин, але 
особливо – особливо птахів, зроблених з ниток і глини, і порцеляни, і каменю, і скла, і 
намальованих на полотні, а також видрукуваних на папері, - словом, слідів всіх тих знайомих та
друзів, які дарували мені свою увагу протягом життя. 

26. Коментарі. Любов "впирає" не гірше від кокаїну. 
Вчені стверджують, що кохання викликає залежність, 

подібну до кокаїнової. Доктор Джон Марсден, глава центру 
Досліджень наркоманії при госпіталі Модслі (Лондон), 

стверджує: реакція на кохану людину, під час якої мозок 
виділяє трансміттер допамін, подібна на кокаїновий ефект. 

«Бажання, жадання подібне на наркотичне сп’яніння. 
У вас з'являється бажання пережити його ще раз», - 

говорить доктор Джон Марсден.
Кореспондент.net 26 Липня 2002, 15:40

Цитатник «Хімія кохання. Пристрасна любов не може тривати вічно, у тому числі і з 
причин біохімічного характеру, стверджують вчені. Дія біологічно активних речовин, що 
визначають емоційне ставлення до "предмету", з часом стає менш вираженою - а значить, 
знижується і бажання. На думку різних дослідників, відбувається це на 2-4 рік сумісного життя 
- період, коли, за статистикою, і відбувається велика частина розлучень.

Виділяють декілька етапів емоційної прихильності. Перший – виникнення бажання. У цей 
період визначальне значення для вибору партнера, на думку дослідників, мають особливі 
запахи, або феромони. У людей, на відміну від тварин, дія цих хімічних речовин на мозок 
слабкіша, але не менш важлива. Так, до складу чоловічого поту входить хімічна речовина 
андростенол, що привертає жінок. А до складу жіночої секреції входить речовина копулінамі, 
котра, як показали дослідження, підвищує сексуальну привабливість жінки в очах чоловіків. 
Крім того, з'ясувалося, що чоловіки позитивніше реагують на запах жінки в той час, коли у неї 
відбувається овуляція. Ця реакція виявляється в тому, що в крові чоловіків підвищується рівень 
змісту тестостерона.

Другий етап – захоплення, власне закоханість. На думку різних вчених, він триває від року 
до трьох років. На цій стадії мозок стимулює фенілетіламін, а також, можливо, допамін і 
норепінефрін. Фенілетіламін також підсилює процеси метаболізму в організмі людини і знижує 



апетит. Інший нейротрансмітер, допамін, підвищує сексуальну збудливість і потребу в занятті 
сексом. Перераховані речовини стоять в одному ряду із так званими амфетамінамі - збудливими 
засобами, під впливом яких виникає піднесений настрій і ейфорія. Тому неспокій, збуджений 
стан, безсоння, втрата апетиту, нездатність сконцентрувати увагу і зміни настрою - цілком 
звичайні ознаки закоханого стану. Цікаво, що концентрація допаміна в голові підвищується 
також під впливом алкоголю. Отже якщо ж вам в голову від надміру почуттів ударив допамін, то
зрозуміло, що якийсь час ви можете відчувати себе в буквальному ступені сп'янілим.

Вивченню ролі допаміна в "хімії" любові присвячена робота професора антропології 
американського університету Рутгерс доктора Хелени Фішер (Helen Fisher). На її думку, 
божевільна романтична любов пов'язана якраз з секрецією допаміна, і тривати вона може не 
довше 30 місяців. Після цього людина переходить або в іншу "стадію" любові, або прямує в 
психлікарню.

"У всім, що ми робимо, говоримо і відчуваємо, є хімія..., - затверджує Фішер. - Є хімія у 
захоплення, у будь-якого виду пристрасті, жадання, дружби. Все, звичайно ж, дуже складно: у 
роботі мозку безліч поєднань і комбінацій. Але нові технології, включаючи сканування мозку, 
дозволяють зрозуміти, як він працює. Це зовсім не виключає відчуття. Ми можемо знати всі 
інгредієнти шматочка шоколадного торта і все одно із задоволенням їмо його.

Після закоханості, як стверджують біохіміки, наступає наступний етап - період 
прихильності. Вона також визначається дією різних хімічних речовин в головному мозку. 
Виникає прихильність не відразу, а лише з часом, у міру адаптації організму в хімічним 
речовинам амфетамінного ряду. Приблизно після закінчення двох років з тієї миті, як людина 
закохалася, група хімічних речовин седатівної дії, яка називається ендорфінамі, починає 
вироблятися в головному мозку, щоб протистояти високому рівню фенілетіламіна. Заспокійлива
дія ендорфінов дає людині можливість розслабитися і відчути себе комфортно і впевнено. Крім 
того, під час обіймів, дотиків і фізичної близькості виділяється речовина окситоцин, з яким 
пов'язана вираженість таких переживань, як оргазм і сексуальне задоволення.

Гормон окситоцин називають іноді "гормоном вірності". Як вважають вчені, він грає 
важливу роль в підтримці стійких відносин між подружжям. За словами провідного наукового 
співробітника Центру психічного здоров'я РАМН Володимира Воробйова, окситоцин 
виробляється у великих кількостях в мозку людини під час пологів і оргазму. "Проходить не 
кохання, а пристрасть, палка закоханість. На зміну їй може прийти глибше відчуття, яке теж 
можна назвати коханням, любов'ю, а можна - відданістю, прихильністю, пошаною, чи звичкою 
жити разом... Це абсолютно природний хімічний процес", - говорить Горобців». 
Кореспондент.net 07 Жовтня 2002, 03:15

Події. Запис двадцять восьмий, останній

Зійшли вечірні сутінки, і я вже нічого не бачу. До того ж пензлик мій остаточно зносився. 
Додам тільки кілька рядків. Цю книгу нотаток про все, що пройшло перед моїми очима 

і хвилювало моє серце, я написала в усамітненні спокою мого дому, 
де, як я вважала, її ніхто ніколи не побачить. 

Дещо з того, що в ній сказано, є занадто відвертим, і може спричинити образу людям. 
Запобігаючи цьому, я ховала мої нотатки, але вони потрапили до рук інших людей 

і набули певного розголосу. Ось як я почала їх писати. 
Сей-Сенагон, Нотатки 

Отже, тепер я мешкаю там, де мені давно хотілося жити, - в горах. Працюючи перекладачем 
у кількох невеликих видавництвах, я заробляю досить, щоб сплатити скромні рахунки, з 
телефоном і Інтернетом включно. Завдяки останньому я не почуваюсь тут самотньою, маючи 
змогу кожного дня читати новини про все те, від чого мені врешті вдалося усамітнись тут, на 
висоті кількох сотень метрів над рівнем моря. 

Так і минають мої дні, - у справах і роздумах. Зрідка мені здається, що вони, ці дні, чимось 
подібні на суровий графік середньовічного монастиря, - і я дійсно зрідка буваю в маленькому 
храмі на сусідній горі. Але моє життя не можна назвати релігійним. Я просто працюю за фахом,



який мені подобається, і живу далеко від міста, - самотньо, але цілком комфортно. Зрештою, 
самотність не є гріхом, - напевне, в цьому пункті зі мною погодилась би навіть письменниця 
Ганна Г. яка нещодавно написала мені листа, попереджуючи про можливий кількаденний візит. 

Так, як не дивно, ми спілкуємось. І, як не дивно, одразу після нашої стипендії Ганна Г. 
вийшла заміж за арабського шейха, з яким вона випадково познайомилась на курсах англійської.
Тепер Ганна перетворилась на поважну господиню; саме зараз, коли дві її чорняві доньки 
врешті підросли, вона подорожує з ними світом, і, як видно, знайшла час навіть для того, щоб 
навідати мене тут, на моїй особистій околиці цивілізованого світу. 

Можливо, влітку приїде на кілька днів скрипалька Ханна, доля якої склалась саме так, як 
мусила б, виходячи з її обдарованості: вона ледве знаходить час між гастролями для того, щоб 
написати мені листа, не кажучи – вирватись на кілька днів в гості. Ханна здобула несамовитої 
слави в музичних колах, але нітрохи не змінилась ні зовні, ні внутрішньо, залишаючись такою 
ж милою, безпосередньою дівчинкою, якою була колись. 

Але поки гостей немає, я працюю над своїми і чужими текстами. Зрідка я блукаю лісом, 
щодня доглядаю за квітами і садом, що розлого горнеться до щоки моєї особистої гори. 

Чим закінчились наші стосунки з чоловіком, якого я кохала? Важко сказати. Насамперед 
тому, що наші стосунки тривають досі. Я більше не бачу, як спершу, у своєму коханні жодного 
шансу позбутись власної самотності. Таке кохання, як це, діє на мене дивним чином. 

Хоча кохання дивним чином діє на всіх нас. Воно здатне зробити нас щасливими від 
усвідомлення того, що на світі існує людина, чия душа в усіх її виявах відповідна тому, що ми 
любимо; чи потребуємо від інших; того, що ми завжди хотіли чи й потребували від світу. 
Кохання здатне підняти нас до небес усвідомленням того, що ми більше не самотні; що ми не 
такі самотні, як завжди; що ми не є самотніми навіть тут, на крижаному осонні світу, оголені 
перед його холодними, чужими, байдужими очима. Кохання може змусити нас повірити навіть в
те, що ми не самотні під невпинною дією часу, тліну і навіть смерті. 

Кохання також здатне зробити нас абсолютно самотніми. Кохання також здатне усамітнити 
нас подвійно, відсунути від нас світ, людей, будь-яке тепло простим усвідомленням того, що 
абсолютна єдність між нами та тим, кого ми кохаємо, просто неможлива. Ми розділені тілами, і 
освітами, і містами, і особистими обставинами. Нарешті, нас розділяє самотність, в якій кожен з
нас приходить у світ. 

Ця самотність, в якій ми провадимо все життя, усвідомлюємо ми це чи ні, - єдиний наш 
скарб, який не залишає нас ніколи. Ми живемо в його обіймах, потім помираємо з ним, щоб 
потім при нагоді поговорити з Богом про те, чи добре ми її, цю самотність, використали, чи 
вправно прожили, чи все у ній зрозуміли вірно. Ця самотність, як-ми-її-розуміємо, ймовірно, 
потім потрапляє до особистих нотаток Бога ( з певної точки зору всі листи, які ми пишемо 
впродовж життя, насправді є саме листами до Бога), в яких ми поволі описуємо різні аспекти 
нашого особистого розуміння цієї розкоші, цього багатства, цієї невимовної золотої ноші 
самотності перед обличчям смерті, часу, буття. 

Можливо, наші коментарі щодо її природи – це і є мета нашого існування, мета останнього 
звіту, який ми потім подаємо Тому, хто послав нас сюди, не питаючись ні нашої згоди, ні нашого
бажання, ні наших уявлень про справжні, непідробні висоти життя. 

Я багато думала над цим, а отже, тепер, у перервах між роботою, зрідка пишу невеликі 
оповідання на ці і подібні теми. Їх зрідка друкують невеликі видавництва, яким не бракує 
можливостей для тоненьких збірок оповідань, - єдиного живого літературного жанру, який 
залишився нам, читачам, після смерті роману. 

Мої стосунки з чоловіком, котрого я кохаю, тривають досі, а отже, щонедень, від листа до 
листа, змінюються. Будь-яке, навіть найсильніше почуття не існуватиме довго без слів; поза 
словами; без можливості діалогу. А що кохання у монологах властиве тільки підліткам, і, 
сказати б, людям, хворим на кохання, - хворим на те, що не дозволяє їм вислухати іншого, 
змушує зосередитись виключно і тільки на власних почуттях, позбавляючи здатності на 
Розмову, - то щастя нашого листування ні з чим порівняти. 

Чоловік, якого я кохаю, боїться мене втратити, тому пише мені листи, і я відповідаю йому, 
вигадуючи щось особливе за другою філіжанкою ранкової кави. Але наше листування давно 
перетворилось на щось на зразок ритуалу: ми посилаємо одне одному електронних метеликів 



настроїв, і щоденних роздумів, і невигаданих снів, в яких ми часто, не змовляючись, 
зустрічаємось і подорожуємо разом. 

Звичайно, я хотіла б хоча б зрідка бачити його тут, у своїй вітальні, на маленькому балконі, 
де я зустрічаю кожен ранок теплого дня. Він знає про мою потребу в його присутності, але ніяк 
на неї не реагує, взагалі не чіпає цю тему. Взагалі він часто замовкає напередодні якоїсь 
чергової несподіванки, на які багаті наші стосунки, але я звикла навіть до цього, тож і чекаю на 
нього, як завжди протягом цих років, - стримано і погідно. 

Але, знаєш, читачу, саме зараз, коли пройшло вже задосить років, років, впродовж яких я так
складно, так старанно звикала до свого почуття, - тепер я розумію, що навіть це, навіть його 
присутність тут, в моєму домі, не така вже й суттєва. Моє почуття до нього, моє кохання 
виявилось більшим, ніж здатна витримати така, зрештою, проста людина, як я, - адже і моїй 
зовнішності і досі немає нічого такого, щоб б привертало увагу людей артистичних, ось, 
наприклад, режисерів чи митців; я виглядаю, як справжнісінька сіра мишка. Напевне, 
найголовніше, чим прикрасив моє абсолютно посереднє, таке звичайне, навіть невиразне життя 
тиск високого почуття, є знання того, що, зрештою, наша присутність в житті іншого не завжди 
мусить мати – і має – значне підтвердження в дійсності. 

Напевне, якби було інакше, не існувало б релігій, які всі побудовані на незримій присутності
в нашому житті Іншого, Його промислу, Його думки. 

Зараз, коли минуло кілька років з тих часів, тут починається літо. Мій сад цвіте останніми 
весняними квітами саме зараз, коли я дописую останні рядки цієї імпровізації. 

Проглянувши свої записи, я виразно бачу їх недоліки: ось, наприклад, цей, - моєму тексту 
найперше бракує цілісності. Ну що ж, я не мала на меті писати «рожевий» роман. Мені просто 
хотілось занотувати те, що хвилювало та цікавило мене, - байдуже, йшлося про спогади чи 
цитати з книг, більшість яких я охоче перечитую щороку. Пробач мені цю компілятивність, 
читачу, - зрештою, у сучасній літературі серйозні посилання на попередників просто неминучі, 
адже тепер дуже важко, практично неможливо сказати щось дійсно нове і вагоме виключно 
своїми словами. 

Тепер підхоплені вітром квіти засипають моє підвіконня; наближається обідня пора. Ласкаві
промінці сонця заливають мій стіл, і рефлекси світла на білому папері сліплять мене. Це світло 
нагадує мені про те, що досить працювати, - час зробити перерву, і заварити мате, і проглянути 
кілька сторінок нової книги. 

Ось ще кілька слів, кілька речень, і цю історію буде врешті завершено, я більше не матиму, 
що сказати тобі, шановний читачу, у зв’язку з чим нам з тобою настане час попрощатись. 

Але зараз я перепрошую, - хтось стукає у двері. Хтось стукає, і дзвонить у мідний дзвоник, 
але не гукає мене на ім’я, як це звичайно роблять місцеві жителі. Я повернусь за хвилину, ось 
тільки дізнаюсь, хто там. 



Післямова перекладача 
 Спочатку я не дуже зрадів замовленню на переклад повісті Марти Пйонтек. З технічної 

точки зору це була нескладна робота: обсяг тексту невеликий, в ньому багато цитат з широко 
відомих першоджерел; рубрикація тексту досить ритмічна для того, щоб не надто знудитись 
роботою. Але напочатку мені не дуже сподобалась тема твору. Ну скільки можна, а? - подумав я
тоді: чергова історія чергового кохання, - полиці книжкових магазинів аж тріщать під вагою 
тисяч таких історій, позаяк сказати в цій області щось нове направду важко. 

Згодом, переглянувши повість, я зацікавився її текстом значно більше, ніж міг би 
сподіватись, виходячи з власного кількадесятилітного досвіду перекладу польської 
белетристики. 

Мене зацікавила, власне, не стільки сама історія, з усіма її слабкостями, властивими творам 
початківців, - скільки певні ідеї авторки. 

Чи можна використати запозичений досвід, як свій власний? Мені здавалось, що це 
неможливо; кількість прочитаних книжок, думав я тоді, нічого не змінить в твоєму особистому 
житті, якщо ти сам не вмієш мислити самостійно. А отже, всі цитати, які ти виписуєш на полях 
свого щоденника, тільки декорують твоє буття, ніц не змінюючи його сутність. Під дією тексту 
темпераментна людина не перетвориться на флегматика, меланхолік не стане сангвініком, рудий
не прокинеться якось ранком яскравим блондином, і всі спроби використати алхімію читання в 
якості механізму фундаментальних змін в структурі власної особистості марні. Людину 
неможливо змінити, - в тому випадку, якщо сама людина цього не хоче. Неможливо, навіть 
якщо ця людина здатна не тільки читати, але й осмислити прочитане. 

Алхімія слова, - знаєте, фах перекладача препарує цю проблему, розглядає її з чисто 
технічної точки зору, навіть хімічної, - залишає небагато місця для магії, містики та інших 
подібних речей. Так ось, алхімія слова, здавалось мені, може подіяти тільки на людей з уявою, 
людей, здатних погодитись на те, щоб принаймні якісь зміни завдяки тексту з ними особисто 
відбулись. Людей, відкритих ідеям; людей відкритих. 

Перекладаючи повість Марти, я певний час визначав її, як антиінтелектуальний роман. Не за
жанром, - жанр роману помер, принаймні це довів на особистому досвіді, скажімо, Фаулз, - а за 
принциповими засадами тексту. Амбітна спроба ідейної інновації, заснованої на дослідженні 
природи переживань нещасливо закоханої жінки, - з часом почала здаватись мені дійсно 
цікавою. По-перше, не існує чоловіка, який хоча б підсвідомо би не мріяв про гарну і розумну 
жінку, закохану у нього, як кажуть, всім серцем. Ця мрія має ідеалістичні ознаки; вона подібна 
на мрію про неіснуючі краї абсолютного щастя, і в її основі – джерело багатьох речей, які 
звичайно визначають затріпаним словом «духовність». 

По-друге, я зненацька зрозумів, що, якщо чоловічі твори на тему нещасливого кохання ми 
досить добре знаємо з історії світової літератури, - від «Страждань молодого Вертера» до, 
скажімо, «Воццека», - то жіночий компонент цієї теми буття звичайно описується вкрай 
неохоче. 

Це зрозуміло; адже хвора на нещасливе кохання жінка – це уособлене приниження. В 
певному сенсі вона більше не здатна бути собою, тому що основа її життя, її сутності, власне, її 
жіночність, - залишається насамоті з чужим і ніжним, безрадісним і безпосередньо, особисто 
байдужим світом. 

Нещасливо закохана жінка, знову ж таки, у певному сенсі, – явище безнадійно негарне. 
Гідно зносити власні страждання з такого приводу можуть тільки чоловіки або надзвичайно 
високо обдаровані натури. 

Зрештою, взагалі закохана жінка у сучасному світі – не таке вже й поширене явище, як 
хотілося б думати. Емансипація, нагрузки соціальних функцій та боргів, зрештою, темпи життя 
мало кому дозволяють не тільки досліджувати природу власних почуттів, але й взагалі ці 
почуття мати. Тому кохання як таке, на мою думку, якщо і поки що не є ознакою стилю 
минулого часу, але безумовно свідчить про те, що йдеться при процеси психіки, влаштованої 
дещо складніше, ніж можна було б побажати нормальній сучасній людині. 

Проте стилі та епохи змінюються, а кохання як було, так і залишиться темою, набагато 
важливішою для особистості, - насамперед для нас всіх саме як особистостей, а не як 
елементарних частинок соціуму, де корпорації б’ються за право володіння нашим вільним 



часом та способом мислення. 
У день офіційного видання книги я розмовляв з Мартою у затишній галичанській 

кав’ярні. Тоді ми встигли багато про що поговорити, відчуваючи приємну втому людей, які 
врешті скінчили складну, багаторічну працю. Не ризикуючи наводити нашу розмову повністю, я
наведу лише деякі її фрагменти, - фрагменти, які краще за мене пояснюють природу цього 
своєрідного тексту. 

Текст, між іншим, тоді лежав перед нами на столі, розмальованому під шахівницю, між 
двома синіми філіжанками білої кави. Починалось літо, легенький вітер гортав сторінки нового,
щойно з друку, видання, і я мимоволі подумав, що срібна голка об’єктивної дійсності, яка 
пронизує наші тексти, спіймані у квітучих всіма квітами віртуальних полях Всесвітньої мережі, 
тепер набирає тільки такого вигляду: твердої або м’якої паперової обкладинки, яка унаочнює 
безвідносність існування даного тексту, стверджуючи його буття найпростішим з усіх можливих
способом: можливістю власноруч торкнутися сторінок, перегорнути їх, відчути запах фарби 
або, з часом, плісняви, якщо книжка встигла постаршати разом з тобою. 

Але повернімося до останньої розмови з Мартою. 
Перекладач: На мою думку, основній ідеї твого твору не бракує сізіфового надриву, який 

потребував, певне, титанічної праці: створення теоретичного посібника виходу з нещасливого 
кохання вимагає від автора і того, і іншого. Я не помиляюсь? 

М.: Мене зацікавив тиск високого почуття, - повторюю, саме високого, виключного почуття, 
яке взагалі не так легко зустріти серед стосунків сучасників, - на посередню, не замилену ані 
високим інтелектом, ані несамовитими талантами душу. Я не читала нічого подібного ніколи, і 
подумала, що подібне поєднання компонентів мусить одразу стати тим, що називають в театрі, -
«рушійним протиріччям». Неважко унаочнювати яскраві або, навпаки, відворотні явища; 
естетизувати ж щось абсолютно звичайне технічно значно складніше. І, відповідно, працювати 
з таким матеріалом дуже цікаво.

Перекладач: знаєш, протягом всієї роботи над перекладом твоєї повісті я думав, що твій 
текст, твої описи почуття схожі на впорядкований кришталевий замок. Невеликий кришталевий 
замок, котрий ти методично розбираєш на складові частини. Напевне, це важко зробити так, 
щоб нічого не пошкодити? 

М.: (затягуючись черговою цигаркою) звичайно, це дуже важко. Тому немає нічого дивного 
в тому, що, закінчуючи передостанню редакцію цього тексту, я захворіла на важку депресію. 
Адже немає нічого складнішого, ніж теоретизувати почуття. Як і немає нічого небезпечнішого, 
ніж спроби роздивитись природу кохання за допомогою будь-якої оптики: в останній момент 
об’єкт пильної уваги зникає геть, залишаючи тебе насамоті з поламаною оптикою, розбитими 
дзеркалами і холодною пустелею, всипаною тріснутими об’єктивами марки «Цайс». І тягнеться 
ця снігова рівнина до самого горизонту. (Марта спохмурніла, дивлячись у якесь своє нікуди за 
моїм лівім плечем. Скориставшись паузою, я замовив ще кави, знаючи миттєву дію запаху цього
напою на швидкоплинні настрої моєї співрозмовниці). 

М.: Взагалі, знаєте, якби люди мали здатність зрідка зазирати у майбутнє, щоб побачити там 
деякі наслідки своїх вчинків, вони б поводились значно обережніше, - із собою, з оточуючими, 
із власними словами та виразами. Але тоді (посміхаючись) ми жили б у зовсім іншому світі. 

Перекладач: чи багато у цій повісті твого особистого досвіду? 
М.: його там взагалі немає. Або, навпаки, весь мій життєвий досвід законсервовано у цьому 

тексті, включно з маніфестами, коментарями, вступами та післямовами. (Посміхаючись) важко 
сказати напевне. Природу кохання важко визначити, важко роздивитись, неможливо зрозуміти; 
дописуючи повість, я зрозуміла, що знаю про себе трохи більше, - про себе, про теорію 
літератури, про якісь інші цікаві і не дуже речі; але власне універсальної інструкції кращого 
виходу з нещасливого кохання мені так і не вдалося створити. Цю хворобу, ці небеса кожен 
проживає по-своєму, - як дитинство, як належність до певної національності, як здатність 
жартувати чи перелік книг, прожитих всією своєю уявою у наймолодшому віці. Тому в певному 
сенсі цю книгу важко назвати переможним чи й вірним рішенням питання: нещасливе кохання 
існуватиме далі, і нікому ніколи не допоможуть жодні книги. Тому, що від будь-якої хвороби 
високого кшталту рекомендовані найперше якісь рухи, дії, події, - будь що, що унаочнило б 
роздуми, перетворило їх на справжнє, реальне життя. 



П.: Ти, здається, розчарована своєю працею? 
М.: (щасливо посміхаючись) ні. Звичайно, ні! Просто справа в тому, що якась незначна 

кількість людей, здатних сильно, майже хворобливо, по-справжньому, всією своєю істотою, 
закохатись у іншу людину, існує і зараз. Їх небагато але вони є. І, думаю, серед них є принаймні 
одна людина, здатна шукати порятунку від свого болю насамперед в книгах. Якщо це так, тоді 
все, що я передумала, відчула і прожила, було не випадковим, і моя книга знайде принаймні 
одного справжнього адресата. Тому думка про одного-єдиного читача, який не тільки оцінить, 
але й відчує мій текст, була б достатнім виправданням моїй праці. Хоча, з іншого боку, я не 
соціолог, мені важко конструювати якісь прогнози щодо реакції на цей текст, тому тепер я про 
це просто не думаю. Зрештою, я не професійний письменник, і у мене тепер багато роботи за 
власним фахом. 

Що ж, я не буду переповідати нашу з Мартою розмову далі: зрештою, я знаю з досвіду, що 
післямови читати не так вже й цікаво. Марта пила каву, і випалила несамовиту кількість 
цигарок, і сказала досить цікавих речей, яких, на мою думку, стало б на окрему книгу. Ми 
мружились на сонце, посміхались сонцю, потім довго гуляли європейським містом з чудовою 
архітектурою, і нам було легко, як може бути легко тільки тим, хто скінчив врешті 
довготермінову працю, яка потребувала несамовитої зосередженості. 



Розділ третій 
Околиці наслідків 

 

 
1. 
начерно
Коли твій плеєр вимкнеться посеред вулиці, - зламався?  
Йтимеш поволі далі, 
                очі додолу,
         Неіснуючий меломан,
 Травестійний звук у виставі міста
Повного брязкотів, дряпів, дзеньків 
Кавалків роз’юшеного асфальту. 
 
2.
Сон під час лекції  
І годинник, як плеєр, зупиниться рівно в шість. 
Знову ти вдома, де замість вікон слюда.
Побачиш у дзеркалі, - це таки мало зміст, 
Всі ці дороги, вигадки, мертва, жива вода. 
 
Так ти із вітром нарівно, ніби стяг корабля, 
Той, що із боком і долею, 

сяючими з небес.   
Так ти кудись біжиш 
            і кричиш, звичайно -- Земля!                                                                                                    
Ось же, дивіться! 
             Врешті, God таки bless!  

І саме тут, на рівні ночі по вінця дня, 
В цей-таки зимний, вщерть переламний момент 
Врешті тобі лусне на швах броня, 
І сльози твої чужі питимуть, як абсент, 
 
Тут, - але ні, зараз хочу сказати ще, - 
Та прокидаюсь з горем, із тютюном.  
Я не пам’ятаю, якого кольору те плече,  
Крилам якого однаково, Крит тут або Содом. 

 
3.
Тихо і порожньо. Ніч переверне стяг 
З синього на зелений, кольору напівсну. 
Серце, бідне, старається битися до пуття, 
Двері не відчиняються; 
                                   чути чужу луну.    
 
Серце моє перекочується тут із кутка в куток, 
Очі напружено дивляться в темну ніч, 
Так, ніби замість крові хтось потрапляє в крок 
Всіх аритмічних рим, перевернутих зусібіч. 

 

4.  



Йдеш в Академію.
Вітер куйовдить звуки, 

Запахи вулиць, що пам’ятають травень,
Липень, інші кути і відмінки року,
Інші прикраси, 

інші пости кав’ярень. 
 
Тут, коли тобі раптом стане на думці слово 
Точкою зору, вписаною в цензуру, 
Слово, яке вчепилось у власне коло, 
Те, яке вимовиш в розпачі або здуру, -- 
 
Доснігове понадхмар’я раптом прорве труба,  
Ляскіт фасадів, фіранок стягнеться догори, 
Ти озирнешся, дощ замість тебе плаче, хіба 
Тільки дощ від звуків про „врешті”, „живи”, „помри”. 

 

5. 
стилізація
Серце виштовхує сльози, змушує кров 
Переливатись в очі, кришталь, абсент.
Іншого кольору ці сподівання знов, 
Інші маршрути наших старих комет.   
 
Те, що пишу тобі, тут поринає в сон. 
Те, що пишу, маститиме Агасфер 
Тінню на хліб, сторожко, осторонь
Тихо шукаючи вечір, вечерю, мир. 

 
6. триптих 1.1. 
1.
І тобі саме так, як було б, 
Ніби ти мусиш бути отут завжди, - 
В місті, повному попелу, повені, 
                    полум’яних вогких вогнів,  
Переповненому, як автосалон дачника, 
Рослинами,
                 різними домашніми лахами, 
Зрештою, паростками троянд. 
 
І тобі саме так тепер, ніби тебе ув’язнено   
В цьому місті ситого птаства, 
Місті - мереживі 
                      комп’ютерних магазинів 
місті старих телефонів, музейної побутової техніки 
Ніби ти муситимеш блукати вічно 
У розмаїтті слів, 
Іншомовних снів, 
Іноземних ритмів, 

Зустрічаючи в них то вбрані у тлін манекени,
То лагідні вирази студентів і наречених, 
То беззахисні анемічні лиця хворих на вигадку Дауна 



Думку про те, що всі, хто відмінні від нас, 
Невиліковно хворі тільки на цю відмінність. 
 
2. 
Так, блукаючи містом, бачиш,
Що колір ранку більше не квітне 
Сузір’ями опадає з неба додолу, 
Безпорадно борсаючись 
У сірих, кольору попільниці, 

тугих калюжах. 
 
Озираючись на виразки благодаті
У м’яких блискучих зіницях 
Пасажирів та водіїв автобусів і трамваїв
Всього іншого міського транспорту,  
               На вогонь в очах роверистів, 
 
Ти розбризкуєш воду, 
біжучи калюжами 
Зимної зливи   
Обіймаючи вітер напередодні 
Кожного потягу з твого дому, 
Простягаючи руки до спин і потилиць, 
Затягнутих в сіро-зелене, 
Кидаючи машиністам 
Монети на щастя, 
На радість, 
На легкість у подорожі додому.  
 
3.
все, щоб згодом писати 
стримано і погідно: 
Дякую за поштовку, 
Цей потяг на ній несамовито гарний.  
Я тут абсолютно щасливий,
Але сумую за домом, звичайно. 
( . ..... ....), звісно.  
Тримайся, побачимося улітку. 
Зрештою, звідси до тебе – тільки доба 
У синьому автобусному салоні, 
А потяги, як і раніше, відштовхуючи перони,  
Прямують на три сторони світу,   
Наглухо оминаючи тільки одну, четверту, 
Ту, де плямує мапу маленьке 
Коло нашого міста. 
 
7.
Коштовності тиші на місці відсутності світла
Легені прокурені синіх кав’ярень, їдалень -
Куди ти тепер? Ось додому ти щойно добігла, 
Палярня балконна вітає надуманий травень. 

Біжиш від кохання до потягів в інші країни, 
Від смерті, печалі, від власного шалу та зброї



Скидаєш у мушлю всі мапи, гранати і міни,
Згортаєш своїх прапорів конопляні сувої. 

Десь гори існують, які ти колись малювала 
Де квіти и трави приховують начерки листя 
В якому давно намальовано ваші вокзали,
Повітряні смуги, міста, а також передмістя. 
 
8. стилізація 

Хмари твоїх химер 
Зникли в дальній імлі
Десь розчинились їх 
обриси легкі, злі. 

Бійся, чекай вороття - 
Вилито переляк. 
Знову тихе життя 
Яблука має смак.

Та горобина ніч, 
Верески всіх потвор - 
Стогін знайомий чийсь, 
Дружня ворожа кров.

Палим цигарку вдвох,
Вечір, лаштунки мрій.
Тихо, бо поряд Бог, 
Так, ніби вбито змій. 
 
9.
Як би нам не було, я б і далі, як зараз, писала 
У нікуди листи, ілюстровані запахом ночі. 
Оксамитна, маленька, прокурена джазова зала
Прихистила усіх, хто додому верта неохоче. 

Коливаються вогники, схвалені рештою блюзу, 
Навіваючи марення кращих рядків Фітцджеральда. 
Забираємо одяг, виходимо з нашого ТЮЗу. 
Вечір грається в ніч, і посріблено тьмяні асфальти. 
 
10. 
Шепіт осоння 
Зграй голосів далеких 
На підвіконні 
Сонячний промінь 
Мов погляд лелеки 

Надвечір не дише 
Зачудувавшись тінню
День – то колишнє, 
Вечір – майбутнє. 
Є лиш проміння. 
 



11. 
Мистецтво говорити не про те, 
Уміння виростити радість замість болю. 
На світі все воістину просте, - 
І все на світі вимагає волі. 
 
12. 
Очевидно, закоханість зменшує значення слів.
Я в дорозі постійно, я вдома у будь-якій ніші:
Тепер розумію освічення милої тиші,
Що швидко і ніжно припинить твій жалісний спів.

В дорозі і досі, та, милий, прихистку нема,
По колах кружляю у пошуках слави чи смерті.
Повз рейки трамвайні, тримаючись нитки безсмертя
Кохання крокує, щоб вічно боялась пітьма.

13. 
Перевертаєш перстень в інший бік
І бачиш у вікно правдивий замок.
Твій світ згубився - чи навмисне зник
А ти в горах. Один. І в серці - амок.

Та пристрасть - не маліє, не росте.
Не просить ні отрути, ані срібла.
На світі все воістину просте,
І все на світі вимагає світла.

14. Вербна неділя

На думку не спадає жодна річ,
Що вичерпно пояснювала б ніч,
Доріжку у воді, хвилясті верби
Прогулянку з відчаєм пліч-о-пліч.

На думку не спадає те, чому,
Наскільки часу обмаль; обгорнув
Недільний вечір смуток величавий
В якому птаха думає: пливу

Не знаю, хто ми, звідки і куди.
Не знаю, чи далеко й довго йти
Щоб врешті привітатися за руку
Коли насправді вічно поруч ти.

Але насправді жодних слів нема
Щоб сумнівів розсипалася тьма
Сьогодні ніч, чи варто говорити?
Лише ти є, коли мене нема.

15.
Про вірне кохання Овідій закінчив сторінку 
І сонечко камнем завмерло на лезі травини 
Нарешті здійснилось, я бачу правдиву зупинку



На довгім шляху, між полів, на чужій полонині. 

Чи важко зізнатись, що те перетворення буде 
Полегкістю тілу, тому що душа не вмирає? 
І важко, прокинувшись, встати, щоб чистити зуби
Бо ранком здається, що зовсім нас в світі немає. 

16. 
Це майже робота - не думати різні дурниці. 
Це дійсно натхнення - у місті ранковому кава 
Самотньо іду перехрестям нової столиці 
І сонце постійно від мене знаходиться справа 

Тут справи такі, що і весело, і не до сміху. 
Тут день велетенський стискається в жменю хвилини, - 
Не бачу сьогодні ніякого в світі огріху. 
Реальність, як є, подібна до серця людини. 

17. 
Я не знаю, як зветься все те, що тебе так тривожить. 
Я не знаю, хто ми, хто нам дружній, а надто ворожий. 
Я не знаю, навіщо скінчилося сонячне літо 
І кому з нас тепер вічне світло до вечора світить. 

Кожна правда від правди різниться, як сон від осоння 
Кожні мука і жаль, кожен день в результаті безсоння 
Кожен біль і цнота, пропиячені вщент перспективи - 
Все відносність часів, все умовність: мовчання і сили. 

Ми перейдем, підем, ми минаємо кожну хвилину, 
Ми вікуємо вік, ми чекаємо тиждень спочину. 
Тільки в юності ти знаєш те, що на старість згадаєш: 
Нас нема взагалі. Але роль свою знаєш і граєш. 

18.
Ти колись обминеш, наче спогад, стареньку обгортку 
Від фільму про те, що і з нами також відбулося. 
Бажання навічно залишити хвилю коротку 
Згортає у кільця на фото коротке волосся. 

Та фотоальбомів сторінки старішають з нами 
Бо жовкне папір, і зникають із іменем люди 
Ми схожі на сни, ми живем, власне, тихими снами 
І саме тому я вже знаю, що саме тут буде. 

19. 
 Я хочу світла. Відкриваю вікна 
Птахів удосвіта прошу піти на волю. 
Дивлюся, як вітрила надимають 
Маленькі з башти білі чоловічки 
І відпливають геть, за горизонт
Їх кораблі, чиї блискучі боки 
І затишно, і важко пінять хвилю. 



Вони за горизонтом, вдома я. 

Та відтепер недовго вже чекати 
Коли мій корабель підійме хвилю 
Вітрилами подякувавши Богу 
За сонячний, прекрасний тихий ранок. 
А доти вишиваю золоті 
Хвилясті квіти на зеленім полі 
І не хвилююсь, бо нема коли. 

Адже невдовзі тут мене не буде. 

20. За мотивами Джоан Байез

Золоту маячню накладаю на очі і брови 
Пилом сонця обвожу твої обважнілі повіки 
Ти однаково спиш, наче чуєш мою колискову 
І у тебе вві сні мерехтять помаранчові ріки 

Спи, хороший, засни, бо співаю я ніжно и тихо 
Бачу очі твої в кожній ночі і в кожному ранку 
Все тебе обмине, і не станеться жодного лиха - 
Пил півоній моїх вже розсипано, бачиш, на ганку. 

Моє золото щире співає і міниться світло 
І обличчя твоє заспокоєне посмішку будить 
Наше місто тепер світить здалеку перлами й сріблом
Відтепер назавжди все найкраще задумане буде. 

 
21. Вечірній мате 

Варшава без тебе - як посмішка світу чужому; 
Як довга і зайва нудна урочиста промова.
Ночами не сплю, роздивляючись обриси втоми, 
Шукаю лиш вірного, влучного, милого слова:
 
Зустрінемось, певне, у сні чи на вуличках Львова, 
В кав’ярні, в редакції, у жовтім трамваї, у парку. 
Я дуже зрадію, до зустрічі вщент не готова, 
І знов закохаюсь у чисту і лагідну згадку. 

22. 
У жовтій кімнаті, із скривленим сонцем лицем 
Випалюю котру цигарку. Чекаю на літо. 
Тебе тут немає, і казку з трагічним кінцем 
Тепер не звікую, бо справу нарешті закрито. 

Так порожньо, Б-же, так, ніби нас в світі нема. 
Так пусто і тихо у жовтогарячій кімнаті. 
Чекаючи літа, відчую, як суне зима, 
Зима, що стирає ознаки освіти і статі. 

Квадратики світла розгаяли квітень, і що ж, - 



Встелили, вквітчали мишасту, та чисту підлогу. 
Палярня у САПі. Весна. „Ty uzhe ne prijdesh”. 
Скляна попільничка святкує мою перемогу. 

23. 
Таємний і затишний світ вдалині пропадає, 
За клопотів морем і вуликом звучних дрібничок. 
Двоїться буття, перспективи сувій розгортає, - 
І жодна із згадок нікуди нікого не кличе. 

Кохання моє, ти розсипалось вчора у зливу, - 
І вже не болить і не дуже зворушує правда: 
Доріжки мишкують в обіймах майданів грайливо 
Зовсім безвідносно до слова „навіки”. Чи „зрада”. 

Не те щоб усе розгубилось по потягах Польщі, - 
Та що не кажи, як не клич повернутись додому, - 
Ти дбаєш тепер про одруження, діток і гроші, 
А я безпритульна. І вдало приховую втому. 

24. 
На дим чи на сон ти мене перетворюєш, наче
Немає інакшого методу скласти: „привіт,
Так жаль, що далеко ти... Cправи нормально неначе,
Вже ніби і сплю, і з грошима ок, і все інше як слід,
 
Та жаль непомірний труїть мою каву вечірню, 
Приходить, проходить, рядками у вечір впліта:
Так, знаєш, усе це заплутано, дивно, манірно. 
Так, ніби ми разом прожили сумирні літа,

І ніби набридло старе золотаве знайомство,
І ніби старіють каблучки, катма сподівань...”
На дим чи на тінь ти мене перетворюєш, сонце. 
На погляд убік, де немає обридлих питань. 
 

25. 
Чи минатимуть дні, розфарбовані настроєм втоми, 

Чи ранковою кавою буде розраджено дні, - 
Я не знаю тебе, але ми уже добре знайомі, 
І тепер лише смішно і більше не страшно мені, - 

Те, що жовтий автобус кудись тебе вічно відвозить, 
Те, що голос жіночий щоразу міняється в трубці, 
Те, що трішки часу відділяло цю радість від горя. 

Може статись, колись ми удвох понад берегом моря 
Прогуляємо вік, підставляючи сонечку лиця 
В обеззброєній, тихій, спокійній і ясній знемозі, - 

Та тепер не чекаю на лист, на поштовку чи дзвоник, 
Не чекаю на тебе, на сон, ні на спокій чи смуток. 
Усміхається вечір, і волею тішиться коник, 



Що несе мене геть, залишаючи темний провулок. 

 
26. Площа усіх богів (триптих 1.2.)
1.
Всі ці історії, воля моїх застав, 
Гори моїх Карпат і кохання трав, -
Весь цей абсурд, - все це суттєво, рав, 
В пошуках всього, що ти забув, та знав. 

Якось з усім цим треба навчитись бути, 
З днями, ночами, вулицями без Тебе. 
Знаєш, напевне, існує якась потреба 
Тільки в звертанні, саме в шляху до неба. 

2.
Хлюпає носом кров випадкових надій. 
Строгий пияк мовить мені: відійди. 
Я розумію, це щось із царства дій, 
Царства, де мусиш бути, кудись іти. 

Дерев’яніє, - ні, не від цього, - кров. 
Що не кажи, щастя – в Галичині: 
Тут, коли ти бачиш бажання знов, 
Голос небесний каже і «так», і «ні».

3.
Власне, і зраду не зараз назву, - пробач, - 
Чимось таким, що перевершило б сніг. 
З цим просто треба вчитись іти на плач. 
Так, щоб від втоми не відчувати ніг.

Зимно і людно, - розпочались свята. 
Днями мовчу, більше не хочу слів. 
Мапа мого міста зовсім проста: 
Свято відсутності; Площа усіх богів. 
 
27. 
Ти дивну самотність залишив у спадок мені 
Я більше ніколи ніде не буваю сама, 
Я більше не бачу страшних зачарованих снів, 
А також і снів про повтори потвор зокрема. 

Ти дивну самотність залишив, коли ти пішов 
Деінде шукати, чим спрагу знешкодити слів. 
І в домі твоєму без тебе зимує любов, 
Вбираючись в книги, у листя, у квіти листів. 

Ця дивна самотність як дерево в небо росте
Просторо, похмуро і сіро у жовтім раю. 
Це щастя, яке ти залишив, настільки ж просте, 
Як серце присутності, вписане в долю твою.
 
28. 



манірно і ніжно сновида-бідак при вокзалі
посміхається снам, де святкують свою незалежність 
Собаки і леви, будинки і роки хирляві; 
Де маклер танцює попри будь-яку обережність 

Біда розсипається, бачить старенький пияк 
Вогнями і квітами місто прикрасить тюрму. 
І ангел небесний трубить візерунки ознак, 
Щоб смерть відлетіла, 
щоб потяг наснився йому. 

Манірно і ніжно заснув на вокзалі бідак, 
І смерть не підійде, бо голуби викрили хліб. 
І маклерське танго триває, триває навспак, 
І сиве волосся виразно складається в німб. 
 
29. 
Так особисто, ніби нема мереж 
Телефонічних, снів і розмов у сні, 
Я розумію, - щастя не має меж, 
Правда нарешті розцілувала дні. 

Так особисто площі ростуть в весну, 
Сипле униз пелюстки своїх листів 
Березень, тихо закоханий у красу, 
І розтанцьований сміхом колишніх дів. 

Знаєш, уже не важить, хто кому хто, 
Що говорив, навіть, - пробач, - писав. 
Вже конвоїри сплять у чужих пальто, 
Зброю, кордони спалено; 
 
30. Мрійник
Філіжанку береш обережно, немов немовля, 
Стиха промовляючи: день на осоння пішов,
І більше не крутиться перед очима земля,
І все зрозуміло з основою першооснов. 

Знімаючи шкіру снігів, зазирає в вікно
Зима першокласна, - ч/б, шістдесяті роки. 
Ці підсумки – лихо: де хліб, там, звичайно, вино, 
Де шкіри немає, там не бракуватиме слів. 

Беззахисний, ніжний, сидиш на осонні надій, 
Чекаєш на Того, Хто міг би вважатися Ним. 
І так тобі затишно, так безпорадно завжди, - 

Бо вії твої вже потоплено в полоні мрій,
Дивацьких і тихих, убраних в туман або дим, 
Прозорих і чистих,
ясних і прозорих, як ти. 

31. 



І це знову - весна? Безсумнівно, коханий, звичайно.       
Заціловано липи осонням усміхненим насмерть.  
Розгортається березень ніжно, незвично, охайно 
І монетками з профілем кесаря всипано паперть.  

Так, це знову весна!  
                          Роверисти сьогодні крилаті  
Розлітають голуби, вщерть переповнені сміхом. 
І слова незручні,  
                        і слова, як завжди, кострубаті,   
І прикметники створено для унаочненя лиха.  

Це, коханий, весна,  
                                            це весна осяйних роверистів,  
І червоних, як лихо, та тихих голубок жертовних.  
Ми блукаємо вкотре своїм зацілованим містом,  
Де оголено все, що узимку на березень хворе.  
 
32. Нещасливо закохана, навіжена (диптих 1.1.)
1. 
Думка про тебе - це просто погана звичка, 
Це - як вставати пізно або пропускати зустріч. 
Країна вузькими мостами перегортає річки, 
Білі звуки розпуки з духом твоїм пліч-о-пліч. 

Простір не імовірний перемагає кордони, 
Я підміняю номер,
я набираю інший - 
Думка про тебе важить, як золота корона, 
Чия вага витискає серце у непотрібні вірші. 

Чуєш, більше не буде жодної заборони: 
Більше ніщо не вадить сонній суцільній долі: 
Я витинаю з мапи митниці і кордони, 
Так, щоб думка про тебе вічно тривала - далі!

Перегортаю сторінку, 
дивлюся повз дах будинку, 
ти тепер ніби вдома, 
все тепер буде добре. 

2. 
Звідкись я знала, що ти сьогодні в дорозі. 
Простір небесний краяв світло у книжці в тексти. 
Ті, що шукали правди, перепочили в Бозі, 
І на пошуки світла хтось переправив вектор. 

Так, ніби відпочинок має значення, милий, - 
Я вишиваю гладдю, та всюди виходить хрестик. 
Дай тобі Б-же того, що називають "сили": 
Щоб найголовніше - слово - втримати і донести. 

 
33. Природа творчості 



Погасити світло 
може будь яка невихована дитина, 
вже не кажучи про електриків, 
імпульсивних чи істеричних жінок, 
людей, помножених 
на ігри і перебільшення 
власних і запозичених 
інтелектуальних конструкцій. 

Бути богом, коханий, - 
бути ніде 
повз холод 
видобувати світло 
в темряві 
із нічого 
думкою 
про 
людину. 
Те саме - бути письменником. 
 
34. Андрій Рубльов (Ностальгія за фільмом Тарковського) 

Що я мушу робити, - всі мої лики схожі на Тебе.
Що я шукатиму в праці, окрім Твого цілунку. 
Ти і Твій голос, більше мені вже нічого не треба, 
Більше нічого, Б-же, окрім Твого малюнку.. 

Як я можу зарадити, Б-же, своєму коханню, 
Від якого мені немає жодного порятунку? 
Знаєш, кожен мій образ звучатиме як востаннє, 
Поки я не знайду свого шляху у Твоїм керунку. 

Б-же мій, Б-же, всім цим життям, що Тобі завдячив, 
Йду навпростець, і все моє – образи, руки, храми, - 
Ніби не є моїм, ніби я тінь, неначе 
Вся ця душа б’ється серцем прямо у Твої брами.

Б-же, літо коротке, північ морозить фарби. 
Зранку на трави зелені впав іній срібною млою. 
Я цього ранку ніби щось після сну і знав би, - 
Але пам’ятаю тільки - поговори зі мною
 
35. 
Я не знаю, чи варто сьогодні писати про це. 
Мій прокурений квітень на квіти не висипав сніг. 
Супермаркети сиплють в мій муніципальний барліг 
Всі часописи з написом «Часу не личить лице»

Перехожі тут гарні, погода нічого також. 
Ніби гроші з’явились, не так все і скрутно тепер 
Та вночі хтось приходить і сипле у сни – "подорож-
Ні втомились, та жоден із них не помер"



Прокидаюсь, читаю новини френд-стрічки ЖЖ, 
Де розкидано правду, мистецтво, цікавості, бруд. 
Всі новини яскраво-типові, як твір Фаберже. 
Я іду на роботу. Мене розважає мій труд. 

Мабуть, таки не варто це писати. 
навчитись бути значить: поспішати.
 
36. Рай пересувних театрів 

Нічого в цьому дивного нема
Прозорий вечір дихає цнотливо
і виліплено світлом теплі гриви 
коней і масок картуші слова 

Будинки для химер іще пусті
та сонячно у довгих коридорах
тут вечорами зорі непрості 
мережать небо оклики докори 

і так спокійно, так просторо тут
у Місті, Що Складається З Театрів, 
як ніби дійсно пройдено цей путь
зазначений на старовинній карті

І всім вам врешті можна відпочити, - 
Офелії, Тетяни, Маргарити.

37. Подорожі Марі (цикл 1.1.)

Маша 
1. 
Це ніби не я; це не моє ім’я 
Видряпано цвяхами, 
Виписано по всіх усюдах, - 
На парканах брудних, 
Поряд із матюками, 
Кольоровим графіті і трафаретами, 
Енергійними лозунгами 
І патріотичними закликами. 

Ніби не я, хтось замість мене іде 
Березневою вулицею просто назустріч сонцю, 
Повз білі і жовті недопалки у брунатних калюжах, 
Обминаючи необережно 
різний брудний непотріб, 
розсипаний на осонні. 

2. 
Втомлено йду, вулиця вщерть пуста, 
Порожньо, холодно, сонячно навесні.
Врешті забрала птахів моїх висота, 
Вислови риб твоїх влито в ріки пісні 



Знаєш, - ти ж не сліпий, озирнись, дивись, - 
Все, що колись сказано, он летить, 
Всі наші вислови втілюються колись. 
Поряд із серцем тихо скрутилась мить. 

3. 
Твій захисник не допоможе, - ні. 
Ось, під парканом – чи мій портрет, чи труп. 
Так негативом падає тінь птахів 
На перезрілу землю, весняний бруд. 

Бачиш, мої слова розлетілись вщерть, 
Хмарками голубів, вкляклими в висоті. 
Вже не боюся навіть думок про смерть, 
Навіть вони нині зовсім прості. 

38. Марія 
Все, що всі ми говоримо, 
завжди використовується проти нас, 
Метафори перетворюються на віруси 
відправляються із позначкою три-ікс 
в керунку "тому подібне"
Випотрошені, заморожені в зимовому просторі тексту,
і так далі, 
до самого горизонту, 
ти ж і так сам усе знаєш, 
Нащо витрачати слова, зайве засмічувати сріблясту тишу. 
Поки я тут оплакую всі непотрібні рими, 
В просторому залі очікувань південно-східної залізниці 
Сп’янілі бездомні гатять одне одного віниками, 
Щось переможно кричать високими голосами, 
Поламаними 
знищеними нервами і надлишком алкоголю, 
Дванадцятирічні шльондри, старі подорожні, діти 
Дивлячись на гладіаторів ночі, 
На матадорів, що б’ються в ім’я свободи, 
Плачуть або мовчать,
смиренно, понуро, як завжди о цій годині, 
ближче до п’ятої ранку. 

Речі у камерах схову 
Перемовляються на полицях, 
Німими знаками, поцілунками тиші, 
Позиченими у очікування закоханих.
Потяг до Києва буде тут за добу, 
До Станіславова – десь за сорок хвилин.
Правда в мистецтві, - вдало змовчати по тому, як найголовніше 
Сказано чисто і влучно, 
Чесно, - 
І не обов’язково тобою. 

39. Марі
1.



Виходиш на вулицю, бачиш – уже запізно
Бігти у справах, телефонувати, про щось домовлятись, 
власне, взагалі поспішати
Ти знову нікуди не встигла, Марі 
І яка, зрештою, різниця, що ти робила, - 
слухала до останнього 
Хрипкуваті пісні у вінілових старовинних 
Особливо якісних записах 

Чи танцювала насамоті
у пропиленому осонні вишневої з жовтим 
Просторої орендованої за безцінь кімнатки 
У серці блакитного міста. 

Поспішати запізно, Марі, 
Ти виходиш на вулицю і бачиш – дійсно, весна, 
Час випускати на волю ровер, 
Летіти назустріч квітню 
Розсипаючи бризками намистини снів
Хмарки білих птахів 
Несказанними реченнями салютувати тиші, 
Розтинаючи ровером весняні вулиці по вертикалі навпіл 

2.
Вітер плутає плани, карти, пасма волосся, 
Бачиш, сонце розсипалось Сіною,
Вулицями, проспектами холодним золотом березня
Сонячним пилом подій, написаних саме про тебе,
Про тебе, Марі, і про решту таких, як ти,
Кав’ярні і ресторації пропонують 
Перепочинок у пошуку рішення старої проблеми 
Обрання нового напрямку дороги до річки
Де можна сидіти на узбережжі, 
Пускати камінчики, читати, 
Зрештою, навіть плакати 
Саме тут 
на замаскованій кущами 
дерев’яній червоній лавці 
Тебе взагалі нізвідки не видно 
Тут ніхто ніколи не побачить твого приниження. 

3. 
Марі, ти ніколи нікому не скажеш правди про те, як там було насправді. 
Ти, як і я, знаєш, - срібна риба правди занадто маленька, надто слизька, 
її неможливо впіймати,
Як не під силу спіймати іскристі кристали ранку 
сфотографувати гострий, прикметний блиск 
світла на європакетах вікон новобудов 
Неможливо унаочнити власну самотність 
Маленької людини, загубленої серед хмарочосів 
Пилинки у сонячному промінні,
Вихлюпнутому на брунатний стіл, 
у самісіньку синю чашку з ранковою першою кавою, 
в білі відблиски молока у філіжанці поряд, 



Світла, вилитого неповторимим обличчям ранку 
У твоєму домі
Твоєму місті 
Весни, що наступила ось щойно, 
Слід у слід за передчасною чужою зимою.

40. Міріам 

1. 
Знаєш, коли у оливкового дерева 
Від старості 
залишається тільки кора, 
вона продовжує плодоносити. 
Пульс життя б’ється в кількох міліметрах того,
що колись називалось «стовбуром». 
Намистини оливок натомість ніколи не падають в землю, 
Чіпко чіпляючись за впаяні в порцеляново-синє небо чорні обриси гілок. 
Олія, плоди, тінь у спекотний день, 
Зрештою, схованка втомленим подорожнім – 
Користь оливкових гілок
В історії сучасної промисловості, 
Вже не кажучи про культуру, 
Важко переоцінити. 

2.
Тут, на шляху з пустелі до аеропорту, 
Згадуючи туристів, випадкових і ні перехожих,
Воїнів і студентів, 
Тих, хто приїхав віддати данину всьому, 
чому було варто її віддати - 
Поодиноким горам, які оточили Цфат,
Галанським висотам, 
Канні і Капернауму, 
Галілейському морю,
Мертвому морю, 
Червоному морю, 
Лев’ячому серцю Єрусалиму, - 
Я розумію, що насправді всі ці мої екскурсії 
Не так вже й багато важать. 
Зрештою, все це можна спокійно прочитати у різних книгах,
Листівках,
А також туристичних путівниках. 

3. 
Тому тут, відпочиваючи після своєї пустелі, - 
Житла верблюдів і бедуїнів, 
Оселі згублених душ, несказаних слів, 
Численних снів жертв світових терактів, 
речень незапланованих дітей, 
свідомо реалізованих не-зустрічей, 
А також всіх інших подорожніх ночі, 
зігрітих в просторих шатрах надзвичайно міцною кавою, - 
Кавою, завдяки помолу якої колись давно було винайдено барабани, - 



Саме тут, притулившись щокою до стін особистої,
Приватної, 
Нічиєї вуличної 
оливкової кімнати 
Я дивлюсь на квітневе сонце,
Яке котиться вогненними колісницями з розкритих долонь Гіват Рам
Вниз, до наростів солі в твердому склепінні через силу солоного моря, 
і думаю: знаєш, особливо приємно саме тут, 
У спеку, на довгій на півдорозі до аеропорту,
Переповненого маленькими літаками, 
Згадувати все те, що я не стала тобі писати. 
Згадувати все не сказане, 
Розуміючи, 
що правду ніколи не скажеш саме так, як потрібно, 
наші слова ув’язнено в тілах риб, 
в гранатових зіницях птахів, 
Правда не належить нам, 
Правда належить голубам, - сірим, білим, 
які, лаштуючи гнізда своїм сім’ям, 
щовечора гортають листочки з проханнями, 
листи побажань, знаки оклику вдячності, 
Затиснені у щілинах каміння Стіни Плачу,
Стіни Надії, 
врешті, всіх інших стін 
Кімнати Вічного Сподівання.

41. коли мені починає здаватись, 
що життя порожнє, 
і все пусте, 
що кохання дійсно не існує, 
День починає сіріти і поволі гасне, 
Не встигаючи як слід розпочатись. 
Голодні голуби блукають бруківками міста, 
Засипані попелом
поміж порожньою тарою. 
Брудний і понурий громадський транспорт 
Суне в нікуди, щораз потрапляючи в пробки. 
Люди негарні, і їх голоси ненависно різкі, 
ніби крики сірих ворон, 
хворих на страх. 
В такі дні найстрашніше те, 
Що це, здається, триватиме вічно: 
Суєта примітивності, 
тлум об’єктів 
Об’єктивної дійсності, 
Зважених на безміні безнадії. 
Але, знаєш, у такі дні варто чекати: 
Матимеш знак, що дна досягнуто, 
І більше падати нікуди. 
Тоді раптовий рух вітру підхоплює 
Білу серветку і несе, як квітку, назустріч 
білому янголу, закам’янілому в еркері 
київського будинку. 
Кондуктор раптово всміхається 



і дивиться мені в очі 
із посмішкою Гермеса. 
Старі чоловік і жінка, 
Які йдуть повз всіх нас у своїх справах, 
Тримаються за руки так міцно, 
Як потопаючі за тонку линву, 
Кинуту Господом з недосяжно далекого берега. 
.. тоді мені врешті пора виходити. 
Світло з’являється спершу у металі калюж, 
Потім у вікнах, 
які пережили свій модерн, 
А потім у твоїй посмішці. 
І мені більше нічого не здається.
Принаймні, нічого зайвого. 

42. Рецепт щастя 
Це усе, розумієш, не дуже нагадує ритм. 
Жовтий порох кульбаб осідає в квітневе тепло 
Я працюю, читаю, балакаю Б-г знає з ким, 
У кав’ярнях пишу тобі щось про весняне вино 

Зрозумій мене правильно, - праця все ж змінює нас, 
Як спокута гріхів виникає на денці розмов. 
Ти зі мною завжди? Я з тобою завжди, повсякчас, -- 
Чи кульбабові соки весни потрапляють у кров? 
 
Я зателефоную, і, звісно, приїду колись, 
Чи спокійно чекатиму твого навзаєм дзвінка. 
Молить місто просторе, - зажди, озирнись, роздивитись, - 
Помилкова свобода строката і дуже легка. 

Пропорції ж квіток безпомилкові: 
Кульбабове вино тепер готове. 
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