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Коли	любові	недостатньо…

маленький	роман

Вона

Жінка	 сиділа	 у	малесенькому	 скверику	 в	центрі	Києва.	Читач	може	назвати	 її	Оксаною,	Альоною	чи
Анжелою	 ‒	 будь-яке	 з	 імен	 пасуватиме,	 бо	 жила	 вона	 в	 добу	 цих	 імен.	 Жінка	 передпенсійного	 віку
розглядала	пам’ятник	класика	української	соцреалістичної	літератури,	що	стояв	від	неї	навскіс.	У	ньому
втілювався	образ	українського	романтика,	що	еволюціонував	від	сталініста	до	носія	Ґласності,	романтика,
що	вірив	у	 комунізм	українською	мовою.	Пам’ятник	 являв	 собою	фігуру,	що	 сидить,	 поряд	‒	 капелюх.
Якщо	 дивитися	 з	 іншого	 ракурсу,	 фігура	 мистця,	 яку	 закривала	 одноразова	 кафешка,	 випадала	 з
композиції	 ‒	 лишався	 капелюх	 із	 підписом.	 Вочевидь,	 автор	 пам’ятника	 надавав	 цьому	 елементу
важливого	значення.	Вона	підозрювала,	що	капелюх	цей	був	маркером	інтелігентності,	цивілізованості	 і
навіть	 аристократизму,	 звичайно,	 духовного,	 бо	 все	 українське	 завжди	 духовне	 за	 визначенням.	 Іншого
шляху	у	націй	без	кордонів	і	території,	без	власної	аристократії	й	еліти,	відтак	і	без	власності	нема.	Щоб
вижити,	бездержавні	народи	змушені	відмовитися	від	матеріального	світу	й	переселитися	у	царство	духа.
Коли	жінка	дивилася	на	капелюх,	то	уявляла	в	його	утробі	українського	радянського	письменника,	якого
система	проковтнула	так,	як	у	«Маленькому	принці»	удав	проковтнув	слона.	 Її	батько	теж	мав	капелюх,
який	 не	 надто	 пасував	 до	 аляски,	 що	 її	 купила	 татові	 мама.	 Остання	 була	 значно	 просунутішою	 в
питаннях	моди,	тому	авторитарно	замінила	татів	капелюх	на	берет.	Берет	все	ж	був	практичнішим,	бо	на
нього	 можна	 було	 натягнути	 капюшон.	 Проте	 для	 тата	 капелюх	 залишався	 важливим.	 В	 СССР	 масово
носили	демократичні	кепки	‒	він	уперто	тримався	капелюха,	що	його	полюбляли	галицькі	селяни.	Цікаво,
що	 капелюх	поєднував	 українських	 радянських	письменників	 також	 зі	шпигунами,	 яких	 тогочасне	 кіно
теж	 окапелюшило.	 Цей	 елемент	 одягу	 надавав	 власникові	 загадковості,	 хіба	 що	 шпигуни	 полюбляли
широкі	криси,	а	майстри	українського	слова	‒	середні.
У	 скверику	 в	 цю	 ранню	 пору	 гуляли	 самі	 лишень	 господарі	 і	 господині	 зі	 своїми	 домашніми

улюбленцями	‒	ранковий	променад.	Щоправда,	улюбленці	 з	 господарями	 і	 господинями	часто	мінялися
ролями	 ‒	 хто	 й	 кого	 вигулює	 було	 зрозуміти	 тяжко.	 До	 неї	 підбіг	 тер’єрчик,	 що	 явно	 крутив	 своїм
господарем,	 як	 циган	 сонцем.	Проте	 песика	 більше	 від	 її	 ніг	 цікавила	 урна,	 на	 якій	 попередник	 лишив
наступнику	 якесь	 важливе	 послання.	 Можливо,	 перший	 писав:	 «Мерзотнику,	 знай,	 я	 тут	 перший!»,	 а
може,	 він	 вітався	 із	 наступником,	 підбадьорюючи	 його,	 а	 якщо	 чотирилапого	 спалювала	 любовна
лихоманка,	 міг	 написати	 й	 таке:	 «Життя	 прекрасне,	 бо	 я	 унюхав	 чудову	 сучку!»	На	 сусідній	 доріжці	 у
спеціальному	 комбінезончику	 тремтіло	 мініатюрне	 створіння,	 яке	 поєднувало	 в	 собі	 риси	 песика	 і
щурика.	 Своїм	 виглядом	 воно	 засвідчувало,	 що	 гібридність,	 мімікрія,	 нарешті	 імітація	 ‒	 намагання
видаватися	не	 тим,	 ким	 або	 чим	 ти	 є,	 ця	фундаментальна	 засада	 китайського	 способу	життя,	 завойовує
світ	від	супермаркета	до	політики	і	культури.	Така	ось	селекція.	У	комунізму	совкового	зразка	була	своя,	а
в	 суспільства	 споживання,	 що	 є	 західним	 винаходом,	 але	 китайськими	 комуністично-капіталістичними
руками,	сформувалася	інша.	Обидві,	здається,	завели	людство	у	глухий	кут.
Вона	зітхнула	не	тому,	що	споживання	й	імітація	виявилися	невіддільними	одне	від	одного,	а	тому,	що

люди	нині	не	надто	відрізняються	від	братів	своїх	менших.	Але	що	буде,	коли	людина	опуститься	до	рівня
молюсків	і	черв’яків?	До	молюсків	і	черв’яків	вона	ставилася	по-дружньому,	проте	молюски	і	черв’яки	в
людській	подобі	викликали	у	неї	огиду.	От	як	вони	пробралися	на	найвищий	щабель	еволюції?	І	не	тільки
еволюції,	 а	й	 суспільної	драбини?	Останні	президентські	 вибори,	 здається,	 якраз	про	це	 і	 свідчать.	 І	не
тільки	в	нещасній	Україні,	 а	й	у	багатьох	успішних	суспільствах.	Сказано	ж:	останні	стануть	першими.
Світ	гниє	на	наших	очах,	ковід	лише	наслідок	цього	гниття	‒	ми	ж	сподіваємося	на	вакцину	 і	на	диво.
Інакше	найрозумніший	вид	поводитися	не	може.	Чому	люди	не	шукають	причин	власних	нещасть	у	собі?



Краєм	 ока	 бачила	 будинок,	 в	 якому	 їй	 час	 від	 часу	 доводилося	 бувати	 дитиною.	Хоча	 й	 виростала	 в
іншому	 районі	 Києва	 ‒	 між	 Лук’янівським	 базаром	 і	 Лук’янівською	 тюрмою	 ‒	 саме	 в	 цій	 хрущовці
покращеного	 типу	 жила	 її	 хрещена,	 дружина	 патріарха	 того	 покоління,	 яке	 нині	 називається
шістдесятниками.	 Звичайно,	 вона	не	пам’ятала	 власного	 хрещення,	 бо	 була	немовлям,	 але	 з	 розповідей
знала:	 в	 питанні	 хрещення	 її	 татові-комуністу	 довелося	 піти	 бабським	 шляхом.	 Адже	 обидві	 баби,
особливо	татова	мати,	що	вірила	в	Христа	беззастережно	й	в	епоху	повної	і	остаточної	перемоги	атеїзму,	а
за	 ними	 й	 мама,	 що	 керувалася	 радше	 інтуїцією,	 поставили	 питання	 руба:	 комунізм	 комунізмом,	 але
Христове	‒	 Христу.	 Так	 перефразували	 фразу	 самого	 Ісуса:	 кесареві	 кесареве,	 а	 Боже	‒	 Богові.	 Тож	 її
майбутня	 хрещена,	 що	 походила	 з	 Галичини,	 запросила	 до	 себе	 на	 гостину	 греко-католицького
священника,	з	яким	мотала	строк	у	сталінському	таборі.	Саме	він	і	охрестив	немовля	в	низенькій	кімнатці
хрущовки,	 подарувавши	 новохрещеній	 на	 згадку	 про	 знаменну	 подію	 першу	 українську	 енциклопедію,
видану	у	Львові	у	1930-х.	Цілих	три	томи	з	ілюстраціями	й	золотим	корінцем.	Ці	книжки	й	досі	стоять	на
її	 полиці.	 І	 треба	ж	 такому	 статися	‒	 подарунок	 виявився	 для	 неї	 пророчим:	 усе	 своє	життя	 вона	мала
справу	з	книжками	і	навіть	із	однією	енциклопедією.
Іноді,	коли	татові	й	мамі	не	було	на	кого	залишити	дитину,	її	бавила	хрещена.	І	ці	години	були	одними	із

найщасливіших	 у	 її	 житті,	 бо	 хрещена,	 яку	 двічі	 арештовували	 за	 зв’язки	 з	 УПА	 ‒	 першого	 разу	 їй
вдалося	втекти	з-під	варти,	яку	з	таборів	визволила	смерть	Сталіна,	була	найдобрішою	людиною	у	світі.
Жінка	згадувала	Сінний	базар,	якого	вже	нема,	згадувала	купу	маленьких	магазинчиків,	в	одному	з	яких
хрещена	мама	купила	їй	у	подарунок	іграшкову	бляшану	карету.	У	карету	було	запряжено	двійко	коників
із	 розмальованими	 віялами	 на	 голові.	 Ключик	 заводив	 механізм,	 коники	 починали	 рухатися,	 карета
котилася,	 а	 її	 маленьке	 серце	 завмирало	 від	 захвату:	 світ	 був	 добрим,	 вона	 теж	 була	 доброю.	 І	 це	 й
називалося	щастям.
Хрещена	курила	папіроси	«Біломорканал»,	спадок	таборів,	а	головний	її	виховний	момент	зводився	не

до	 бабаїв	 чи	 песиголовців,	 якими	 її	 лякали	 баби,	 а	 до	 так	 званих	 підозрілих	 людей	 ‒	 так	 колишня
табірниця	 називала	 кагебістів.	 Вона	 лякала	 малу	 саме	 ними	 ‒	 цими	 безликими	 людьми	 у	 капелюхах
(знову	 капелюх!)	 і	 плащах,	 що	 на	 Шевченкові	 роковини	 кружляли	 довкола	 пам’ятника	 поетові	 в
університетському	 саду,	 беручи	 на	 замітку	 тих,	 хто	 з’являвся	 під	 пам’ятником,	 тим	 паче	 наважувався
декламувати	Шевченкові	вірші.	Мала	«підозрілих	людей»	боялася.	Досить	було	сказати,	що	вони	йдуть	у
хату	‒	одразу	скручувалася	клубочком	на	широкій	канапі	й	закривала	очі,	густі	пахощі	«Біломорканалу»
огортали	її	невинну	душу,	а	бляшана	карета	везла	в	солодкий	сон.	Хрещена	була	доброю,	життєрадісною	і
нещасною	 ‒	 пережила	 табори,	 але	 не	 пережила	 невдачі	 у	 вихованні	 власного	 сина,	 що	 потрапив	 до
радянської	тюрми	зовсім	не	за	політику.	Батьки	хлопця	не	могли	повірити	і	не	визнавали,	що	їхній	син	‒
кримінальний	 елемент,	 уважали,	 що	 його	 підставило	 КГБ.	 Материнський	 інстинкт	 у	 багатьох	 жінок
сильніший	 не	 тільки	 від	 почуття	 справедливості,	 а	 й	 від	 інстинкту	 самозбереження.	 І	 цим	 все	 сказано.
Материнська	 любов	 беззастережна,	 самозбереження	 така	 любов	 не	 передбачає.	 Хіба	 ж	 знала	 вона	 у	 ті
далекі	 роки,	 що	 її	 чекає	 не	 краща	 материнська	 доля,	 ніж	 доля	 її	 хрещеної?	 Ніхто	 не	 знає,	 що	 йому
написано	на	роду.	І	це	чарівне	незнання	дозволяє	людині	жити.	Саме	чарівне	незнання	і	зветься	надією.
Одного	дня,	а	може,	й	вечора	у	хрещеної	почалися	проблеми	зі	здоров’ям	‒	свято	скінчилося,	механізм	в
бляшаній	 кареті	 зламався.	 Нині,	 прочитавши	 дещо	 про	 спеціальні	 препарати,	 якими	 годували	 в’язнів
сталінських	 таборів,	 вона	 думає,	 що	 шизофренія	 її	 другої	 мами	 могла	 бути	 наслідком	 жорстокого
сталінського	експерименту.	Хай	там	як,	але	смерть	для	цієї	жінки	і	матері	була	визволенням,	визволенням
від	 спогадів	 про	 табори,	 від	 непутящого	 сина,	шизофренії	 і	 всього,	що	 за	 цим	 тягнеться.	Хай	 із	 Богом
спочиває.
Вона	відводить	очі	від	покращеної	хрущовки,	її	погляд	одразу	ж	впирається	у	вікна	на	першому	поверсі

сусідньої	сталінки.	Там	у	спільній	квартирі	з	іншими	поетами	і	поетками	мешкав	її	хрещений	‒	вікно	його
кімнати	 виходило	 на	 вулицю,	 було	 першим	 з	 рогу.	 Вона	 відчуває,	 як	 гіркий	 клубок	 підкочується	 під



самісіньке	 горло,	 а	 на	 очі	 навертаються	 сльози.	Про	 хрещеного	 не	 може	 згадувати	 без	 сліз,	 бо	 був	 він
поліглотом,	генієм	перекладу	і	генієм	української	мови	‒	незабутнім	її	модернізатором.	Іншого	генія	у	цей
час	в	Україні	не	було.	І	їй	судилося	стати	його	похресницею.	Хоча	сам	геній	називав	себе	агностиком,	його
життя	нагадувало	подвиг	перших	християн.	Чому	він	погодився	нести	її	до	хреста?	У	неї	немає	відповіді
на	це	запитання.	Можливо,	він	погодився	стати	її	хрещеним	передусім	через	маму.	Був	час,	коли	геній	її
мамою	 захоплювався.	Вона	навіть	 була	 його	музою.	Генію	достатньо	 було	 її	 побачити	‒	 говорити	 було
необов’язково.	Магнолії	 п’янкі	‒	 твої	 коліна,	 і	 кохання-незахищене	 колібрі,	 і	 заснула	 перських	 коників
тьма-тьменна	 на	 чолі	 ідеальної	 коханки	 ‒	 такою	 лишилася	 її	 мама	 у	 перекладах	 Лорки.	 Платонічна
пристрасть	хрещеного	щороку	матеріалізувалася	у	букеті	троянд	на	мамин	день	народження:	троянд	було
стільки,	 скільки	 років	 музі	 виповнювалося.	 Троянди	 нагадували,	що	 молодість	 і	 краса	 минущі.	 Згодом
троянди	 скінчилися.	Мама	ж	намагалася	 полегшити	побут	 хрещеного,	 особливо	 під	 час	 його	 операції	 і
після	неї.	Жінка	подивилася	на	паркові	троянди,	дбайливо	обрізані	зеленбудом.	Як	і	маленький	принцип,
думала,	 як	 добре	 тому,	 в	 кого	 на	 персональній	 планеті	 квітне	 єдина	 і	 неповторна	 троянда,	 троянда-
вередуля,	яку	треба	захищати	від	космічних	вітрів.	Нині	люди	зовсім	цього	не	розуміють.	Пригадала,	як
одна	молода	перекладачка	написала	пост	у	ФБ,	в	якому	не	те	що	критично	висловилася	про	маленького
принца	‒	взагалі	перекреслила	його,	дивуючись,	як	таку	дурню	можна	читати	та	ще	й	дітям.	Примітиви,
що	взагалі	не	доганяють	власного	примітивізму	і	обмеженості,	виносять	вирок	геніям.	Цинічненько,	але
всі	вдають,	що	так	і	треба	‒	іноді	плюралізм	перемагає	здоровий	глузд.
Хай	там	як,	але	хрещений	її	полюбив,	а	вона	полюбила	його.	Хрещеного	не	можна	було	не	любити,	бо

він	відкрив	для	неї	українські	народні	пісні,	які	співав	гарним	баритоном,	й	красу	італійської	опери	‒	в
його	репертуарі	було	декілька	пасажів	з	оперних	арій,	зокрема	й	про	безталанну	дівчину	Лючію,	що	вбила
нелюбого	чоловіка,	а	сама,	опанована	божевіллям,	впала	мертва.	У	дитинстві	смерть	видавалася	 їй	саме
такою,	 оперною:	 моментальною	 і	 безболісною,	 коли	 людина	 нагадує	 кольорову	 бульбашку,	 яку	 вона
пускала	 і	 зі	 звичайних	 соломинок,	 і	 зі	 спеціальних	 трубочок.	 Ось	 бульбашка	 пливе,	 міниться	 усіма
кольорами	веселки	‒	 і	 вже	 її	нема.	Дитиною	вона	не	допускала,	що	умирання	може	тягнутися	роками	 і
бути	 процесом	 болісним	 не	 тільки	 для	 того,	 хто	 помирає,	 а	 й	 для	 того,	 хто	 за	 умиранням	 спостерігає.
Згодом,	 коли	 їй	 доведеться	 спостерігати	 за	 депресією	 і	 довгим	 умиранням	 хрещеного,	 яке	 він	 зносив
гідно,	вона	це	зрозуміє.	Історія	Лючії	свідчила	й	про	те,	що	для	декого	життя	без	кохання	гірше	смерті.	Їй
було	шкода	дівчину	з	опери,	але	казка	про	Фауста	і	Маргариту,	що	її	хрещений	тато	розповідав	із	різними
варіаціями,	подобалася	значно	більше:	дотепний	і	свій	у	дошку	Мефістофель,	котрий	насправді	був	лихим
і	 підступним,	 нічні	 духи-лемури,	 які	 вже	 копали	 могилу	 Фаусту,	 що	 запродав	 душу	 дияволу,	 але	 Бог
урятував	 її	 разом	 із	 чистою	 душею	 Маргарити,	 до	 якої	 не	 приставали	 гріхи.	 У	 її	 часи	 не	 було	 Гаррі
Поттера,	його	заміняв	Фауст,	що	мав	справу	з	алхіміками	‒	шукачами	золота,	еліксиру	молодості	й	каменя
мудрості,	і	бачив	гомункулуса,	в	якого	все	було,	як	у	людини,	не	було	у	нього	тільки	душі.	Хіба	ж	могла
вона	 тоді	 подумати,	 що	 гомункулуси	 народжуються	 не	 тільки	 в	 пробірках,	 а	 й	 у	 пологових	 будинках?
Навіть	у	страшному	сні	їй	би	не	привиділося,	що	гомункулусом	буде	її	власний	син.
Оскільки	знала	у	житті	тільки	одного	генія,	була	переконана:	всі	генії,	як	і	її	хрещений,	беззахисні,	як

діти.	Генії	не	вміють,	тому	й	не	можуть	себе	захистити,	і	ніхто	не	може	полегшити	їхній	життєвий	вибір.
Як	він	доніс	свій	хрест?	Тепер	багато	пишуть	про	те,	що	його	убила	система,	але	система	складається	з
людей.	І	в	кожного	із	них	є	імена.	Яким	же	недолугим,	жорстоким	і	безперспективним	є	суспільство,	що
дозволяє	так	поводитися	із	власними	геніями.	Хрещений	підтримував	дисидентів-шістдесятників,	написав
заяву	до	найвищих	законодавчих	і	судових	інстанцій	УССР,	в	якій	попросився	в	тюрму	замість	одного	з
чільних	діячів	дисидентського	руху,	натякаючи:	в	тюрмі	краще,	ніж	на	радянській	волі.	Результат?	Його
вигнали	 звідусіль.	 Він	 знаходився	 у	 повній	 суспільній	 ізоляції	 понад	 десять	 років.	 А	 внутрішній	 його
еміграції	поклала	край	смерть.	Однак	найбільше	вражало	те,	що	той	дисидент,	на	захист	якого	виступив
геній,	 дисидент,	 який	 зрештою	 став	 героєм	 України,	 так	 ніколи	 й	 не	 прийшов	 до	 свого	 оборонця,	 не



поцікавився,	як	той	живе,	не	сказав	йому	звичайних	слів	підтримки.	Не	прийшов	навіть	на	його	похорон.
Як	 пояснити	 таку	 жорстокість?	 Чому	 дисидент	 у	 випадку	 генія	 опинився	 на	 боці	 системи?	 На	 це
запитання	вона	теж	відповісти	не	могла.	Бездіяльність	має	свої	причини:	байдужість,	незручність,	страх.
Хитрість	 ‒	 це	 той	 ключик,	 що	 заводить	 в	 людині	 найгірші	 риси	 так,	 як	 маленький	 ключик	 заводив
бляшаних	коників	з	її	дитинства.	На	її	думку,	хитрість	заради	власного	спокою,	нірвани	без	болю	слугує
мотором	жорстокості.	І	котиться	жорстокість	світом.	І	світ	стає	злим,	і	злою	стає	вона.	Це	й	називається
нещастям.
Жінка	підвелася	з	лавки.	Згадувала	про	тих,	хто	вже	завершив	свій	земний	шлях,	бо	доки	людина	жива,

її	доля	іще	не	остаточна.	Несправедливо:	людина	живе	десятки	років,	а	 її	життя	можна	втулити	у	кілька
речень.	 Куці	 речення	 не	 передають	 усієї	 складності	 людської	 долі	 і	 характеру	 того,	 про	 кого	 згадуєш.
Однак	 нині	 в	 людей	 мало	 часу,	 їм	 ніколи	 розбиратися	 у	 тонкощах,	 тому	 потрібно	 бути	 максимально
точним	і	лаконічним.	Звернула	на	сусідню	доріжку,	пригадуючи,	як	намотував	в	парку	кола	її	тато,	який
помер	 вже	 так	 давно,	 що	 вона	 не	 може	 його	 уявити	‒	 усі	 риси	 стерті.	 Кажуть,	 розмови	 із	 мерцями	‒
поганий	 знак,	 але	 вона	 не	 божевільна.	 Просто	 їй	 ні	 з	 ким	 говорити.	 Не	 лишилося	 таких	 людей	 серед
живих.	Може,	вона	їх	погано	шукала,	а	може,	вона	просто	іншим	людям	неприємна,	бо	категорична,	груба
і	невитримана.	Її	слова	ображають	людей,	але	як	людей	може	образити	думка?	Людям	все	ж	подобається
усе	 пухнасте,	 лискуче	 й	 тепленьке.	 Будь	 милою	 кішечкою	‒	 і	 хтось	 тебе	 погладить.	 Іноді	 бути	 милою
кішечкою	 не	 виходить,	 а	 все	 тому,	що	 у	 неї	 перед	 очима	 була	 зовсім	 інша	 модель	 поведінки	 її	 батька:
самітника,	який	не	міг	написати	усе,	що	думає,	і	волонтера-альтруїста,	що	допоміг	купі	люду:	з	роботою,
побутом,	лікуванням	і	просуванням	рукописів	до	друку,	коли	вже	міг	допомогти.	У	скрутні	часи	йому	теж
допомагали	 колеги.	 Брали	 рукописи	 на	 рецензування	 на	 своє	 ім’я,	 тато	 писав	 рецензії,	 а	 його
добродійники	під	ними	підписувалися	й	віддавали	татові	гонорари.	Тож	він	цінував	взаємодопомогу,	яка	в
совку	 була	 формою	 суспільної,	 але	 підпільної	 самоорганізації.	 Її	 батько	 був	 незручною	 людиною,
складався	 із	гострих	кутів,	говорив	те,	що	думав,	зокрема	й	у	приватних	розмовах,	але	обраним	людям.
Дехто	з	обраних,	яких	можна	було	перелічити	на	пальцях	однієї	руки,	на	початках	знайомства	уважав	тата
кагебістським	 провокатором,	 але	 згодом	 до	 його	 відвертості,	 що	 стосувалася	 в	 першу	 чергу	 політики,
звикали.	Жив	тато	з	літературної	праці,	а	його	життя	складалося	із	двох	життів.	В	одному	писав,	читав,
був	 наодинці	 з	 собою,	 як	 у	 вежі	 зі	 слонової	 кістки,	 яку	 найбільше	 розхитував	 внутрішній	 цензор.	 А	 в
другому	ходив	по	видавництвах,	перевіряв	 інфарктне	серце	у	лікарів,	спілкувався	з	людьми	 і	допомагав
тим,	кому	міг	допомогти.	Часто	брав	на	себе	функцію	прохача,	прилаштовуючи	чужі	рукописи,	вибиваючи
кому	путівку	для	поправи	здоров’я,	кому	цеглу	для	побудови	хати,	допомагав	навіть	колгоспові	виписати
скрепер	‒	 ходив	 із	 цим	проханням	до	 якоїсь	 київської	 контори.	Саме	 з	 його	 ініціативи	 і	 при	підтримці
першого	 партійного	 секретаря	 району,	 що	 був	 філологом,	 галичанином	 і	 підпільним	 націоналістом,	 у
рідному	 татовому	 волинському	 селі	 з’явився	 водогін,	 клуб	 і	 бібліотека.	 Нарешті	 тато	 попросив	 голову
колгоспу	 збудувати	 колгоспним	 коштом	 нову	 хату	 єдиній	 у	 селі	 матері-одиначці,	 котра	 все	 життя
працювала	на	фермі.	Хоча	стара	хата	ледве	не	падала	самотній	жінці	з	дитиною	на	голову,	і	всі	у	селі	про
це	 знали,	 ніхто	 не	 квапився	 із	 толокою.	 Після	 скрепера,	 водогону,	 клубу	 і	 бібліотеки	 голова	 колгоспу
відмовити	батькові	 не	 зміг.	Через	 рік	 із	 лишком	мати-одиначка	 з	 донькою	вселилися	 в	 нове	житло.	Так
функціонувала	система,	що	трималася	на	послугах,	які	й	були	специфічною	формою	хабаря.	І	робив	усе
це	тато	не	 заради	власної	вигоди,	він	не	будував	свою	хату	чи	материн	добробут.	Баба	жодного	разу	не
побувала	 у	 санаторії,	 натомість	 інші	 колгоспниці	 через	 татове	 втручання	 отримували	 путівки,	 бо	 їх
потребували.	 Зрештою	 тато	 став	 першою	жертвою	 збудованого	 клубу,	 в	 якому	 іноді	 читалися	 вірші	 не
найкращої	якості	й	лунали	українські	пісні,	але	частіше	там	відбувалися	дискотеки	та	такі	гучні,	що	тато
не	міг	 спати,	 а	 вранці	 вставав	 із	 розбитою	 головою.	Усі	 ці	 громадські	 речі	 батько	робив	 із	 внутрішньої
потреби,	 вони	 приносили	 йому	 задоволення.	 Письменницький	 талант	 і	 комунікабельність	 відкривали
йому	двері	багатьох	партійних	кабінетів,	а	його	слова	про	те,	що	Україна	має	жити	за	будь-яких	обставин,



що	її	треба	цивілізувати,	окультурити,	в	багатьох	західно-українських	партійних	функціонерів	знаходили
розуміння.	З	нинішньої	перспективи	його	можна	було	б	назвати	не	тільки	письменником,	а	й	волонтером
української	самоорганізації	в	межах	совкової	системи,	бо	він	ніколи	не	лишався	байдужим	до	долі	інших,
шукав	і	знаходив	людей	і	серед	партійного	начальства.	Зрештою	система	виштовхувала	й	нестандартних
партійних	функціонерів.	Загальновідомо,	що	романіст	не	може	не	цікавитися	 іншими	людьми,	бо	роман
стає	переконливим	тільки	тоді,	коли	кожний	його	персонаж	цікавий	авторові	як	людина,	коли	автор	знає
про	свого	персонажа	все	‒	від	звичок,	способу	життя	й	до	прихованих	мотивів	і	видимих	цілей.
Можливо,	 випадок,	 коли	 тата	 із	 мамою	 запросили	 на	 полювання,	 яке	 влаштували	 обласні	 партійні

функціонери	 у	 сусідньому	 селі,	 проллє	 більше	 світла	 на	 татів	 характер.	 На	 полюванні	 усі	 чоловіки,
партійні	і	безпартійні	цілилися	у	качок:	хтось	влучав,	але	більшість	промазувала.	Навіть	безпартійна	мама
хоч	і	без	рушниці,	але	сиділа	таки	в	човні	поряд	із	мисливцями.	І	лише	тато	залишався	на	березі.	Мама
дивувалася:	«Скажи,	навіщо	в	такому	разі	ти	на	полювання	поїхав?»	Тато	нічого	не	відповів,	але	і	так	було
ясно:	жодну	качку	він	убити	просто	не	міг.	А	на	полювання	поїхав,	бо	воно	було	формою	комунікації.	В
англійців	був	клуб	і	полювання,	а	в	совків	‒	винятково	полювання.	У	будь-якій	системі	є	люди,	які	хоч	і
змушені,	 але	 не	 можуть	 грати	 за	 її	 правилами.	 Грати	 за	 усталеними	 правилами	 їм	 заважає	 власне	 «я».
Таким	і	був	тато.
Система	виштовхувала	його	на	марґінес,	бо	тато	сидів	на	березі	і	зовсім	не	збирався	залазити	у	човен

системи.	У	першій	половині	1980-х	його	висунули	на	здобуття	Шевченківської	премії	в	галузі	літератури.
Тоді	 спілку	очолював	найліберальніший	 її	 голова	усіх	часів,	письменник,	що	вмів	писати	 і	 був	 автором
читабельних	 історичних	романів.	Здавалося,	варіант	безпрограшний	‒	батькові	конкуренти	не	належали
до	першого	ешелону.	Чимало	людей	телефонувало	татові	напередодні	вручення	премії,	вітаючи	з	успіхом,
але	вже	наступного	дня	ті	ж	люди	дзвонили	із	вибаченнями	‒	премії	татові	не	дали.	Для	нього	це	був	удар,
а	не	дрібна	неприємність,	бо	був	він	письменником	із	власним	почерком,	що	нині	називається	ідіостилем,
тобто	 стилем,	 який	 є	 відображенням	 письменницької	 картини	 світу.	 Татову	 картину	 світу	 члени
Шевченківського	комітету	визнали	архаїчною	і	безперспективною.	Можливо,	навіть	мали	рацію.	Попри	це
його	 манеру	 письма	 не	 сплутаєш	 ні	 з	 ким.	 Підкреслений	 мінімалізм,	 тире	 і	 двокрапка,	 які	 були
найулюбленішими	 татовими	 пунктуаційними	 знаками.	 Чому	 батько	 обрав	 мінімалізм?	 Та	 тому,	 що	 був
прихованим	 патетиком	 довженківського	 штибу	 й	 намагався	 витравити	 своє	 багатослів’я	 й	 емоційність
завдяки	 мінімалізму.	 Про	 що	 свідчила	 його	 пунктуація?	 Думки	 і	 почуття	 його	 персонажів	 не	 були
застиглими,	вони	стрімко	розгорталися	на	тлі	сюжету,	що	навпаки	розвивався	мляво,	а	часом	й	завмирав,
як	у	тому	оповіданні	про	єврея-перукаря,	якого	прийшли	забрати	у	гетто,	коли	він	стриг	хлопчика.	Єврей
стриг	 хлопчика,	 але	 кожний	 його	 рух	 в	 оповіданні	 є	 порухом	 душі	 старого,	 порухом,	 в	 якому,	 як	 у
дзеркалі,	відбивається	стан	людини,	яку	ведуть	на	смерть.	Цікаво,	що	багато	хто	з	колег	уважали,	що	тато
єврей,	бо	він	товаришував	із	письменниками-євреями	і	писав	про	євреїв,	а	ще	у	нього	був	довгий	ніс,	який
у	 багатьох,	 мабуть,	 асоціювався	 із	 єврейською	 антропологією.	 Її	 довгий	 ніс,	 що	 розширюється	 донизу,
успадкований	 від	 батька.	 Пригадує,	 як	 на	 похороні	 хрещеного,	 хтось,	 кинувши	 на	 неї	 оком,	 голосно
запитав:	«А	це	жиденя	що	тут	робить?»	Жінка	на	парковій	алейці	аж	розсміялася.	Вони	із	мамою	часто
сміялися,	 згадуючи	 цей	 епізод,	 в	 якому	 відбивається	 глибока	 проникливість	 так	 званого	 українського
середовища.	Тож	у	літературі	 тато	 віддавав	перевагу	не	 зовнішнім	подіям,	 а	 тій	 внутрішній	роботі,	 яку
проробляла	людина	на	тлі	 зовнішніх	подій.	 І	ця	стратегія	давала	блискучий	результат:	 звичайні	речі	під
його	кульковою	ручкою	оживали	‒	тато	і	їх	наділяв	душею.	Як	влучно	підмітив	один	із	критиків,	у	тата	й
коса	 була	 не	 просто	 косою,	 а	 косою	 історичною.	 Головною	 ж	 темою	 усіх	 його	 книжок	 став	 вибір,	 бо
людина	 є	 тим,	 що	 вона	 вибирає.	 І	 хоча	 складається	 враження,	 наче	 вибір	 людини	 зумовлений
обставинами,	насправді	й	обставини	людина	обирає	теж.
Найкращий	 тогочасний	московський	 часопис	 хотів	 опублікувати	 один	 із	 татових	 романів,	 звісно	ж,	 у

російському	перекладі.	Анонси	про	вихід	твору	з’являлися	двічі	‒	і	двічі	план	провалювався,	бо	з	Києва



йшли	депеші	про	неблагонадійсніть	автора.	Не	допомогло	й	те,	що	тато	возив	машинопис	до	приймальні
самого	 Суслова,	 який	 був	 натхненником	 українського	 «маланчукізму».	 До	 машинопису	 автор	 долучив
листа,	в	якому	просив	розтлумачити,	чому	його	роман	визнано	антипольським,	бо	саме	під	антипольською
маркою	твір	зняли	із	друку.	Канцелярія	совкового	ідеолога	чемно	відповіла:	працюйте	над	своїм	твором
ще	і	розставте	потрібні	акценти.	Хай	там	як,	але	тато	не	мовчав	і	не	підставляв	системі	другу	щоку,	падав	і
знову	вставав.	Його	хутірська	упертість	чинила	обставинам	шалений	спротив.	«То	дурне!»	‒	махав	тато
рукою	‒	найхарактерніший	його	жест,	продовжуючи	писати	не	тільки	за	столом,	а	й	на	коліні,	сидячи	на
пеньку	в	материному	садку.	Недаремно	ж	полюбляв	окреслювати	своє	літування	в	селі	так:	сиджу	пеньком
на	 пеньку.	 Процес	 думання	 його	 захоплював,	 але	 був	 він	 тугодум.	 Крім	 носа,	 жінка	 зі	 скверика
успадкувала	й	цю	батькову	рису,	тому	й	розуміла	татове	захоплення	людьми	із	блискавичним	мисленням.
Вони	 вражали	 тата,	 а	 нині	 вражають	 її	 так,	 як	 блискавка	 вражає	 дерево.	 Думка,	 що	 прояснює	 окреме
питання,	 дає	уявлення	про	цілу	добу,	 спільноту	чи	 складний	механізм	розвитку	 суспільства	 із	 безліччю
деталей,	коли	із	дрібних	шматочків	складається	пазл	‒	найбільша	благодать.	Адже	завдяки	животворящій
силі	 думки	 світ	 стає	 людині	 зрозумілішим,	 і	 вона	 не	 блукає	 ним,	 як	 примара.	 Її	 колишній	 чоловік	 був
наділений	цим	талантом,	тому	вона	й	захоплювалася	ним.
Тетралогію	«Волинь»	тато	написав	зовсім	молодим.	Читачі	цей	твір	любили,	бо	він	заміняв	їм	серіал.

Одначе	 роман	 містив	 чимало	 відвертого	 соцреалізму.	 Тому	 щойно	 повіяло	 вітром	 лібералізації	 1980-х,
тато	знову	засів	за	свій	opus	magnum,	значно	його	скоротивши.	Хай	дозовано,	бо	повної	правди	система	не
потерпіла	 б	 і	 в	 ліберальнішу	 добу,	 батько	 мав	 показати	 український	 націоналізм,	 польський	шовінізм	 і
комунізм	часів	Другої	світової	війни	через	історію	однієї	родини	і	цим	продовжити	літопис	Волині,	який
розпочав	 Улас	 Самчук.	 Цікаво,	 що	 тоді	 ніхто	 не	 розумів,	 що	 батькова	 «Волинь»	 є	 продовженням
одноіменного	роману	Самчука,	бо	саме	прізвище	цього	письменника	було	у	совку	проскрибоване.	Тато	ж
Самчукову	трилогію	читав.	Цей	твір,	особливо	перша	його	частина	«Куди	тече	та	річка»	вразив	його	ще
школярем	 так,	що	 він	 вирішив	продовжити	 справу	 свого	попередника	й	написав	 тетралогію	‒	 тисячу	 з
гаком	книжкових	сторінок.	Якось	мама	помітила,	що	одне	плече	у	 її	чоловіка	нижче	за	друге.	На	це	він
відповів:	«Та	якби	ти	сіла	і	просто	переписала	те,	що	написав	я,	мала	б	те	саме».	Важко	нині	повірити,	але
усі	 свої	 романи,	 повісті,	 оповідання	 й	 новели	 тато	 спочатку	 писав	 кульковою	 ручкою	 рівненькими
рядочками	 майже	 без	 виправлень,	 які	 згодом	 передруковувала	 друкарка	 Ася	 Миколаївна.	 Тато	 Асю
Миколаївну	цінував	‒	вона	прекрасно	читала	його	почерк,	але	одного	разу	її	так	забембали	внуки,	що	Ася
Миколаївна	 загубила	 кілька	 сторінок	 рукопису.	 Прийшла	 до	 них	 на	 квартиру	 із	 тортом	 і	 вибаченнями.
Тато	 на	 друкарку	 не	 гнівався,	 бо	 йому	 також	 доводилося	 бавити	 доньку.	 Свій	 opus	 magnum	 писав	 на
спільній	із	сусідами	кухні	на	ящичку	з-під	батьківської	посилки,	доня	ж	у	цей	час	бачила	у	єдиній	їхній
кімнатці	 пообідні	 сни.	 Жінка	 була	 переконана,	 що	 на	 тій	 спільній	 кухні,	 працюючи	 на	 ящичку	 з-під
посилки,	її	тато	був	найщасливішою	людиною	у	світі,	і	щастя	це	живе	доти,	доки	живе	вона.
Батько	визнавав,	що	у	ньому	сидів	внутрішній	цензор.	Саме	внутрішній	цензор	був	його	ворогом	номер

один.	 Одначе	 Чорнобиль	 змінив	 ситуацію	 докорінно:	 внутрішній	 цензор	 не	 просто	 затих,	 тато	 його
вигнав.	Мабуть,	тато	сказав	йому:	збирай	манатки.	І	внутрішній	цензор,	поклавши	у	пошураний	портфель
зубну	щітку,	забрався	геть.	Саме	про	це	свідчили	не	тільки	твори,	які	написав	в	останні	роки	 і	які	були
видані	після	його	смерті,	а	й	його	виступ	на	письменницькому	з’їзді,	що	проходив	на	тлі	Чорнобильської
аварії.	 На	 пленум	 приїхала	 делегація	 з	Москви,	 зокрема	 й	 один	 чільний	 російський	 радянський	 поет	 з
купою	регалій.	Цей	мистець	не	розумів	і	не	хотів	розуміти	драматичності	чорнобильських	подій,	говорив
з	трибуни	не	просто	банальні	фрази,	а	ніс	відверту	нісенітницю,	бо	був	напідпитку.	 І	тато	не	витримав.
Підійшов	до	мікрофона	й	сказав	одне	речення:	«Дорога	Москво,	не	присилай	нам	таких	дурнів,	як	Єгор
Ісаєв,	бо	в	нас	 і	 своїх	вистачає».	Дехто	 з	письменників	визнає,	що	саме	 з	цієї	фрази,	вкоріненої	у	 гаслі
Хвильового	«Геть	від	Москви!»,	й	розпочалося	визволення	членів	СПУ	від	системи.	Татова	інтерпретація
гасла	Хвильового	була	постмодерною,	іронічною,	хоча	сам	він	і	був	реалістом.	Але	його	іронія	образила



не	тільки	Москву	і	Єгора	Ісаєва,	а	й	багатьох	українських	письменників,	що	були	надто	добре	виховані	на
відміну	від	свого	колеги,	з	якого	той	хутір,	де	він	формувався	як	особистість,	витравити	не	могло	ніщо.
Визволення	письменників	не	було	одномоментним.	Один	із	класиків	української	літератури	і	партієць,	що
розпочав	 згодом	 побудову	 незалежної	 України,	 телефонував	 увечері	 і	 просив	 батька	 прийти	 до	 готелю
«Москва»,	 де	 Єгор	 Ісаєв	 зупинився.	 У	 телефонній	 розмові	 переконував	 співрозмовника	 перепросити
російського	 колегу,	 визнати	 власну	 нечемність	 і	 випити	 з	 Єгором	 чарку	 на	 знак	 примирення	 і	 задля
святого	спокою.	Поет-галичанин,	який	по	телефону	виконував	місію	посла	доброї	волі	від	 імені	Ісаєва	 і
всіх	хитровмазаних	хохлів,	закінчив	послання	власним	коментарем:	«Друже,	не	будь	таким	впертим,	Єгор
від	образи	плаче».	Тато	поклав	трубку.	Не	з’явився	він	і	на	партком,	куди	його	у	справі	ображеного	Ісаєва
викликав	інший	поет-комуніст,	теж	талановитий,	родом	із	колишньої	Гетьманщини.
Жінка	 прискорила	 ходу,	 обганяючи	 двох	 пенсіонерок,	 що	 голосно	 обговорювали	 ковід,	 через	 який

могли	 спілкуватися	 з	 дітьми,	 котрі	 виїхали	 в	 пошуках	 кращої	 долі	 за	 кордон,	 лише	 у	 віртуальному
просторі	комп’ютера.	У	батьків	і	дітей	в	кожну	добу	свої	проблеми.	Тата	цікавили	взаємини	між	батьками
і	 дітьми,	 тема	 зруйнованої	 родини	 була	 його	 улюбленою,	 але	 він	 ніколи	 не	 перекладав	 вину	 за	 втрату
порозуміння	 між	 поколіннями	 на	 одну	 зі	 сторін:	 провина	 дітей,	 що	 залишали	 своїх	 старих	 матерів
напризволяще,	була	такою	ж	гіркою,	як	 і	провина	батьків,	які	покидали	своїх	дітей	у	дитячому	будинку
або	 на	 бабу	 з	 дідом,	 а	 іноді	 й	 на	 самого	 діда.	 Звичайно,	 література	 завжди	 розглядає	 проблему	 в
екстремальному	 варіанті,	 без	 перверзії	 не	 було	 б	 жодної	 літератури.	 Татова	 картина	 світу	 складалася	 з
чотирьох	 елементів:	 людина‒рід‒народ‒людство.	 На	 його	 думку,	 якою	 б	 примітивною	 людина	 не
здавалася,	вона	завжди	намагатиметься	осмислити	себе,	а	осмислення	це	неможливе	без	пам’яті	про	свій
рід	і	народ,	з	яких	і	складається	людство.	Рід	для	тата	був	надважливим	елементом,	бо	саме	він	захищає
людину	не	тільки	від	життєвих	випробувань,	а	й	від	випробувань	історії.	Окрема	родина	поза	родом	теж
втрачає	сенс	‒	її	існування	короткотривале.	Натомість	рід,	що	вростає	своїм	корінням	у	глиб	століть,	може
захистити	 людину	 від	 історичних	 катаклізмів.	 Не	 менше	 значення	 від	 роду	 і	 пам’яті	 мала	 для	 тата	 й
мораль.	Уважав,	що	природа	не	може	самознищитися,	 зате	людина	може.	Самогубство	людини,	на	його
думку,	починається	із	заперечення	моралі,	бо	мораль	‒	це	і	є	душа.
Невже	когось	може	зацікавити	нині	татова	картина	світу?	Навряд.	Рід	і	мораль	вже	давно	опинилися	на

смітнику	історії.	Душу	осміяно,	пам’ять	передоручили	історикам.	Держава,	якщо	вона	правова,	взяла	на
себе	 роль	 єдиного	 і	 незамінного	 захисника	 громадян.	 Неправова	 ж	 продовжує	 громадян	 пожирати.
Література,	що	мала	слугувати	для	читача	опорою	в	осмисленні	себе,	припадає	порохами	на	полицях.	Усі
сподіваються,	що	виживе	бодай	розважальна	література,	але	насправді	розважальна	література	не	зможе
витримати	конкуренції	з	комп’ютерними	іграми,	соціальними	мережами	чи	ютубом.	Однак	читачі,	хай	їх	і
небагато,	будуть	завжди.	І	серед	них,	мабуть,	знайдеться	і	той,	хто	зацікавиться	її	татом	‒	письменником-
невдахою.	Тато,	який	був	зовсім	не	безталанним,	став	невдахою,	можливо,	передусім	тому,	що	був	сином
дезертира.	 Обставина	 дезертирства	 діда,	 як	 і	 її	 народження	 згодом,	 звужували	 його	 можливості	 для
маневру.	 Він	 обрав	 негероїчне	 життя,	 життя	 пристосуванця	 через	 неї,	 маму	 і	 своїх	 батьків.	 Син
найбільшого	нашого	поета-дисидента	 страждає	від	 того,	що	батько	віддав	перевагу	не	йому,	 а	 таборам,
лишивши	сина	напризволяще.	Вона	ж	дякує	татові	 за	безтурботне	дитинство	 і	юність,	 але	для	неї	дуже
швидко	 настав	 той	 час,	 коли	 мала	 боротися	 за	 себе	 сама.	 Тепер	 має	 боротися	 й	 за	 тата.	 Уже	 в	 літах
відчуває,	що	мусить	 прокоментувати	 написане	 ним,	 але	 в	 полегшеній	формі	 і	 в	 сучасних	 реаліях.	 Тато
цього	б	хотів.	Жінка	наблизилася	до	бювета,	з	якого	мешканці	району	беруть	питну	воду:	ось	джерело,	і
воно	не	замулилося.
Дід	 боявся	 за	 власне	життя,	 бо	 хто	 за	 нього	 не	 боїться,	 але	 категорично	 відмовився	 служити	 саме	 в

червоній	армії,	бо	ненавидів	совєтів	усіма	фібрами	своєї	куркульської	душі	і	зовсім	не	збирався	нести	у
світ	совєтські	ідеали.	Оскільки	його	«визволяли»	усе	життя	як	не	одні,	то	другі,	сама	функція	визволителя
дідові	остобісіла.	Своїм	партизанам	допомагав,	збирав	для	них	харчі.	Його	покликання	полягало	в	тому,



щоб	годувати	не	тільки	себе,	а	й	інших,	передусім	своїх.	За	дезертирство	відсидів	у	тюрмі.	Щоб	родину	не
вислали	до	Сибіру,	баба	повезла	«уполномоченому»	хабар:	борошно,	сало,	м’ясо,	крупи,	городину.	Захід
цей	 був	 ризикований,	 успіху	 ніхто	 не	 ґарантував.	 Приїхала,	 зайшла	 до	 начальника,	 той	 показав,	 де
поскладати	продукти.	Баба	поскладала	‒	і	їх	скинули	з	куркулів,	не	вивезли,	начальник	бабу	не	обманув.
Жінка	у	сквері	згадувала	дідів	хутір:	блакитну	тісну	хату	без	жодних	зручностей	 із	коморою,	льохом-

холодильником	 у	 підвалі	‒	 нині	 у	 такій	 ніхто	 б	 жити	 не	 схотів,	 а	 довкола	‒	 гектар	 яблуневого	 саду	 з
вишневою	алеєю	й	городом.	Хутір	був	обкопаний	ровом,	обсаджений	ясенами,	біля	хати	тулилася	пасіка,
на	дворі	під	яблунею	стояв	стіл	із	лавкою,	а	через	стежку	‒	помпа,	дідова	гордість.	Уперше	дід	побачив
помпу	 в	 Галичині	 ще	 в	 часи	 Другої	 Речі	 Посполитої.	 Відтоді	 помпа	 й	 стала	 його	 мрією,	 яку	 він	 і
реалізував.	Йому	припала	до	душі	також	галицька	брукована	дорога	без	болота	і	пороху,	але	прокласти	до
хутора	бруківку	він	не	міг.	Купалися	хуторяни	в	нецьках,	а	дощову	воду,	яка	ще	не	була	кислотною,	під
ринвами	 збирали	 в	 німецькі	 бочки	 з	 написами	 готичним	 шрифтом	 ‒	 ці	 бочки	 нагадували	 про	 війну.
Вихідок	являв	собою	хатку	з	поганим	запахом.	До	хати	прилягали	господарські	будівлі:	хлів,	січкарня,	на
якій	різалася	гичка	для	свиней,	чоботарня,	в	якій	дід	ремонтував	чоботи	не	тільки	собі,	а	й	іншим	людям.
Окремо	 стояла	 клуня	 з	 дровами,	 соломою	 і	 сіном,	що	 пахло	 запаморочливо.	Жодні	 парфуми	 не	 мають
такого	 гострого	 і	 водночас	лагідного	 запаху,	 як	висушений	літнім	сонцем	хлорофіл.	Цікаво,	 яка	хімічна
реакція	дає	цей	запах?	Треба	було	розпитати	свекра,	що	знав	про	хімію,	науку	про	чарівні	перетворення,
все.	Але	він	 займався	бензином.	Та	й	нема	вже	в	кого	питати:	 її	 свекор	помер.	Окремо	стояла	й	бабина
кухня,	 де	 у	 великому	 баняку	 на	 дровах	 готувалася	 їжа	 для	 тварин.	 Найважливішою	 твариною	 чи
королевою	хутірського	тваринного	царства	була	корова.	Баба	віддавала	перевагу	червоній	степовій	породі,
що	 є	 все	ж	менш	продуктивною	 за	 чорно-рябу.	Але	 червона	 корова	 набагато	 гарніша.	У	 виборі	 корови
баба,	 напевно,	 керувалася	 естетичними	 критеріями,	 особливо	 їй	 подобалися	 складки	 на	 червоній
коров’ячій	шиї,	які	називала	коралями.	Жінка	пригадує,	як	під	впливом	оповідань	Марка	Вовчка	назвала
одну	із	бабиних	корів	Немидорою.	Баба	сказала,	що	ім’я	паршиве,	але	не	боронила	корову	ним	називати.
Корова	Немидора	мала	складний	характер.	Одного	разу	не	бажала	повертатися	додому	з	пасовиська	і	так
розізлилася	на	пастушку,	котра	завертала	її	до	хутора,	що	вирішила	підняти	на	роги.	Малу	врятувала	баба.
Вона	 втрутилася	у	 гонитву	корови	 за	 дитиною	й	 відшмагала	Немидору	батогом	по	морді.	Якщо	корова
хворіла	 ‒	 баба	 не	 знаходила	 собі	 місця	 і	 навіть	 плакала,	 коли	 корову	 здувало.	 Одного	 разу	 захворіла
онука,	і	цього	ж	дня	корова	роздерла	вим’я	об	колючий	дріт.	Баба	значно	більше	переймалася	коровою,	а
не	дитиною,	що	горіла	від	високої	температури.	Тато	навіть	їй	за	це	дорікнув.	Баба	змовчала,	але	про	себе,
мабуть,	 подумала,	 що	 корівка	 безпорадніша	 за	 дитину,	 в	 якої	 є	 батьки.	 Народження	 телятка	 дарувало
хуторянам	 масу	 позитивних	 емоцій.	 Створіння,	 що	 ледве	 трималося	 на	 тремтячих	 ніжках,	 створіння	 з
блакитними,	здивованими	очима,	що	нагадували	очі	прибульців	з	космосу,	викликало	ніжність	не	тільки	у
мами-корови,	котра	одразу	ж	починала	своє	малятко	вилизувати,	а	й	у	людей.
Жінка	дивилася	на	домашніх	песиків	на	повідках	і	згадувала	двох	манісіньких	свинок,	які	бігали	за	нею

по	 хутору,	 як	 хвостики.	 Були	 ці	 пацята	 чистісінькими,	 рожево-білими,	 любили,	 коли	 їх	 чухають	 коло
вушка,	розуміли	усі	слова,	бо	свині	дуже	розумні,	знають,	коли	їх	збираються	заколоти	і	навіть	плачуть,
передчуваючи	власну	смерть.	Одне	поросятко	згодом	захворіло,	дід	узявся	його	лікувати,	але	щось	пішло
не	так,	і	воно	здохло.	Вона	плакала,	а	друге	маленьке	паця	тицялося	їй	у	руку	своїм	рильцем	‒	втішало.
Кругом	хутора	розлягалися	поля,	а	з	ґрунтової	дороги,	що	звалася	Ридомильським	шляхом,	у	ясну	погоду
можна	було	побачити	обриси	Почаївської	лаври.	З	того	краю	над	Іквою	походила	її	баба,	що	погодилася
вийти	 заміж	 за	 чоловіка,	 перша	 дружина	 якого	 наклала	 на	 себе	 руки.	 Заходячи	 на	 чергове	 коло,	 жінка
думала:	 може,	 вона	 спокутує	 гріхи	 свого	 діда	 перед	 тією	 нещасною	 самогубицею?	 Звичайно,	 про	факт
самогубства	 у	 родині	 намагалися	 не	 згадувати.	 Зрозуміло	 й	 те,	 що	 приватновласницький	 інстинкт
поширювався	у	діда	не	тільки	на	землю,	а	й	на	дружину	‒	патріархальність	у	чистому	вигляді.	Перед	її
внутрішнім	 зором	 виринає	 картина:	 вона	 із	 дідом	 іде	 на	 південний	 край	 обійстя,	 де	 були	 грядки	 з



полуницею,	 за	 нею	росли	кущі	 смородини	 і	 порічок,	 а	ще	далі	‒	 вишні.	Дід	 виходить	на	межу	хутора,
дивиться	 праворуч,	 тоді	 ліворуч,	 простягає	 руку	 у	 напрямку	 колгоспного	 поля,	 пояснюючи	 малій,	 що
колись	 ця	 земля	 належала	 йому.	 Іще	 перед	 війною,	 коли	 дідові	 урвався	 терпець	 гарувати	 на	 безлюдній
горі,	 що	 згодом	 таки	 перетворилася	 на	 хутір,	 ледве	 не	 завербувався	 до	 Аргентини,	 навіть	 палицю
спеціальну	купив	для	зберігання	грошей	‒	усередині	палиця	була	порожня.	Проте	подивився	дід	на	свою
землю	і	не	зміг	її	продати.	Жінка	посміхнулася:	так	вона	втратила	шанс	народитися	на	іншому	кінці	світу,
стати	латиноскою	і	побачити	пампу.
Хутір	був	казкою,	але	казка	вимагала	великої	праці	і	коштів.	Хутір	тримався	також	на	добрих	стосунках

з	 колгоспним	 начальством,	 яке	 хуторяни	 змушені	 були	 задобрювати.	 У	 глибині	 душі	 всі	 розуміли:
хутірська	Атлантида	приречена.	Дід	постарів,	йому	ставало	дедалі	важче	доглядати	яблуневий	сад	і	бджіл.
Баба	не	 скаржилася,	 але	 корови	й	 телиці,	 бички	й	 кури,	 кролики	й	 кабанчики	 її	 вже	 теж	обтяжували	‒
вона	не	молоділа.	Один	лиш	Рябчик,	який	вже	був	чи	не	Рябчиком	ІV,	і	кішка,	що	поводилася	як	спадкова
хижачка,	бо	не	припиняла	ловити	мишей,	не	відали-не	 знали:	 їхньому	привільному	життю	настає	край.
Зрештою	відбулося	так	зване	ущільнення	хуторів,	дідовий	сад	викорчували,	землю	передали	в	колгосп,	а
власникам	хутора,	крім	хати,	залишили	город	і	кілька	фруктових	деревець.	Розпасований	дід,	який	колись
купив	 голу	 гору,	 обробив	 її	 разом	 із	 бабою,	 насадивши	 сад	 і	 город,	 продав	 залишки	 свого	 багатства	 й
перебрався	до	села,	де	народився.	У	селі	довго	не	затримався	‒	через	пів	року	діда	понесли	на	цвинтар.
Це	був	перший	похорон	у	її	маленькому	житті.	Мама,	що	недолюблювала	свекра	через	його	авторитаризм
і	 патріархальні	 замашки,	 завжди	 казала:	 «Твого	 діда	 задушив	 власницький	 інстинкт.	 Власницький
інстинкт	 огидний,	 він	 калічить	 людину».	 При	 цьому	 згадувала	 Сомса	 ‒	 найколоритнішого	 персонажа
«Саги	про	Форсайтів».	Вона	ж	діда	продовжувала	любити	 і	через	роки,	бо	дід	асоціювався	 з	яблуками,
передусім	 зимовими:	 малинівкою,	 маковою	 ренетою,	 а	 ще	 зорею,	 котра	 сяяла	 у	 ящичку-посилці	 від
хутірської	 баби	 з	 дідом,	 звістуючи:	 Різдвяна	 зірка	 ось-ось	 зійде.	 Вона	 ніколи	 не	 забуде,	 як	 пахнула	 на
пошті	посилка,	в	якій	дід	із	бабою	пересилали	киянам	до	Різдва	домашню	ковбаску,	зельц	або	сальтисон,
шинку	і	кров’янку.	Поштарка	питалася,	що	ж	там	так	смачно	пахне,	а	вона	уявляла,	як	дід	із	бабою	кіптять
всю	цю	смакоту	із	думкою	про	неї.	Дід	асоціювався	також	з	полуницею,	малиною,	аґрусом,	смородиною,
вишнями	 й	 вишневим	 клеєм,	 сливками,	 гойдалкою	 на	 горіхові	 й	 солодкими-пресолодкими	 дрібними
черешнями:	старий	просто	спилював	кілька	гілок	‒	і	ласуй.	А	ще	дід	пахнув	бензином,	бо	був	не	тільки
садівником	і	пасічником,	а	й	шумахером.	Мав	мотоцикл	з	коляскою,	в	якій	возив	яблука	на	продаж,	а	її	‒
до	Вишневецького	замку,	де	був	клуб	із	піаніно.	Протягом	літа	треба	було	бодай	трохи	вправлятися	у	грі.
Цей	 мамин	 наказ	 дід	 виконував	 мовчки,	 без	 дискусії.	 Садовив	 її	 у	 коляску,	 натягав	 на	 голову	 шлем,
заводив	 свого	 «коня»:	 гоп!	‒	 і	 вони	 у	місті.	Містом	 хуторяни	називали	 запилюжене	містечко	 з	 розряду
безперспективних.	 У	 межах	 совєтської	 області,	 складеної	 із	 галицької	 і	 волинської	 частин,	 містечко	 не
мало	районного	значення.	І	все	ж	воно	було	цивілізацією	порівняно	із	хутором.	Гібридність	новоствореної
совками	області	мала	також	позитивний	ефект,	бо	волиняни,	які	адміністративно	опинилися	з	галичанами
в	одному	казані,	ставали	цивілізованішими	й	національно	свідомішими.	А	це	свідчить,	що	гібридизація	не
завжди	зло.	Поки	дід	залагоджував	справи,	а	їх	було	чимало:	треба	було	зайти	до	заготівельної	контори,
купити	 оселедці,	 цигарки,	 хліб	 і	 мило,	 яких	 на	 хуторі	 не	 виробляли,	 заплатити	 за	 світло,	 яке	 дід	 теж
імпортував,	побачитися	з	рідним	братом,	вона	намагалася	грати	етюди	Черні.	От	тільки	чимало	клавіш	у
вишневецькому	 піаніні	 западало.	 І	 коли	 клавіші	 застрягали,	 вона	 вигукувала	 дитячим	 голоском,
наслідуючи	дідові	інтонації:	«Холера	ясна!	А	западис-ся!»	Ці	ж	слова	і	в	цей	же	час,	але	на	іншому	кінці
міста	 звучали	 рефреном	 у	 розмові	 діда	 з	 його	 молодшим	 братом,	 найкращим	 місцевим	 бухгалтером,
королем	усіх	ревізій	і	комуністом.	Молодший	із	найкращих	міркувань	намагався	розтлумачити	старшому
політику	партії	 і	 все,	що	 із	неї	 випливало	для	 їхнього	життя,	 але	 старший	пінився	 від	 злості,	 обіцяючи
комунізмові	остаточний	кінець	‒	комунізм	разом	зі	всіма	комуністами	мав	запастися	вже,	тут	і	тепер,	брат
і	навіть	 син	в	рахубу	не	йшли,	 а	США	були	підступними	брехунами,	 які	 так	 і	не	наважалися	на	 гарячу



війну	 із	 СССР.	 Вона	 ж	 штурмувала	 етюди	 Черні	 на	 поганому	 піаніні,	 що	 притулилося	 на	 сцені	 під
екраном,	 на	 якому	 вечорами	 крутили	 кіно.	Хотілося	 те	 кіно	 побачити	 бодай	 краєм	 ока,	 бо	 на	 хуторі	 не
було	телевізора.	Тато	слухав	заборонені	голоси,	що	ледве	долітали,	шипіли	й	стогнали	з	транзистора,	бо	їх
глушили	 спеціальні	 вишки.	 Іноді	 батько	 включав	 твіст,	 під	 який	 вона	 танцювала	 зі	 своєю	 подружкою
Галею,	що	жила	на	сусідньому	хуторі.	Разом	із	Галею	вони	пасли	корів,	вчилися	вишивати	так,	як	Галина
мама,	 хрестиком,	 бо	 бабині	 рушники	 всі	 були	 гладдю:	 пара	 голубів	 і	 скромні	 квіточки,	що	 нагадували
барвінок.	Кольорове	муліне	із	золотими	нитками	в	обох	дівчаток	викликало	екстаз.	З	муліне	Галина	мама
творила	цілі	картини,	вишиваючи	не	тільки	геометричні	узори,	а	й	Ісуса,	Матір	Божу	і	янголів.	Разом	із
Галею	вони	збирали	гербарії:	дбайливо	висушували	рослини,	вклеювали	їх	до	альбому	для	малювання	й
підписували	каліграфічним	почерком.	Найцікавішою	рослиною	в	альбомі	була	конопля,	за	якою	довелося
іти	 до	 села,	 а	 там	 іще	 далі	 ‒	 до	 самісінької	 безодні,	 в	 якій	 потонуло	 чимало	 тварин	 і,	 якщо	 вірити
місцевим,	навіть	трактор,	але,	на	щастя,	без	тракториста,	який,	вочевидь,	вистрибнув	із	кабіни	в	останній
момент.	Галя,	що	була	гнучкою,	наче	змія,	полюбляла	показувати,	як	невідомий	тракторист	вистрибував	із
кабіни,	 виконуючи	 в	 повітрі	 сальто.	 Недалеко	 від	 тої	 безодні	 й	 жила	 тітка,	 котра	 вирощувала	 коноплі.
Коли	 дівчатка	 чемно	 привіталися	 і	 пояснили	 мету	 свого	 візиту,	 тітка	 хитро	 змружила	 очі	 й	 сказала:
«Хочете	коноплю	‒	беріть».	Але	ж	вони	не	знали,	яка	вона	‒	та	конопля.	Тітка	засміялася	й	підвела	їх	до
рослин,	що	нагадували	дуже	високу	кропиву	з	каштаноподібним,	але	гострим	листям.	Згодом	конопля	 і
льон	зникли	з	усіх	городів,	на	мак	наклали	заборону.	Його	вирощували	підпільно	для	струдлів	і	пиріжків,
а	дехто	‒	й	для	макової	соломки.	Останніх	вже	в	незалежній	Україні	садили	й	у	тюрму.	А	 її	люба	Галя
виросла,	 вийшла	 заміж	 за	попа,	 народила	двох	діток	 і	 згоріла	разом	 із	 ними	у	хаті	‒	 вибухнув	 газовий
балон.	 Хіба	 знали	 вони	 тоді,	 мандруючи	 у	 великий	 світ	 за	 коноплею,	 яке	 насправді	 життя	 жорстоке?
Звичайно,	ні.	Одного	ранку,	коли	сонце	щойно	стало	на	свою	небесну	доріжку	до	зеніту,	дівчатка	лягли	на
межі	 вівсяного	 поля,	 й	 спостерігали,	 як	 на	 кінчику	 кожної	 зернинки	 тремтіла	 роса.	 Сонячне	 проміння
переломлювалося	у	міріадах	крапельок.	Це	була	їхня	казка.	І	це	було	життя.
Жінка	вкотре	спинилася,	цього	разу	біля	химерних	деревець,	чиї	безлисті	гілочки	тягнулися	не	до	неба,

а	до	 землі.	Щось	подібне	відбувалося	й	 з	 людьми	у	комуністичні	часи.	Розучуючи	етюди	Черні,	 їй	 і	 на
думку	не	спадало,	що	грала	вона	у	залі,	яка	кілька	століть	тому	звалася	дзеркальною	через	те,	що	були	в
ній	дзеркальні	стіни	в	обрамленні	з	дерева.	На	підлозі	залу	в	ті	давні	часи	лежав	коштовний	паркет,	а	зі
стелі	 звисали	 вигадливі	 люстри.	 Куртуазні	 дами	 і	 кавалери	 провадили	 серед	 цієї	 розкоші	 вишукані
розмови,	а	володарі	палацу	вирішували	власні	станові	проблеми,	відмовляючись	брати	до	уваги	інтереси
простолюду	 з	 такою	ж	категоричністю,	 з	 якою	дід	 вирішував	проблему	 комунізму.	Князі	 і	шляхта	 так	 і
застрягли	у	власній	привілейованості,	простолюд	так	і	лишився	для	них	виробником	з-під	палки	і	не	став
споживачем,	тому	феодальне	господарство	завалилося,	а	на	згадку	про	нього	лишився	дідів	хутір.
Від	діда	ніколи	не	чула	гіршої	лайки	від	«шляк	би	тебе	трафив»	або	«а	нех	тебе…».	Матюки,	які	почула

згодом	 у	 випадковій	 розмові	 сільських	 дядьків,	 її	 вразили.	 Вирішила:	 якщо	 дід	 не	 вживає	 таких	 слів,
значить,	ці	слова	чужі.	А	ще	дід	був	першим	відвертим	атеїстом	у	її	житті.	Він	возив	бабу	до	церкви	на
мотоциклі,	спав	у	кімнаті	під	іконами,	але	сам	у	церкві	довго	не	затримувався	і	не	молився.	Тим	не	менше
місцевий	 батюшка	 був	 його	 кращим	 приятелем.	 Їх,	 мабуть,	 не	 в	 останню	 чергу	 єднала	 любов	 до
мотоциклів.	Батюшка	часто	заїздив	у	гості	на	такому	ж,	як	і	в	діда,	«коні».	Тоді	баба	метушилася,	її	лиця
від	збудження	палали	рум’янцем.	Того,	хто	ніс	людям	слово	Боже,	припрошували	до	столу,	на	якому,	якщо
не	було	посту,	з’являвся	кролик	під	сметаною,	драглі,	тобто	холодець	і	вареники	з	сиром,	не	обов’язково
солоним,	 але	 завжди	 зі	 шкварками.	 У	 сезон	 вишень	 були	 й	 вареники	 із	 вишнями.	 У	 піст	 готувався
дієтичний	борщ,	гречана	каша,	смажилися	пампушки	в	олії,	споживався	оселедець	під	товчені	карчохи	зі
смаженою	 цибулею,	 а	 найпопулярнішою	 стравою	 були	 карчохи	 в	 мундирі	 з	 кислим	 молоком,	 яке	 баба
зберігала	 у	 гладущиках.	 Кисляк	 був	 такий	 густий,	 що	 ложка	 в	 нім	 стояла,	 сироватку	 пив	 винятково
Рябчик.	 Найкраще	 бабі	 вдавалися	 вареники,	 решта	 їжі	 була	 так	 собі,	 бо	 баба	 була	 городньою,	 а	 не



хатньою.	У	хаті	міг	панувати	безлад,	зате	на	городі	‒	жодної	травинки.	Саме	город	баба	перетворювала	на
вітрину	своєї	невидимої	для	світу	душі.	Цей	город	був	водночас	й	вітриною	натурального,	а	за	нинішньою
термінологією	 й	 екологічно	 чистого	 господарства:	 город	 угноювали,	 гербіцидів-пестицидів	 ніхто	 не
вживав,	бо	й	не	здогадувався	про	їхнє	існування,	але	сорти	городини	і	її	асортимент	походили	ще	чи	не	з
польських	часів.	Дід	наливав	у	графин	із	матового	скла	вишневу	наливку,	що	перед	тим	дихала	у	бутлях
через	трубочку:	буль-буль,	а	на	десерт	ставилася	глибока	тарілка	з	медом,	в	який	мачалися	приквашені	або
й	квашені	огірки.	Багато	хто	висміює	цей	волинський	рецепт,	проте	ніхто	не	висміює	китайську	 їжу,	де
гостре	 і	 солодке	 теж	 поєднуються.	На	 свято	 баба	 пекла	 бісквіт:	 жовтий	 і	 високий,	 і	 медівник,	 на	 який
зліталися	бджоли	з	пасіки	‒	відчували,	хто	вкрав	їхній	мед.	Качання	меду	було	процедурою	складною.	Дід
мав	медокачку,	ручку	якої	треба	було	крутити	швидко-швидко	‒	тоді	зі	щільників	мед	виходив.	Янтарну,
в’язку	рідину	розливали	у	слоїки,	які	підставляли	під	краник.	Одначе	для	того,	щоб	отримати	мед,	треба
було	 доглядати	 бджіл,	 пильнувати,	 щоб	 трутні	 увесь	 мед	 не	 зжерли,	 а	 самі	 бджоли	 були	 здоровими.
Головною	у	вулику	була	матка,	яка	й	несла	відповідальність	за	бджолину	родину.	Тато	з	дітом	час	від	часу
перевіряли	 бджолине	 самопочуття	 й	 чи	 таланило	 бджолам	 з	 медом:	 одягали	 спеціальні	 сітки,	 дід
обкурював	 вулика	 з	 димаря,	 а	 тато	 витягав	 рамки,	 які	 уважно	 обстежувалися.	 У	 бджіл-трудівниць
забирали	 мед,	 а	 замість	 нього	 давали	 цукор.	 І	 ця	 хитрість	 свідчить	 про	 людську	 підступність.	 Жінка
подумала:	може,	її	нинішня	алергія	на	мед	є	також	наслідком	дідового	використання	бджіл?	Але	насправді
бджоли	 не	мстиві.	 Батько	 завжди	 дивувався,	 як	 раціонально	 влаштована	 бджолина	 сім’я,	 взагалі	 любив
бджіл,	 хоча	 вони	 й	 кусалися,	 а	 після	 укусу	 помирали	 на	 відміну	 від	 оси.	 Кажуть,	що	 бджола	 не	 може
витягнути	власне	жало.	Разом	із	ним	відривається	частинка	її	черевця,	й	комаха	гине.
Про	 Бога	 вона	 найбільше	 чула	 від	 баби.	 Баба	 молилася	 зранку	 і	 ввечері,	 її	 теж	 навчила	 промовляти

«Отче	 наш»	 із	 церковнослов’янізмами.	 Від	 баби	 вона	 вперше	 почула	 «Наймичку»	Шевченка,	 але	 не	 у
віршах,	а	у	вільному	переказі.	Баба	збивала	масло	у	дерев’яній	маслобійці,	розповідаючи	про	Настю,	що
була	 таємною	 матір’ю.	 Син	 Насті	Марко	 думав,	 що	 його	 пестить	 наймичка,	 насправді	 ж	 пестила	 його
рідна	мама.	Коли	баба	доходила	до	кульмінаційного	моменту,	де	тайне	стає	явним,	її	голос	робився	якийсь
непевний,	а	на	словах:	«Я	‒	твоя	мати»	процес	збивання	масла	припинявся.	Мабуть,	у	цей	момент	жалю
до	 Насті	 і	 Марка	 баба	 згадувала	 власних	 дітей:	 двох	 дівчаток-близнючок,	 що	 померли	 немовлятами,	 і
татового	 брата,	 котрий	 помер	 уже	 майже	 дорослим	 ‒	 учився	 в	 старших	 класах.	 Баба	 несла	 його	 на
власних	 плечах	 з	 хутора	 до	 міської	 лікарні	 (де	 був	 у	 цей	 час	 дід	 залишалося	 загадкою),	 але	 лікарі
виявилися	 безсилими,	 тоді	 іще	 не	 вміли	 лікувати	 менінгіт.	 Із	 втратою	 молодшого	 сина	 дід	 із	 бабою
втратили	надію	на	господаря	й	помічника.
Простуючи	до	 велотреку,	жінка	думала,	що	 її	 дід	 і	 баба	 викликають	 стільки	 спогадів,	 бо	були	 зовсім

нетиповими	 громадянами	СССР.	Хай	були	 вони	 слабко	 освіченими,	 не	 знали,	що	 таке	 висока	 культура,
хоча	 баба	 таки	 переховувала	 книжки	 після	 розгрому	 поляками	 «Просвіти»	 у	 дідовому	 селі,	 проте	 обоє
виконували	роль	дисидентів	у	совковій	економіці.	Хай	це	дисидентство	було	архаїчним,	ґрунтувалося	на
натуральному,	 непродуктивному	 господарстві,	 проте	 хутір	 суперечив	 колгоспній	 системі,	 тому	 система
його	 і	 знесла.	 Одначе	 й	 самій	 колгоспній	 системі,	 яка	 на	 Західній	Україні	 сполучалася	 з	 приписками	 і
розкраданням,	тому	згодом	виявилася	теж	неефективною,	судився	недовгий	вік	‒	баба	дожила	до	краху
колгоспного	ладу,	думаючи	перед	смертю	про	 грушу	на	межі	 з	 сусідами,	 грушу,	 яку	ніхто	не	мав	права
торкати	 без	 її	 господарської	 волі	 й	 попри	 те,	що	 груша	 вже	 не	 родила	 грушок.	 Земля	 і	 все,	що	 на	 ній
росло,	залишалися	для	баби	найбільшою	цінністю.	Вона	жила	господинею	хутора,	а	померла	господинею
струхлявілої	груші.
Тато	 не	 любив	 селянської	 праці.	 На	 хуторі	 мав	 у	 садку	 невеличкий	 столик	 під	 малинником	‒	 там	 і

працював.	Іноді	дід	починав	клепати	косу	над	самісіньким	синовим	вухом,	але	тато	не	здавався,	обіцяючи
викосити	 траву	 під	 вечір.	 Дід	 бурчав	 улюблене	 «западис-ся»	 і	 змирявся.	 Щоб	 стати	 професійним
письменником,	батькові	довелося	стати	комуністом.	Він	усвідомлював	власний	конформізм,	скористався



вікном	комуністичних	можливостей,	але	нині	його	грубі	романи	нікому	нецікаві	й	непотрібні.	Вона	ж	на
відміну	від	тата	допомогла	небагатьом	людям,	але	рідних	своїх	захищала,	працювала	для	них,	щоб	вони
мали	те,	що	зветься	комфортом.	Одначе	комфорт	і	щастя	‒	різні	речі.	Вона	давала	комфорт,	але	не	давала
щастя.	На	щастя	її	не	вистачило.	Зараз	їй	майже	стільки,	скільки	було	татові,	коли	він	помер.	Чи	достатньо
цього	віку	для	життя?	Цілком.	Господь	ніколи	не	помиляється,	він	точно	знає,	коли	далі	нести	свій	хрест
вже	несила.	Добре	пам’ятає	свою	останню	зустріч	з	батьком	у	реанімації.	Боялася	смерті	і	плакала,	а	він
не	плакав	і	не	боявся.	Звичайно,	смерть	для	нього	не	стала	новиною,	після	першого	інфаркту,	що	схопив
на	могилі	діда,	 і	так	чудом	прожив	 іще	десять	 із	лишком	літ.	Тато,	як	 і	хрещений,	також	пройшов	крізь
совкову	 ізоляцію.	Просто	вона	була	коротшою.	Йому	відмовляли	в	друкові,	бо	він	був	одним	 із	тих	139
українських	 інтелігентів,	 що	 підписали	 лист-протест	 проти	 політичних	 судових	 процесів,	 і	 взагалі
дозволяв	 собі	 відступи	 від	 соцреалістичного	 стилю	 ‒	 відступників	 від	 соцреалізму	 карали.	 Заборону
зняли	 лише	 після	 того,	 коли	 батько	 покаявся	 у	 власних	 помилках	 в	 кабінеті	 тогочасного	 головного
ідеолога	ЦК	КПУ.	За	прізвищем	цього	ідеолога	цілий	період	боротьби	з	українським	націонал-комунізмом
і	націоналізмом	назвали	«маланчукізмом».	Тато	покаявся,	бо	любив	 її	 і	маму	понад	усе.	Мама	каже,	що
повернувся	 він	 із	 того	покаяння	 іншим,	 а	 його	 сорочку	можна	було	 викручувати.	 Згодом	батька	 ухопив
перший	 інфаркт.	 Другий	 він	 не	 пережив.	 Помираючи,	 тато	 її	 втішав:	 «Не	 плач».	 Ці	 два	 слова	 були
останніми	його	словами.	І	тоді	вона	зрозуміла,	а	було	їй	за	двадцять:	найгірший	страх	у	житті	‒	це	страх
смерті.	 Якщо	 людина	 не	 боїться	 помирати,	 її	 життя	 марним	 не	 було,	 а	 страждання	 важать	 у	 житті	 не
менше	від	радості	і	навіть	більше.	Зрештою	звідтам	іще	ніхто	не	повертався.	Якщо	вже	ми	такі	гібридні,
то	мали	б	принаймні	припускати,	що	смерть	може	бути	і	кінцем,	і	початком	водночас.	Вона	зупинилася,
подивилася	на	небо,	що	було	сірим-сірим,	звичайним	київським	небом	середини	грудня,	 і	пригадала,	як
наступного	 дня	 після	 похорону	 тата,	 який	 помер	 у	 Ризі,	 тому	 його	 тіло	 у	 цинковій	 труні	 довелося
транспортувати	до	Києва	літаком,	вона	приїхала	на	цвинтар	із	батьковим	приятелем.	На	могилі	побачили
горлицю.	Батьків	друг,	що	був	уже	в	літах,	розчулився.	Вони	плакали	разом,	контролювати	сльози	ніяк	не
виходило.	Недаремно	кажуть,	що	плачемо	ми	не	за	мертвими,	а	за	собою.	Хоча	горлиці	й	живуть	у	парках
і	на	цвинтарях,	але	скільки	вона	не	бувала	на	татовій	могилі	згодом	‒	горлиця	так	до	неї	і	не	повернулася.
Зате	пара	горлиць	жила	на	високій	ялинці	біля	сільської	хати,	що	залишилася	їй	від	діда	і	баби.	Хату	так	і
не	 наважилася	 продати,	 але	 ялинку,	 що	 всихала,	 довелося	 зрізати.	 Вона	 сподівалася,	 що	 пара	 горлиць
знайшла	собі	нове	дерево	і	нове	життя.
Жінка	 спинилася	 біля	 бордюру,	 розглядаючи	 велотрек,	 збудований	 на	 місці	 колишнього	 яру.	 Після

занепаду	 1990‒2000-х	 велотрек	 відновив	 нинішній	 мер.	 Було	 б	 гарно,	 якби	 не	 широченна
багатоповерхівка,	 яку	 так	 і	 не	 здали	 в	 експлуатацію.	 Багатоповерхівка	 нависала	 над	 полем	 для
велоперегонів,	 закриваючи	 небо	 і	 сонце.	 Кажуть,	 її	 власник	 тепер	 чи	 то	 в	 Криму,	 чи	 то	 в	 Росії,	 тому
багатоповерхівка	й	стоїть	неприкаяна.	Треба	було	б	цю	ґарґару	розібрати	в	науку	тим,	хто	любить	дружити
з	 Росією.	 Уживши	 слово	 «ґарґара»,	 жінка	 згадала	 свою	 другу	 бабу,	 мамину	 маму,	 котра	 мала	 власний
лексикон,	в	якому	переважали	полонізми.	У	ньому	прикметник	«нефоремний»	позначав	щось,	що	не	має
форми,	«ґарґарою»	баба	називала	величезну	будівлю	без	стилю,	про	красиве	казала	«слічне»,	суп	називала
«зупою»,	завивку	‒	«ондуляцією»,	а	дивні	люди	завжди	були	для	неї	«з	тронцем».	Попри	це	баба	не	була
такою	 радикальною	 у	 побутових	 питаннях,	 як	 прабаба	 її	 кращої	 шкільної	 товаришки.	 Опинившись	 у
Києві,	прабаба	продовжувала	жити	в	Австро-Угорщині:	 їздила	не	на	таксі,	а	на	фіакрі,	а	мінералку	пила
винятково	 з	 кришталевих	 фужерів.	 Її	 ж	 баба	 була	 відвертим	 адептом	 Другої	 Речі	 Посполитої,	 а	 ще	 ‒
фанатичною	читачкою	жанрової	літератури,	передусім	любовних	романів	зразка	«Чаликушу»	й	детективів
типу	«Місячного	каменя».	Вона	непогано	володіла	польською,	бо	ходила	до	польської	школи	й	підлітком
бавила	 дітей	 польських	 офіцерів	 ‒	 у	 містечку,	 звідки	 походила,	 за	 Польщі	 стояв	 військовий	 гарнізон.
Писала	польською	значно	краще,	ніж	українською	‒	от	що	значить	шкільна	наука.	Баба	й	онучку	вчила
польській,	читаючи	малій	польські	казки,	які	купувалися	в	магазині	«Дружба»	на	Хрещатику,	й	співаючи



польських	 дитячих	 пісеньок.	 Перша	 була	 про	 дощ	 і	 парасольку,	 а	 друга	 ‒	 про	 неслухняне	 козеня.
Звичайно,	 усе	 це	 були	 забавки,	 але	 латинську	 абетку,	 як	 і	 пісню-звертання	 грішників	 до	 найсвятішої
Матері,	для	неї	відкрила	саме	мамина	мама.	Вона	ж	учила	дівчинку	добрим	манерам,	що	полягали	в	тому,
щоб	їсти	мовчки,	мити	руки,	слідкувати	за	своїм	одягом	і	волоссям,	вітатися	не	тільки	зі	знайомими,	а	й	із
незнайомцями	 у	 будинку,	 де	 жила,	 і	 взагалі	 бути	 привітною.	 Баба	 була	 її	 найкращою	 помічницею	 у
першому	 класі.	 Їй	 погано	 вдавалося	 писати	 палички	 чорнильною	 ручкою,	 сторінки	 зошита	 виривалися
безконечно,	сльози	капали	на	злощасні	палички,	що	розпливалися	плямами.	Баба	втішала	не	надто	вдатну
ученицю,	 філігранно	 розтискала	 скрепки,	 якими	 скріплювався	 зошит,	 вставляла	 чисті	 сторінки	 замість
зіпсутих,	вирваних	‒	і	писання	паличок	продовжувалося.
Мамина	мама	лишилася	круглою	сиротою	ще	у	ранньому	дитинстві.	Її	батьків	забрав	тиф,	виховувала

сироту	 тітка.	 Приданого	 у	 баби	 не	 було,	 тому	 коли	 прийшли	 перші	 совєти,	 у	 неї	 з’явився	шанс	 вийти
заміж	і	то	вдало.	Так	вона	і	стала	дружиною	совєтського	офіцера,	хоча	хотіла	стати,	хоч	і	не	признавалася
в	цьому,	таки	дружиною	офіцера	польського.	Із	чоловіком	їй	пощастило,	бо	був	він	не	тільки	стрункий	і
гарний,	а	й	українського	роду.	Мамин	тато	походив	зі	Ставропольщини,	куди	його	предки	переселилися	з
Чернігівщини,	 відгукнувшись	 на	 заклик	 Катерини	 ІІ:	 залишилися	 вільними	 людьми,	 а	 за	 цей	 привілей
освоювали	«дикі»	землі	на	славу	 імперії.	Жінка	підійшла	до	невеличкої	кав’ярні	й	замовила	собі	каву	в
стаканчику	 з	 картону.	 Бабі	 б	 така	 кава	 смакувала.	 Обом	 їм	 подобалося	 пити	 ситро	 із	 набагато
примітивнішого	 одноразового	 посуду,	 ніж	 нинішній,	 і	 їсти	морозиво	 у	 кав’ярні	 під	 парасолькою.	Мама
морозиво	їсти	забороняла,	але	баба	порушувала	заборону:	собі	брала	дві	кульки,	а	їй	‒	одну,	змовницьки
при	 цьому	 підморгуючи:	 це	 мала	 бути	 їхня	 таємниця.	 Треба	 б	 змовчати,	 але	 почуття	 справедливості
рвалося	 з	 дитячих	 грудей.	Мала	 обов’язково	 скаржилася	мамі,	 доводячи,	що	 їй	 теж	 треба	 купувати	 дві
кульки,	щоб	було	порівну.	Так	мама	й	дізнавалася,	що	заборона	на	морозиво	не	діє.
Коли	вже	було	зрозуміло,	що	війна	дійде	до	СССР,	дід	відвіз	дружину	на	Ставропольщину,	де	1941	року

у	станиці	Благодатне,	назва	являла	собою	скорочення	від	благодатне	місце,	народилася	мама.	Совєтський
офіцер	так	ніколи	доньку	й	не	побачив,	бо	загинув	іще	до	її	народження	‒	був	одним	із	тих	кавалеристів,
яких	Будьонний	кинув	на	німецькі	танки.	Війну	баба	з	дитиною	перебула	у	свекрухи,	проявляючи	чимало
винахідливості.	Грала	на	гітарі,	мала	приємний	голос	і	з	почуттям	виконувала	польські	романси	про	довгі
ночі	й	невеселі	дні,	про	 закоханих,	котрі	живуть	наче	сновиди,	про	осінні	чайні	 троянди,	що	сумують	 і
помирають,	 і	 про	 мрії	 коханців,	 що	 тануть	 назавжди.	 Ці	 романси	 сприймалися	 на	 ура	 під	 час	 сапання
довгих	рядків	буряків.	Сапальниці	потребували	бабиного	співу	хай	і	незрозумілою	їм	мовою.	Жіночі	тіла	і
душі	прагнули	любити	і	бути	любленими,	тому	баба	насправді	співала	про	мрії	і	почуття	сапальниць,	які	з
вдячності	 виконували	 і	 свою,	 і	 бабину	 бурякову	 норму.	 Можна	 сказати,	 що	 в	 цьому	 випадку	 попри
комерційну	 складову	 мистецтво	 виконувало	 найпершу	 свою	 функцію	 ‒	 романси	 полегшували
сапальницям	тягар	життя.	Станиця	не	тільки	в	часи	війни,	а	й	згодом,	коли	мама	після	закінчення	школи
приїхала	в	гості	до	своїх	родичів,	була	двомовною,	мамина	баба	розмовляла	українською.	Проте	на	ґрунті
мови	мама	таки	розійшлася	зі	своїм	ставропольським	двоюрідним	братом,	здібним	математиком,	який	був
таким	 же	 струнким	 і	 білявим,	 як	 і	 вона:	 кузен	 став	 русскім,	 а	 вона	 ‒	 українкою.	 У	 маминому
національному	 виборі	 кардинальну	 роль	 зіграв,	 звісно,	 тато,	 який	 попросив	 розмовляти	 із	 ним
українською.	На	це	прохання	її	брови	злетіли	від	здивування	вгору,	а	найпрекрасніші	у	світі,	з	точки	зору
тата,	вуста	промовили:	«Как?	Я	же	так	усердно	изучала	язык	великой	культуры?»
Після	війни	баба	вирішила	повернутися	на	батьківщину.	Їй	було	складно	пристосуватися	до	життя,	але

вона	 мала	 підприємницьку	 жилку.	 Бути	 б	 їй	 нині	 ФОПом,	 але	 в	 умовах	 сталінщини	 вона	 займалася
спекуляцією,	 за	 яку	 могла	 «загриміти	 під	 фанфари»:	 накладала	 кілька	 величезних	 чемоданів	 яєць,
загортаючи	 кожне	 у	 папірчик,	 брала	 з	 собою	 маму	 з	 конспіративною	 метою,	 бо	 спекулянти	 зазвичай	 з
дітьми	не	промишляли,	і	їхала	поїздом	аж	до	Тбілісі.	Там	яйця	продавалися,	купувалися	натомість	жіночі
босоніжки	і	якісь	особливі	хустинки,	що	їх	із	нетерпінням	чекали	модниці	повоєнної	Волині.	Невідомо,	як



довго	 тривали	 б	 ці	 вояжі,	 котрі	 були	 небезпечні	 не	 тільки	 через	 совєтських	міліціонерів,	що	 стояли	 на
сторожі	 сталінського	 закону,	 а	 й	 через	 зношеність	 залізниці:	 у	 часі	 однієї	 подорожі	 на	 маленьку	 маму
обвалилася	верхня	полиця,	бо	вагон	був	іще	царським,	але	в	їхню	хату	призначили	пожильця,	совєтського
офіцера	другої	хвилі,	що	виконував	обов’язки	інтенданта.	Баба	не	дуже	хотіла	пожильця	брати,	у	неї	про
всяк	 випадок	 була	 захована	 навіть	 сокира,	 бо	 хтозна,	 що	 за	 один.	 Але	 обставини	 склалися	 інакше:
пожилець,	що	був	родом	з	Ростова	і	мав	прізвище	на	«-ко»,	у	неї	закохався	і	то	по	самі	вуха.	Він	любив	її
так,	що	погодився	на	справжню	авантюру.	Щоб	вберегти	другого	свого	чоловіка	від	«бандер»,	баба	дала
йому	 цінну	 пораду:	 хочеш,	 щоб	 тебе	 не	 закатрупили	 наші	 хлопці,	 позбудься	 партійного	 квитка.	 І	 дід
утопив	свій	партквиток	у	вбиральні.	Звичайно,	цей	геніальний	план	мав	погані	наслідки.	Добре,	що	діда
не	відправили	під	трибунал,	але	новостворена	родина	опинилася	на	Далекому	Сході	‒	не	в	таборі,	 а	на
поселенні.	Життя	там	було	важким	і	екзотичним.	Баба	любила	розповідати,	як	пішла	по	ягоди,	а	зустріла
ведмедицю	із	ведмежатами,	про	комарів,	які	обкусали	її	у	тайзі	так,	що	дід	не	впізнав	власну	дружину,	про
китайців,	що	вирощували	цибулю	у	ящиках	 і	горщиках,	рятуючи	усіх	мешканців	поселення	від	цинги	й
авітамінозу,	і	про	те,	як	одного	разу	вона	дійшла	у	тайзі	до	справжнього	табору	і	який	страх	її	від	цього
напав.	Нарешті	баба	 збагнула,	що	й	вона	може	чогось	боятися.	Але	 і	пригоди,	 і	 сопки,	 і	 заморожені	на
горищі	 пельмені	 зрештою	 скінчилися.	 На	 Далекому	 Сході	 баба	 освоїла	 швейну	 машинку	 і	 стала
перспективною	 модисткою	 ‒	 кращим	 другом	 совєтських	 жінок,	 які	 хотіли	 мати	 красиві	 сукенки	 й
виглядати	стильно.	На	Волинь	повернулася	не	з	порожніми	руками.	На	Далекому	Сході	накупила	різних
матерій:	шовк,	крепдешин,	жоржет,	креп-жоржет,	оксамит,	з	яких	і	шився	волинський	шик,	що	суперечив
устоям	совка	з	його	фуфайками,	шапками-ушанкамі,	кирзяками	й	мішкуватими	платтячками.	Викидаючи	в
урну	паперовий	стаканчик,	жінка	подумала,	що	такий	же	ефект	мали	й	матерчаті	квіти,	що	їх	майстерно
виготовляла	 баба	 згаданої	шкільної	 товаришки-галичанки.	 Букетик	 первоцвітів	 біля	 пояса	 прикрашав	 її
випускну	 сукню,	 а	 яблуневий	 цвіт	 обрамлював	 декольте	 подружки,	 і	 це	 вирізняло	 їх	 на	 тлі	 інших,
можливо,	 й	 не	 менш	 гарних	 сукенок	 уже	 в	 добу	 розвиненого	 соціалізму.	 Після	 Далекого	 Сходу	 дід
перекваліфікувався	 на	 бухгалтера,	 зводив	 рахунки,	 перекриваючи	недостачі	 голів	 колгоспів.	 За	 це,	 крім
зарплати,	 його	 винагороджували	 свининою	 і	 пригощали	 горілкою.	 Повертаючись	 додому	 веселим,	 дід
хотів	уникнути	сварки,	але	баба	все	одно	сварилася.	Тоді	він	удавався	до	останнього	аргументу:	«Мама,
ты	 всю	 мою	 карьеру	 пустила	 под	 откос».	 Скільки	 років	 дід	 прожив	 в	 Україні,	 але	 так	 і	 не	 навчився
розмовляти	українською.	Зате	баба,	де	б	не	була	 і	 з	ким	би	не	спілкувалася,	 завжди	розмовляла	рідною
мовою,	навіть	на	Далекому	Сході.	Одного	разу	мала	з	бабою	 їхали	трамваєм,	а	якась	дамочка	ні	сіло	ні
впало	втрутилася	у	 їхню	розмову,	зауваживши,	що	в	Києві	розмовляти	українською	‒	поганий	тон.	Тоді
баба	відповіла	їй	польською.	У	дами	відвисла	щелепа,	й	вона	випалила:	«Какие-то	вы	не	русские	люди!»
Мовне	питання	у	совковому	транспорті	найрадикальніше	розв’язав	усе	ж	її	хрещений.	Якось	він	спитав	у
тролейбусі	 жіночку:	 «Пані	 виходитиме	 на	 наступній	 зупинці?»	 Жіночка	 тупо	 мовчала.	 Тоді	 хрещений
гаркнув:	«Блядь,	дай	дорогу!»	І	жіночка	мовчки	пропустила	його	до	виходу.
Підприємництво	 баби	 стимулював	 тотальний	 совковий	 дефіцит,	 але	 попри	 це	 комунізм	 був	 їй

ненависний	через	його	жорстокість,	 сірість	 і	нищення	будь-якої	 інціативи.	Свою	нелюбов	до	комунізму
бабі	 вдалося	 прищепити	 й	 діду,	 який	 у	 пізньому	 совку	 все	 ж	 став	 ветераном.	 Коли	 дід	 повертався	 із
чергового	ветеранського	збіговиська	9	травня,	то	на	підвищених	тонах,	які	загалом	не	були	йому	властиві,
проголошував,	що	всіх	комуністів	він	би	перестріляв,	але	ветерани-некомуністи	‒	люди	непогані.	Баба	ж
при	цьому	не	забувала	додати,	що	некомуністом	він	став	завдяки	їй	і	хлопцям	з	лісу.
Мамина	 мама	 була	 не	 тільки	 стихійною	 опозиціонеркою	 до	 комунізму,	 а	 й	 дошкульним	 критиком

хутірської	 філософії	 і	 хутірського	 способу	 життя.	 Хутір	 їй	 не	 подобався,	 бо	 вона	 звикла	 до	 життя	 із
вигодами.	Баба	не	розуміла,	як	город	може	стати	святощами,	як	може	корова	замінити	дітей,	а	бджоли	‒
цілу	 родину.	 Критичним	 жалом	 модернізаторки	 вона	 влучала	 у	 найслабше	 місце:	 хутірської	 продукції
було	 мало,	 а	 сама	 продукція	 низької	 якості.	 Найбільше	 бабу	 нервував	 хутірський	 дід,	 котрий,	 на	 її



авторитетну	думку,	не	визнавав	жіночої	емансипації	і	був	грошолюб	і	душогуб.	Оскільки	баба	цікавилася
мистецтвом	 і	 літературою,	 діставалося	 й	 татові,	що	не	міг	 написати	 захоплюючої	 книжки,	 бо	 застряг	 у
своїх	любих	карчохах.	Коли	онука	забувала	прибирати	на	письмовому	столі	і	у	шухлядах,	не	витягувала	із
портфеля	кульочків	зі	сніданками	й	огризками	від	яблук,	жмакала	піонерський	галстук,	засовуючи	його	у
кишеню	 куртки	 так,	 що	 наступного	 ранку	 він	 нагадував	 пожовану	 коровою	 шмату,	 баба	 зітхала	 й
припечатувала	діагноз:	«Тобі	б	на	хутір,	ти	така	ж	карчоха,	як	і	всі	твої	родичі».	І	мала	рацію.

Він

Чоловік	 вдумливо	 писав,	 зосередившись	 на	 моніторі.	 Читач	 може	 назвати	 його	 Олегом,	 Валєрою	 чи
Сашею	‒	 будь-яке	 з	 імен	пасуватиме,	бо	жив	він	у	добу	цих	 імен.	Чоловік	під	п’ятдесят	писав	наукову
статтю	 про	 петлюрівський	 тесак,	 який	 виявився	 зовсім	 не	 петлюрівським,	 а	 належав	 швидше	 за	 все
воякові	 Вермахту,	 можливо,	 бандерівцю.	 Проте	 один	 завзятий	 комуніст-кар’єрист	 вирішив	 подарувати
тесак	історичному	музеєві	під	фірмою	петлюрівського,	так	він	і	значиться	у	фондах.	Пізніша	ж	експертиза
показала,	що	в	часи	УНР	німецька	фірма	виробляла	тесаки	з	іншими	ручками,	та	й	на	лезі	стояла	дата	39.
Хоча	сам	чоловік	в	руках	жодної	зброї,	крім	складаних	ножів,	не	тримав,	про	тесак	писав	із	захопленням,
вивчаючи	музейний	предмет	комплексно	і	з	розумінням,	що	кожна	річ	промовляє	і	про	історичну	добу,	і
про	її	власника,	а	найбільше	про	того,	хто	здає	річ	в	музей.	Кожна	річ	 і	кожна	людина	може	видаватися
одною,	 а	 в	 реалі	 бути	 зовсім	 іншою.	 Усе	 залежить	 від	 інтерпретації,	 яка	 своєю	 чергою	 залежить	 від
суспільного	 запиту,	 у	 разі	 тесака	‒	 від	 ідеології,	 до	 якої	 й	 пристосовується	 інтерпретатор.	 Наука	 ж	 до
ідеології	 має	 бути	 безсторонньою.	 Саме	 ця	 думка	 й	 лежала	 в	 основі	 дослідження,	 хоча	 автор	 й	 не
артикулював	її	прямо.	Прямо	ішлося	винятково	про	атрибуцію	предмета.
Чоловік	вирішив	перепочити,	відкинувся	на	спинку	зручного	крісла,	помасажував	шию.	Його	кімната	й

речі	довкола	і	про	нього	говорять	чимало.	Підкреслений	мінімалізм	інтер’єру	свідчить	про	ощадливість,
раціоналізм	і	функціональність	його	власника.	Чоловік	задоволено	посміхнувся.	Здається,	протестантська
етика	 ‒	 його	 суть,	 але	 насправді	 він	 ‒	 колишній	 вірянин	 УГКЦ.	 Багато	 ким	 був	 у	 минулому:
націоналістом,	 батьком	 і	 чоловіком,	 навіть	 гомофобом,	 антисемітом,	 курієм	 і	 алкоголіком,	 але	 всі	 ці
жахливі	і	навіть	згубні	звички	й	залежності	лишилися	в	минулому,	про	яке	краще	не	згадувати.	Відтепер
він	‒	ліберал,	що	найбільше	цінує	толерантність,	культурна	людина,	що	вірить	у	науку	і	здоровий	спосіб
життя,	 нарешті	 атеїст,	 але	 вигідніше	 назватися	 агностиком,	 бо	 дебіли	 і	 так	 не	 знають,	 що	 таке
агностицизм.
Згадувати	минуле	йому	не	хочеться,	але	минуле	повсякчас	нагадує	про	себе.	От	і	в	цей	момент	його	очі

спинилися	на	Розп’ятті,	яке	так	і	не	наважився	викинути	під	час	ремонту	‒	лишив	цей	аксесуар	для	краси.
Для	 краси	 на	 дзеркальці	 заднього	 виду	 в	 його	 авто	 висить	 також	 вервичка.	 Він	 прийняв	 хрещення	 у
юності.	 Не	 хотів	 служити	 в	 радянській	 армії,	 ненавидів	 окупантів,	 тому	 й	 став	 прихожанином	 отця
Валерія,	першого	у	Києві	 греко-католицького	 священника,	 згодом	опинився	у	Львові,	 в	монастирі	отців
Василіян,	мав	намір	поступити	до	Люблінської	семінарії.	Але	у	монастирі	протримався	недовго,	його	не
оминула	спокуса	 сучасного	цивілізованого	світу	‒	 хотів	ловити	у	житті	 кайф.	Кайф	греко-католикам	не
пасував.	Можна	 було	 й	 до	Московського	монастиря	 податися,	 але	Московський	монастир	 стикувався	 із
кайфом,	проте	не	стикувався	з	українським	націоналізмом	і	галичанофільством.
Москалів	 він	 ненавидів	 передусім	 через	 діда-лемка	 по	 батьковій	 лінії,	 якого	 після	 Другої	 світової	 в

межах	обміну	цивільним	населенням	переселили	з	Польщі	в	Тернопільську	область	та	ще	й	в	хату	поляка,
забитого	 місцевими	 українцями.	 Історія	 теж	 буває	 саркастичною.	 Хата	 була	 цегляна,	 але	 частково
зруйнована	‒	їй	бракувало	однієї	стіни.	Дід	був	далекий	від	політики.	Совків	зневажав,	поляків	терпів	так,
як	 людина	 має	 терпіти	 повінь,	 град	 серед	 літа	 чи	 інші	 природні	 аномалії,	 німців	 поважав	 за	 добрі
інструменти	і	за	ризовий,	тобто	непромокальний	плащ,	який	йому	дістався	в	часі	війни	й	був	незамінною
річчю	в	негоду.	У	Бога	дід	не	вірив,	мабуть,	сподіваючись,	що	його	жінка	відмолить	не	тільки	свої,	 а	й



його	гріхи,	бо	стільки	молитися,	як	вона,	то	вже	й	Богу	надокучати.	Усе	сподівався	повернутися	додому
самотужки,	 без	 Божої	 помочі	 чи	 нової	 війни,	 яка	 б	 перемістила	 кордони	 ‒	 був	 не	 так	 мрійником,	 як
людиною	з	дитячим	поглядом	на	 світ,	принаймні	 в	питанні	репатріації.	Однак	перш	ніж	повернення	до
рідного	 села	 стане	 можливим,	 родині	 треба	 було	 якось	 жити	 на	 чужині.	 Відсутню	 стіну	 дід	 заклав
деревом,	бо	звик	до	дерев’яних	хат.	Саме	перед	виселенням	збудував	на	Лемківщині	нову,	в	якій	так	і	не
довелося	 жити	 ані	 йому,	 ані	 його	 жінці,	 ані	 їхнім	 двом	 синам.	 З	 односельцями	 на	 новому	 місці
продовжував	 розмовляти	 лемківською	 мовою,	 яку	 галичани	 ледве	 розуміли.	 Розмовляти	 по-галицьки
відмовився	навідріз,	 бо	його	мова	нічим	не	 гірша	 та	й	 треба	 лишити	людині	 бодай	щось,	 коли	 вже	 все
забрали.	Дід	любив	гори,	яких	тут	не	було,	окрім	однієї,	що	звалася	Гостра.	Хоч	 і	на	новій	батьківщині
одразу	за	городом	теж	починався	ліс,	був	він	зовсім	інший:	грабовий,	з	дубами,	соснами	й	ожинником,	а
лемківський	складався	з	буків,	ялин	і	смерек.	Від	туги	за	Карпатами	дід	посадив	уздовж	межі	з	сусідами
ялинки	‒	вони	виростуть,	і	їхні	голчасті,	лапаті	віти	мінитимуться	усіма	відтінками	зеленого:	від	густого,
смарагдового	до	майже	сивого	на	кінчиках.	Ялинки	вздовж	плоту	свідчили,	що	у	практичному	житті	дід
іноді	керувався	й	поетичними	мотивами.	Доки	у	селі	не	з’явився	газ,	постійно	займався	заготівлею	дров	у
лісі,	вирубуючи	старі	дерева,	зрізаючи	сухі	гілки	‒	допомагав	лісові	жити.	Дідову	тягу	до	дерев	не	можна
було	пояснити	самим	лише	зиском,	бо	дерева	заміняли	йому	людей,	були	його	товариством.	Гроші	старий
заробляв	 на	 худобі,	 яку	 вмів	 доглядати.	 Купував	 якусь	 миршаву	 корівку,	 відгодовував,	 перед	 продажем
поїв	самогоном,	щоб	очі	блищали,	‒	і	мав	навар.	У	селі,	куди	доля,	що	звалася	Йосипом	Віссаріоновичем
Сталіним,	занесла	переселенців,	ніхто	не	розводив	овець,	і	їх	дідові	бракувало	не	менше,	ніж	смерек.	Та
що	й	казати,	тут	ніхто	не	їв	бринзи,	просяна	й	кукурудзяна	каші	не	вважалися	їжею.	Добре,	що	галичани
поважали	капусту,	але	без	бринзи	дідові	було	тяжко.	У	колгоспі	працював	фірманом.	Навозиться	за	день
колгоспних	скарбів,	а	увечері	пустить	коней	по	буряках,	щоб	аж	чвиркнуло	‒	так	не	любив	колгосп,	хоча
дехто	й	скаже,	що	його	помста	колективній	праці	на	спільній	землі	була	дріб’язковою.	Дід	любив	тютюн	і
горілку,	 проте	 коли	 відчув,	 що	 куриво	 йому	 шкодить,	 позбувся	 цієї	 звички.	 Можливо,	 його	 потягу	 до
куріння	 поклав	 край	 той	 випадок,	 коли	 він	 вкинув	 до	 грубки	 майже	 порожню	 запальничку	 і	 пережив
вибух,	 щоправда,	 сам	 і	 був	 призвідцем	 цієї	 терористичної	 атаки,	 призвідцем,	 який	 не	 знав	 азів	 науки.
Натомість	горілку	продовжував	уживати,	 іноді	й	зі	значним	перебором.	Сам	гнав	самогонку	нелегально,
пропонуючи	 йому,	 старшому	 внукові,	 покушати	 з	 трубочки.	 Любив	 також	 пиво.	 Дід	 часто	 згадував,	 як
одного	разу	зайшов	із	сином	до	чайної,	взяв	собі	пива	й	дав	малому	на	пробу.	Дитина	плювалася	й	довго
не	могла	дивитися	на	напій	із	апетитною	пінкою,	навіть	вже	дорослою.	Чоловік	біля	ком’ютера	від	думки
про	пиво	аж	плямкнув.
Коли	 в	 селі	 організували	 колгосп,	 баба	 виявилася	 значно	 сміливішою	 і	 прямолінійнішою	 від	 діда.

Помолившись	перед	іконою	з	серцем	Ісуса,	оголосила	колгоспу	бойкот,	за	що	її	й	протримали	певний	час
під	 замком	 у	 спеціальному	 підвалі	 для	 незгодних	 із	 діями	 радвлади.	 Баба	 була	 свідомішою	 за	 діда	 у
національному	 плані	 не	 тому,	 що	 була	 освіченіша,	 а	 тому,	 що	 мала	 розвиненішу	 душу,	 яка	 й
ототожнювалася	 з	 її	 світоглядом.	 Цьому	 розвитку	 сприяла,	 звичайно	 ж,	 церква.	 Чоловік	 подумав:
можливо,	 коли	 він	 подався	 до	 монастиря,	 в	 ньому	 озвалася	 бабина	 релігійність,	 бо	 звик	 до	 її	 ікон	 і
молитов.	Однак	в	часи	його	дитинства	греко-католицька	церква	була	заборонена.	Та	й	не	було	у	їхньому
селі	 жодної	 церкви.	 Греко-католицьку	 збудували	 вже	 в	 незалежній	 Україні.	 Найбільшою	 родинною
трагедією,	 окрім	 виселення,	 стала	 смерть	 молодшого	 сина,	 що	 знайшов	 на	 новому	 місці	 гранату,	 яка
розірвалася	у	нього	в	руках.	Граната	вивернула	хлопцеві	всі	нутрощі.	Баба	не	знала,	як	дитину	рятувати,
апелювала	до	діда,	але	дід	був	такий	же	безпорадний,	тільки	німий.
Чоловікові	від	цих	спогадів	стало	моторошно.	Він	уявив	молоду	бабу,	хоча	ніколи	молодою	її	не	бачив,

й	 онімілого	 діда,	 й	 нещасного	 хлопця	 з	 місивом	 замість	 живота.	 Його	 аж	 занудило.	 Молодшого	 сина
поховали	 й	 повернулися	 до	 щоденної	 праці.	 Найбільшою	 радістю	 і	 гордістю	 баби	 й	 діда	 відтепер	 був
старший	син,	 який	чудово	вчився,	 виявляючи	особливі	 здібності	 в	хімії,	фізиці,	математиці	й	німецькій



мові,	 також	писав	українські	 вірші.	Чоловік	намагався	уявити	батька,	 який	вчиться	у	жахливих	умовах:
узимку	 в	 хаті	 так	 холодно,	що	 в	 чорнильниці	 замерзає	 чорнило,	 бракує	 паперу,	 книжок,	 одягу	 і	 взуття.
Голодним	 ніхто	 не	 був,	 але	 харчувалися	 переважно	 картоплею,	 хлібом,	 галушками	 і	 молоком.	 Батько
вирізнявся	непересічним	розумом	і	допитливістю,	сам	змайстрував	радіоприймач,	коли	ніхто	у	селі	не	міг
про	нього	й	мріяти.	Зростав	також	українським	націоналістом.	Та	й	як	ним	не	стати,	коли	одна	упівська
родина	у	селі,	хату	якої	штурмували	стрибки,	підірвала	себе	гранами,	заспівавши	«Ще	не	вмерла…»?	Як
не	 повірити	 в	 націоналізм,	 якщо	 навіть	 шкільний	 учитель,	 присланий	 у	 місцеву	 школу	 з	 радянської
України,	 учитель,	 який	 ходив	 на	 роботу	 із	ППШ,	 назвав	 самогубців	 героями?	Як	 не	 стати	 українським
націоналістом,	коли	біля	церкви	у	сусідньому	селі	вже	після	встановлення	радвлади	перед	селянами,	що
саме	виходили	після	недільної	літургії,	раптово	з’явилися	на	конях	повстанці,	прокричали,	що	Україна	не
помре	 й	 пообіцяли	 повернутися?	 Його	 смілива	 баба	 бачила	 повстанців	 на	 власні	 очі	 й	 чула	 власними
вухами:	 «Не	 помре!»,	 але	 пішла	 у	 кращий	 зі	 світів,	 так	 і	 не	 дочекавшись	 повернення	 героїв.	 Баба	 від
тяжкої	 праці	 мала	 грижі,	 тягала	 непідйомні	 тягарі.	 Від	 гриж	 її	 живіт	 нагадував	 місиво	живота	 убитого
гранатою	сина,	якщо	уявити,	що	його	смертельні	рани	загоїлися.	Син	лежав	на	цвинтарі,	лишивши	матері
свій	живіт.	Знаходила	втіху	в	молитві,	старшому	синові	 і	внуках,	які	щоліта	приїздили	на	канікули.	Над
плитою	у	неї	 висів	накрохмалений	рушничок,	на	 якому	було	вишите	латинкою	головне	правило	кожної
порядної	 господині-лемкині:	 хто	чисто	 готує,	 тому	смакує.	Бабу	поховали	поряд	 із	меншим	сином,	 а	на
згадку	 про	 неї	 лишилися	 ікони	 і	 рушничок.	 Дід	 Незалежності	 дочекався,	 але	 інфляція	 зжерла	 усі	 його
заощадження,	тому	він	нову	владу	не	любив.	І	все	ж	дотягнув	до	дев’яноста	літ,	за	ним	доглядала	молода
пара,	 що	 жила	 по	 сусідству.	 Доглядальникам	 дозволяли	 користуватися	 городом,	 щось	 платили,	 але
небагато.
Чоловік	встав,	пройшовся	до	вікна,	визирнув	на	лоджію,	де	мати	поскладала	гарбузи,	привезені	з	села

з-під	Переяслава.	Родина	матері	була	нецікавою.	Після	Голодомору	усі,	як	зомбі.	Материн	брат	подався	в
доблесні	офіцери	радянської	армії,	служив	у	вічній	мерзлоті,	охороняючи	совкову	ядерну	зброю.	Вийшов
у	 відставку,	 хотів	 оселитися	 у	Переяславі,	 але	 його	 наздогнав	 рак.	 За	 дядьком	 від	 раку	 померла	 і	 його
жінка.	Їхні	діти	виїхали	до	США.	Мати,	що,	як	і	батько,	теж	була	хіміком,	не	мала	окреслених	політичних
переконань,	 а	 її	 рідна	 сестра	 просила	 зятя,	 що	 був	 в	 АТО,	 привезти	 звідтам	 армійської	 тушонки	 і
згущонки.	Оце	рівень!	Дехто	вважає,	що	розмови	на	кухні	не	визначають	політичних	процесів.	І	даремно,
бо	 розпад	 СССР	 почався	 на	 кухнях,	 де	 мільйони	 людей	 перемивали	 кісточки	 генсекам	 і	 визнавали
недієздатність	совка,	що	не	спромігся	налагодити	випуск	елементарних	джинсів	чи	аналога	кока-коли.	З
Україною	відбувається	щось	подібне.	Третина	її	населення	явно	не	сприймає	українську	державу	як	свій
кровний	 інтерес,	 обговорюючи	 на	 кухнях	 неприйнятну	 для	 них	 мову	 і	 традиції.	 Україна	 в	 нинішніх
політично-адміністративних	 межах	 навряд	 чи	 втримається,	 бо	 держава	‒	 це	 перш	 за	 все	 відповідальні
громадяни,	 а	 не	 люди	 з	 українським	паспортом,	 але	 із	 совково-російською	душею.	Таких	негромадян	 у
визначені	політико-адміністративні	кордони	насильно	не	запхаєш,	не	змусиш	розмовляти	українською,	а
за	дотримання	законності	їх	доведеться	запроторювати	у	тюрми	так,	як	колись	Сталін	запроторював	селян
за	 украдені	 з	 колгоспного	 поля	 колоски.	 На	 Донбасі,	 якщо	 його	 повернути,	 доведеться	 організувати
фільтраційні	табори,	через	які	треба	буде	просіяти	усе	населення.	Але	навіщо	така	лояльність	зі	страху?
Невже	така	Україна	комусь	потрібна?
Чоловік	 розумів	 свого	 тата,	що	не	 цікавився	материною	родиною	 і	 не	 знаходив	 із	 родичами	 спільної

мови.	Бо	про	що	говорити	з	людьми,	у	яких	все	кладовище	у	горбочках,	в	які	перетворилися	могили	тих,
хто	 загинув	 від	 голоду,	 але	 про	 це	 усі	 мовчать,	 упиваючись	 на	 поминальні	 дні	 горілкою	 під	 попівську
молитву?	Зараз	ситуація	змінилася,	але	ще	зовсім	недавно	вона	була	саме	такою.	Інша	справа	його	батько,
що	був	великою	людиною,	не	тільки	визначним	хіміком,	 а	й	 знавцем	української	літератури	 і	німецької
поезії,	людиною	енциклопедичних	знань.	Щоправда,	батькової	любові	до	українського	письменства,	яке
той,	 очевидно,	 підхопив	 як	 вірус	 від	 свого	 сільського	 сусіда	 і	 приятеля,	 вчителя	 української	 мови	 і



літератури	у	місцевій	школі,	а	розвинув	у	Львівському	університеті,	де	вчився	згодом,	він	не	поділяв,	бо
письменство	українське	‒	це	суцільна	графоманія	за	винятком	Шевченка	і	Франка,	а	самі	письменники	‒
люди	 малоприємні.	 Чоловік	 саркастично	 посміхнувся:	 мав	 досвід	 спілкування	 із	 ними.	 Він	 навіть
підозрював,	 що	 його	 колишній	 тесть,	 якого	 йому	 не	 довелося	 знати,	 бо	 той	 давно	 помер,	 був
кагебістським	 сексотом.	 Бо	 як	 тестеві	 вдалося	 пристосуватися	 до	 совка	 зі	 своїми	 антисовєтськими
думками	 та	 ще	 й	 отримати	 квартиру	 в	 центрі	 Києва?	 Коли	 робив	 ремонт,	 повикидав	 батькові	 річники
«Дзвону»,	 купу	 іншого	 українського	 літературного	 сміття,	 через	 який	 нема	 чим	 дихати	 не	 тільки	 у
квартирі,	а	й	у	суспільстві.	Найгрубший	роман	свого	колишнього	тестя	лишив	‒	треба	буде	викинути.	На
палітурці	 першого	 тому	 зображено	 всохлого	 дуба,	 а	 на	 палітурці	 другого	‒	 дуб	 оживає,	 символізуючи
надію	роду.
Чоловік	уважно	оглянув	листя	дубків,	які	вирощував	у	вазонах	на	підвіконні:	чи	не	завелися	там	погані

кузьки?	Це	було	його	гобі.	Малесенькі	дубки	викопав	у	лісі	біля	дідової	хати	й	вирощував	у	квартирних
умовах,	перетворюючи	на	бансай.	Надавав	деревцям	потрібної	форми,	скручуючи	гілочки	дротом,	світячи
на	 них	 спеціальною	 лампою.	 Він	 і	 сам	 нагадував	 бансай,	 от	 тільки	 функцію	 дроту	 в	 його	 випадку
виконували	 обставини,	 а	 грівся	 він	 під	 світлом	 власної	 і	 батькової	 винятковості.	 Повернувся	 до
письмового	столу,	але	не	до	статті,	а	до	спогадів	про	себе.	У	юності	було	кайфово	курити	і	слухати	рок,
згодом	до	цих	утіх	додався	ще	й	алкоголь.	Він	хотів	малювати,	але	батько	не	підтримав	малярські	плани
сина.	Тато	взагалі	був	авторитарним,	ні	з	ким	не	панькався,	навіть	з	власними	батьками.	Його	слово	було
закон.	 Довелося	 зайнятися	 математикою,	 якій	 родина	 хіміків	 сприяла.	 Поступив	 власними	 силами	 в
політехнічний	 інститут,	 але	учитися	 там	було	складно.	Завалив	першу	сесію	й	почав	намацувати	 інший
шлях.	Зацікавився	політикою,	вступив	до	Спілки	української	молоді,	але	і	цей	шанс	виявився	примарним.
Ніхто	з	його	товаришів	так	нічого	і	не	досягнув	у	житті,	навпаки,	їхні	долі	склалися	драматично	‒	Україна
сумівців	не	потребувала.	Чоловік	пригадував,	як	вони	сплели	спеціальний	вінок	із	колючого	дроту,	який
поклали	в	чергову	річницю	Октября	під	пам’ятником	Леніна	тоді,	коли	вождь	пролетаріату	ще	лишався	в
суспільстві	 авторитетом,	 а	 винним	 у	 всіх	 гріхах	 оголошувався	 Сталін.	 Дехто	 з	 сумівців	 розхвилювався
перед	 самою	 акцією,	 але	 його	 друг	 Толік	 розрядив	 ситуацію.	 Звертаючись	 до	 опанованого	 страхом
товариша,	Толік	сказав:	«Подивися	на	Юрка.	Він	сцить,	але	йде,	тож	ти	теж	сци,	але	йди».	І	вони	пішли	й
поклали	 той	 вінок,	 а	 через	 двадцять	 з	 лишком	 років	 після	 їхньої	 акції,	 під	 час	 революції	 Гідності
пам’ятник	Леніну	розгаратали	українські	революціонери.	Паралельно	зі	Спілкою	цікавився	церквою,	саме
тоді	й	проявилася	його	специфічна	релігійність,	що	скінчилася	безвір’ям.	Після	повернення	з	львівського
монастиря	йому	складно	було	знайти	роботу.	1990-ті	легко	могли	штовхнути	й	на	шлях	криміналу.	Таке
траплялося	серед	його	друзів	на	районі,	але	для	криміналу	йому	не	вистачило	сміливості.	Батько	попри
перманентний	конфлікт	із	сином	таки	допоміг	влаштуватися	в	діаспорне	видавництво,	що	перенесло	свою
діяльність	до	Києва:	спрацювали	зв’язки	у	лемківському	товаристві	‒	заступником	директора	був	лемко.
На	 новій	 роботі	 розсилав	 українську	 пресу	 американцям	 і	 канадцям	 українського	 походження,	 після
чергової	 п’янки	 губив	 конверти	 з	 газетами,	 передплатники	 обурювалися,	 а	 директор	 і	 його	 заступники
дорікали	 йому	 за	 халатність.	 Хай	 там	 як,	 але	 він	 отримував	 непогану	 зарплату	 й	 бухав	 від	 щастя.	 На
відміну	від	своїх	співробітників	не	був	дурнем,	приглядався	до	заокеанського	шефа,	але	й	досі	не	може
сказати,	 на	 яку	 із	 розвідок	 той	 працював	 у	 часи	 Холодної	 війни.	 Попри	 це	 було	 ясно,	 що	 робота
видавництва	 ґрунтується	 не	 на	 ринковому	 принципі,	 а	 залежить	 від	 діаспорних	 дотацій,	 тому	 він	 не
переймався	загубленою	пресою.	І	тут	з’явилася	вона.	Він	добре	розбирається	в	людях.	Одразу	зрозумів,
що	має	справу	з	дурепою.	Та	що	казати!	Вона	щоранку	приходила	на	роботу	першою	і	мила	гору	чашок	з-
під	кави,	яку	залишали	і	працівники	видавництва,	і	відвідувачі.	І	все	ж	вона	була	нестандартна,	як	і	він.
Почав	їй	лестити,	згодом	підбивати	клинці.	Хоча	й	була	за	нього	старша,	але	у	ті	часи	ще	не	була	старою.
Їй	хотілося	любові,	 і	 він	 її	 любив.	Чи	була	ця	любов	безкорисливою?	Та	не	буває	у	 світі	 безкорисливої
любові.	 Як	 не	 буває	 і	 безкорислової	 релігії	 чи	 праці.	 Кожний	 повинен	 щось	 від	 любові	 мати:	 секс,



комфорт,	 кайф.	 А	 ще	 любов	 треба	 берегти.	 Вона	 його	 любов	 не	 берегла,	 взагалі	 не	 розуміла,	 з	 ким
зв’язалася,	захомутала	його,	молодого	і	незрілого,	вчепилася	мертвою	хваткою.	Можливо,	піднімала	його
самооцінку,	 бо	 визнавала,	 що	 він	 розумний	 і	 здібний,	 вимагала	 від	 нього	 праці,	 обурювалася	 його
п’янством.	Просто	терзала	за	горілку,	одного	разу	викинула	його	п’яного	і	принесені	ним	троянди	геть	і
траснула	дверима.	І	чому	він	тоді	не	пішов?	Навпаки,	лишився	і	намагався	випивку	контролювати,	хоча	у
нього	 це	 й	 не	 завжди	 виходило.	 Але	 він	 почав	 працювати.	 Згодом	 навчився	 верстати,	 став	 редактором
молодіжної	газети.	Так	і	з’явилася	їхня	родина.	Вони	навіть	народили	сина.	Жінка	дещо	постраждала	під
час	 народження	 дитини,	 але	 й	 він	 постраждав	 не	 менше,	 бо	 не	 тільки	 переніс	 жінчину	 операцію	 і
лікування,	мотався	до	малого,	що	потрапив	до	дитячої	реанімації,	а	й	жив	після	усіх	цих	митарств	уже	не
з	жінкою,	а	з	подобою	жінки,	на	віддалі	терпів	тещу,	яка	його	абсолютно	не	сприймала	й	була	психованою
відьмою.	Продовжував	бухати,	але	тепер	вже	не	від	щастя,	а	з	горя.	Два	ці	різновиди	бухання	кардинально
відрізняються.	 Бухання	 з	 горя	 вже	 не	 в	 кайф,	 воно	 із	 примусу.	 Від	 такого	 бухання	 не	 спалахує	 вогонь
радості,	але	на	якийсь	час	загасає	горе	‒	під	горілчаною	анестезією	не	гориш,	як	у	пеклі.
У	 житті	 йому	 допоміг	 не	 тільки	 батько,	 а	 й	 брат.	 За	 підтримки	 брата	 скінчив	 історичний	 факультет

заочно,	написав	дисертацію	про	Голодомор,	про	який	далі	писати	не	може,	бо	переконаний,	що	Голодомор
не	 був	 геноцидом.	 На	 його	 думку,	 Сталін	 винищував	 клас	 куркулів,	 а	 не	 всіх	 українців.	 Українці	 без
куркулів	Сталіна	 цілком	 влаштовували.	Довкола	 цього	 питання	 у	 них	 з	 дружиною	виникали	 суперечки.
Вона	стверджувала,	що	куркулі	були	метонімією	українців,	що,	крім	куркулів,	Сталін	винищив	також	всю
українську	інтелігенцію,	а	українського	пролетаріату	практично	не	було,	пролетаріат	був	зрусифікований	і
совковий.	Він	же	парирував,	що	без	цифр	це	її	домисли,	а	соціальна	вибірковість	лише	підтверджує	його
тезу:	Голодомор	не	був	геноцидом.	Її	впертість	не	тільки	в	питанні	Голодомору,	а	й	в	усьому	його	бісила.
Взагалі	дискутувати	з	дебілами,	як	 і	з	 істориками-пропагандистами	немає	жодного	сенсу.	Його	брат	теж
пропагандист.	Учепилися	 в	 того	Бандеру,	 у	ХХІ	 столітті	 підняли	 диктатора	 на	 прапор.	Де	 логіка,	 якщо
поряд	зі	Степаном	Бандерою	стоїть	Андрій	Мельник?	Хай	розбіжності	між	ними	на	початку	війни	були
тактичними,	 дехто	 вважає,	 що	 й	 поколіннєвими,	 але	 опинившись	 в	 еміграції,	 ці	 особи	 сформулювали
кардинально	 відмінну	 перспективу	 для	 українського	 націоналізму.	 Якщо	 бандерівці	 залишилися
прихильниками	диктатури,	то	мельниківці	визнали	необхідним	наповнити	український	націоналізм	новим
змістом:	він	мав	розвиватися	на	демократичних	засадах	західного	зразка	з	плюралізмом	включно.	Одначе
наші	 люди,	 звичайно	 ж,	 зовсім	 далекі	 від	 історичних	 реалій,	 їм	 зрозуміліший	 Бандера	 із	 його
насильницькою	ідеологією,	а	не	шляхетний	Мельник.	Чоловік	подумав,	що	шляхетність	‒	це	та	людська
риса,	яка	надає	глибини	навіть	ідеології.	Відносив	і	себе	до	розряду	людей	шляхетних.
Нині	 йому	 дорікають	 допомогою,	 дорікає	 навіть	 брат.	 Проте	 допомога	 допомогою,	 але	 все	 у	 своєму

житті	зробив	він	сам,	і	себе	теж	зробив	власними	зусиллями.	Якщо	в	молодості	у	ньому	промовляла	баба,
то	тепер	він	перетворився	на	точну	копію	батька.	Тато	для	нього	нині	божество,	про	тата	треба	говорити
тільки	добре,	 вибачаючи	йому	 і	 комунізм	‒	 він	мав	 стати	 комуністом,	щоб	 захистити	докторську.	Сина
свого	 любив,	 особливо	 малесеньким,	 коли	 той	 був	 хворий	 і	 лежав	 у	 спеціальному	 кювезі,	 нагадуючи
магістра	Йоду.	Так	він	тоді	його	й	називав	‒	Йодою.	Чорт,	але	Йода	уособлює	собою	українську	етнічність
від	Сяну	до	Дону	за	походженням	двох	своїх	прадідів.	Але	малий	ріс	без	особливої	уваги	з	його	боку.	Не
виникало	 у	 нього	 потреби	 ані	 гратися	 з	 малим,	 ані	 гуляти	 з	 ним,	 ані	 вчити.	 Зрештою	 батько	 ним	 теж
особливо	 не	 займався.	 Крім	 того,	 у	 нього	 було	мало	 часу,	 тому	 усі	 ці	 речі	 передоручив	жінці.	У	 нього
слабка	 нервова	 система.	 Не	 виносив	 крові.	 Коли	 малий	 випадково	 упав	 і	 травмував	 голову	 об	 ріжок
шафки,	ледве	не	 зімлів.	Самого	вигляду	синової	крові	було	достатньо.	Зате	жінка	 залила	малому	рану	 і
заклеїла	її	пластиром.	Син	змалку	був	тяжкий,	а	згодом	став	нестерпний.	Його	ніхто	контролювати	не	міг.
Одного	разу	до	них	забіг	його	приятель	Юрко,	малий	ще	тоді	сидів	у	кріселку	зі	спеціальною	кришкою	у
вигляді	столика.	Вирішили	випити	з	другом	по	чарці	коньяку,	але	синок	підняв	таке	ревище,	коли	коньяк
розливали,	‒	хоч	утікай	із	хати.	Йому	давали	і	сік,	і	водичку	у	чашечці,	потім	у	чарочці,	але	він	верещав



«кляк!»,	що	означало	коньяк.	Юрко	не	витримав	і	вшився,	а	він	згодом	робив	міцний	чай,	наливав	його	у
коньячну	 пляшку,	 з	 якої	 в	 часі	 якогось	 свята	 наливав	 малому	 в	 чашку,	 щоб	 решта	 могла	 спокійно
споживати	 справжній	 коньяк.	 Чоловік	 клацнув	 мишкою,	 відкрив	 папку	 з	 фотографіями,	 гортав	 знимки,
розглядаючи	власне	минуле	без	жодних	емоцій	‒	того	світу	вже	не	було.	Він	навіть	махнув	рукою,	наче	ще
раз	стирав	світ,	 якого	вже	й	так	не	було,	 стирав	для	певності.	Його	жінка	була	такою	ж	тупуватою,	як	 і
більшість	 жінок.	 Іноді	 він	 просто	 вражався	 відсутності	 у	 ній	 найменшої	 кмітливості.	 Могла	 скачати
якийсь	 застосунок,	 не	 інсталювати	 його	 й	 дивуватися,	 чому	 застосунок	 не	 працює.	 Любов	 ‒	 це	 теж
застосунок.	Її	мало	скачати.	Її	треба	інсталювати.	Дружина	повинна	була	підтримувати	його	у	боротьбі	з
директрисою,	заступником	якої	йому	випала	нагода	стати	в	одному	з	музеїв,	а	не	відволікати	на	родинні
справи.	 Її	донька	орендувала	 із	 зятем	квартиру.	Теж	проблема.	Хай	би	орендували	й	далі.	Вони	дорослі
люди,	мають	самі	нести	відповідальність	за	себе.	Інша	справа	директриса,	що	руйнувала	музей,	руйнувала
людські	долі.	На	щастя,	зруйнувати	музей	їй	не	вдалося,	але	їй	вдалося	зруйнувала	їхню	нещасну	родину,
що	 й	 так	 трималася	 на	 чесному	 слові.	 Він	 просто	 не	 міг	 витримувати	 такого	 навантаження.	 На	 нього
тиснули	зі	всіх	сторін.	І	момент	вибору	настав.	Його	інстинкт	самозбереження	переміг	так	звану	любов.
Зрештою	він	нікому	й	нічого	не	 винний.	Дружина	 зробила	 з	його	 сина	 того,	 ким	він	 став	‒	 асоціальну
істоту.	Хай	і	розплачується.	Треба	було	менше	захищати	ліниву	паскуду.	Бо	не	тільки	вона,	а	й	сестра	із
матір’ю	теж	кричали,	що	дитину	лупцювати	не	можна.	Зібрав	свої	речі	й	поїхав	до	мами,	яка	після	смерті
батька	жила	одна.	Масти	голову,	нелюбо,	а	він	писатиме	про	тесаки,	приглядатиметься	до	молоших	жінок
і	 ловитиме	 від	 життя	 кайф.	 Йому	 ще	 немає	 п’ятидесяти.	 Здоров’я	 нівроку.	 Він	 навчився	 себе
контролювати.	У	нього	встановився	режим,	 як	у	батька:	рано	ліг	 спати,	рано	встав	‒	 і	 до	праці.	Життя
лише	починається.	Знайдеться	гарна	жінка,	тиха,	як	його	мати,	без	духовності	і	всіх	цих	вибриків	‒	клятої
достоєвщини,	може,	щось	 і	вийде,	але	загалом	йому	краще	самому.	Він	втомився	від	бурхливого	життя,
хоче	 спокою.	 Навіть	 спілкування	 із	 сестрою	 і	 братом	 його	 обтяжує.	 З	 матір’ю	 перекинеться	 кількома
словами	за	день	‒	й	годі.	Йому	вистачає	самого	себе	і	своїх	думок.	Чоловік	знову	взявся	писати	про	тесак,
що	з	подачі	мутного	комуніста-кар’єриста	став	петлюрівським,	і	лише	у	самому	куточку,	в	тому	місці,	де
мала	б	бути	душа,	шкрябав	лапкою	малесенький	сумнів:	як	довго	ти	зможеш	писати?	Невже	так	віриш	в
абсолютний	самоконтроль	 і	дисципліну?	У	твого	тата	 теж	був	самоконтроль,	 але	він	дав	 збій	в	останні
десять	років	його	життя,	бо	життя	набагато	ширше	за	дисципліну.	Чоловік	знову	відірвався	від	монітора,
витягнув	з	верхньої	шухляди	дзеркальце	і	пінцет.	Давно	збирався	висмикнути	волосину,	що	росла	із	носа.
Із	задоволенням	погладив	свою	доглянуту	бороду	‒	яке	небанальне	обличчя.	Борода,	тесак,	посада	‒	та
він	чувак,	що	досягнув	успіху,	а	не	нікчема!	Висмикнув	волосину,	а	разом	із	нею	і	малесенький	сумнів.
Подумав,	 що	 писатиме	 стільки,	 скільки	 треба.	 Головне	 у	 житті	 ‒	 не	 мучитися.	 І	 поринув	 у
самореалізацію.

Син

Син	валявся	у	ліжку.	Його	кімната	нагадувала	секонд-генд:	штани	і	футболки	були	розкидані	повсюди,	а
кілька	пар	взуття	стояли	в	такому	ж	порядку,	як	хлопець	роззувався.	Тарілки	з	недоїдками,	чашки,	ложки,
склянки	й	ножі	звалені	на	маленькому	килимку	біля	дивана.	На	горі	посуду	стоїть	запльований	ноут,	а	на
столі	 ‒	 розсипаний	 тютюн	 і	 папірчики	 для	 самокруток.	 Вікно	 щільно	 зачинене	 ‒	 сморід	 мешканцеві
кімнати	не	заважає.	Хлопець	знає	про	свою	лінь,	але	не	 збирається	з	нею	боротися.	Лінь	його	така,	що
родичі	 думали,	 чи	 не	 хворий	 він,	 а	 мама	 навіть	 тягала	 до	 лікаря,	 щоб	 з’ясувати,	 чи	 це	 не	 депресія.
Насправді	йому	хочеться	робити	тільки	те,	що	приносить	кайф.	Життя	‒	 це	радість	 і	насолода.	Навіщо
людині	псувати	життя	роботою	і	обов’язками?	Про	родичів	хлопець	не	думає:	він	сам	по	собі.	Уважає,	що
тато	його	ніколи	не	любив,	за	це	на	батька	ображений.	Мама	дуже	терпляча,	але	вона	теж	його	не	розуміє.
А	ще	 її	легко	обхитрити:	він	завжди	обіцяє	 їй	щось	зробити,	а	потім	не	робить.	Коли	мама	обурюється,
заявляє,	що	обіцяв	зі	схрещеними	пальцями.	Від	тата	навчився	критикувати	інших,	іноді	навіть	відчуває,



як	у	ньому	включається	 татова	дошкульність	 з	 відчуттям	власної	переваги,	 яку	мама	називає	цинізмом.
Мама,	може,	й	не	 зовсім	втрачена	людина,	 але	вона	постійно	 зривається	на	крик.	 І	це	нестерпно.	А	ще
його	бісить	мамина	релігійність.	Молиться	Богові,	якого	нема.	І	це	науковець?	У	неї	зовсім	дах	протікає.	А
батька	не	збагнеш:	то	він	вірив	у	Бога,	тепер	не	вірить,	то	радить	йому	бути	релігійним,	то	навпаки	каже,
що	 Бога	 нема	 і	 все	 це	 вигадки,	 то	 він	 націоналіст,	 то	 не	 націоналіст,	 то	 читай	 книжки,	 то	 книжки
українські	‒	це	сміття,	донецьких	не	любить,	а	він	з	донецькими	дружить.	Школа	йому	не	подобалася,	але
він	 її	 таки	 закінчив	 і	 поступив	 до	 університету,	 але	 вчитися	 не	 може	 й	 не	 хоче.	 Вчителька	 української
завжди	підхвалювала	його,	бо	в	нього	гарна	українська	на	відміну	від	інших	дітей,	які	вдома	спілкуються
російською.	Йому	ж	хочеться	бути,	як	всі,	тому	вдома	він	україномовний,	а	з	друзями	російськомовний,
хоча	й	не	з	усіма.	З	Богданом,	що	робить	йому	татуювання,	розмовляє	українською,	бо	Богдан	цього	хоче.
Він	твердо	знає,	що	ні	його,	ні	будь-кого	 іншого	не	можна	примусити	щось	зробити	силою.	Ще	купити
можна,	 але	це	ненадовго,	 тому	купувати	доведеться	постійно	 і	 цей	липовий	послух	 коштуватиме	надто
дорого.	Слухаючи	розмови	батьків,	він	багато	про	що	знає,	але	в	Україні,	а	може,	й	у	світі	ці	знання	не
мають	значення.	Його	батьки	взагалі	живуть	на	іншій	планеті	і	навіть	про	це	не	здогадуються.	Батько	хоч
чогось	досяг	у	житті,	а	мама	‒	повний	лузер,	її	й	у	родині	уважають	ішаком.	Її	любов	до	порядку	всім	вже
в’їлася	в	печінки.	Іноді,	щоб	зробити	мамі	приємне,	він	може	поскладати	речі	по	феншую:	шкарпетки	до
шкарпеток,	труси	до	трусів,	окремо	футболки	і	штани.	Одначе	наступного	дня	усе	це	знову	треба	одягати,
то	навіщо	в	такому	разі	 складати?	Логіки	у	цьому	нема.	Він	би	 із	 задоволенням	спав	одягений,	як	його
прадід-лемко,	 але	 заради	 мами	 все	 ж	 роздягається,	 щоб	 у	 неї	 не	 трапився	 інфаркт.	 Він	 не	 знає,	 що
робитиме	 далі,	 живе	 сьогоднішнім	 днем,	 але	 впевнений,	 що	 найбезперспективніша	 річ	 у	 світі	 ‒	 це
читання.	Хлопець	дивиться	на	папочку,	яку	йому	підсунула	мама,	типу	вона	про	нього	 і	його	родичів,	а
найперше	про	нього	і	про	неї.	І	навіщо,	якщо	він	і	так	усе	про	себе	знає,	а	родичі	йому	зовсім	нецікаві,	бо
усі	 вони	‒	 селюки.	 Він	 селюком	 не	 буде	 ніколи	‒	 краще	 вже	 померти.	 Хлопець,	 зробивши	 над	 собою
зусилля,	засунув	мамину	папочку	якомога	глибше	під	диван.
Непрочитана	мамина	сповідь	у	папочці	була	така.



Все	про	мого	сина

14	років	тому:	виношування	в	тілі

Кажуть,	 наче	 будь-яка	 історія	має	 свій	початок.	Однак	ця	має	 їх	 рівно	 стільки,	 скільки	 в	 ній	 дійових
осіб.	 І	всі	вони	губляться	в	таких	сплетіннях	випадковостей,	що	краще	облишити	всі	спроби	ті	початки
знайти	–	жодної	закономірності.
Напевно,	все	почалося	того	похмурого	грудневого	дня,	коли	я	прийшла	до	свого	дільничного	гінеколога

на	 черговий	 огляд.	 Цього	 разу	 моя	 лікарка,	 що	 не	 відзначалася	 особливою	 уважністю,	 поводилася
нестандартно.	 Оглянувши	 мене,	 помітно	 занервувала.	 Термін	 моєї	 вагітності	 був	 пристойний,	 й	 живіт
ставало	носити	дедалі	важче,	тож,	присівши	на	краєчку	крісла	перед	лікарським	столом,	я	думала	лише
про	 одне:	 швидше	 б	 уже	 цей	 візит	 скінчився.	 Мені	 ще	 треба	 було	 дістатися	 на	 роботу	 по	 грудневій
київській	каші:	сніг,	перемішаний	з	неймовірним	брудом.	Мені	ще	треба	було	перемогти	свій	страх	перед
падінням	 і	 слизотою.	 Страх	 сковував	 усі	 мої	 рухи.	 Він	 перетворював	 моє	 пересування	 містом	 на
справжнісіньке	 випробування.	 Це	 була	 моя	 друга	 вагітність,	 до	 того	 ж	 у	 поважному	 віці.	 Вагітність	 у
повних	38	років	на	початку	2000-х	уважалася	не	так	поганим	тоном,	як	відвертою	схибленістю.	Хоча	мені
ніхто	й	не	казав	про	це	у	вічі,	 але	я	відчувала	таке	ставлення	кожною	клітинкою	свого	тіла	 і	 головне	–
животом,	який	у	вагітних	виконує	роль	справжнісінького	локатора,	жінки	не	дадуть	мені	збрехати.	Марно
пояснювати,	що	любов	завжди	прагне	матеріального	продовження,	прагне	втілитися	у	плоті	й	крові.	І	вік
тут	зовсім	ні	до	чого.	Ми	ж	не	вибираємо,	коли	до	нас	приходить	любов.	Як	і	не	обираємо	часу	її	втілення.
Не	всі	ж	належать	до	практичного	і	прагматичного	різновиду,	що	планує	своє	життя	заздалегідь.	Взагалі	я
не	 вірю	 у	 жодні	 планування,	 бо	 все	 давно	 вирішено	 за	 нас.	 Вибору	 насправді	 нема,	 точніше	 він	 є
винятково	тоді,	коли	ми	обираємо	між	людяністю	 і	нелюдяністю.	Думаючи	так,	я	слухала	свою	лікарку,
але	так	до	кінця	й	не	розуміла	її	слів.	А	йшлося	про	річ	неймовірну.	Вона	переймалася	моїм	станом,	який
змінився	раптово	й	різко.	Моя	лікарка	має	підозру,	що	у	мене	розвивається	пухлина,	 треба	цю	пухлину
дослідити	на	предмет	злоякісності.	Лікарка	сторожко	добирала	слова	–	не	хотіла	мене	лякати.	Уперше	в
житті	 я	 почула,	 що	 в	 часі	 вагітності	 можна	 захворіти	 раком.	 Була	 розгубленою,	 але	 розуміла	 не	 так
мозком,	як	животом:	моя	гінекологша	хоче	якомога	швидше	скинути	із	себе	відповідальність.	Ви	ж	знаєте,
як	у	нас	всі	прагнуть	на	себе	ту	відповідальність	брати!	Пишу	це	без	жодного	осуду,	просто	констатую
факт.
Я	 мовчала,	 лікарська	 рука	 вправно	 виписувала	 мені	 направлення	 до	 клініки	 X,	 де	 мені	 обов’язково

допоможуть.	Нарешті	гінекологша	силувано	посміхнулася	й	бадьорим	голосом	сказала:	«Тримайтеся!»	Я
й	трималась,	бо	що	мала	робити?	Встала,	одяглася	і	пішла.
Наступного	дня	ми	разом	з	чоловіком,	який	мало	що	зрозумів	із	моєї	плутаної	розповіді	–	про	Ґуґл	тоді

ще	ніхто	не	чув,	з	ним	взагалі	ніхто	не	радився	–	поїхали	до	клініки	Х,	що	знаходилася	аж	на	Троєщині.
На	 наше	 щастя,	 великої	 черги	 до	 потрібного	 кабінету	 не	 було.	 Мила	 дівчинка	 взяла	 проби	 й	 чемно
повідомила,	 коли	 будуть	 готові	 аналізи.	 Сірий	 день	 змінювався	 черговим	 сірим	 днем,	 хмари	 сунули	 і
сунули,	дощ	чергувався	зі	снігом.	Я	готувала	обід,	випроваджувала	доньку	до	школи.	Вона	не	розуміла	ані
моєї	 глибокої	 зануреності	 в	 собі,	 ані	 розгубленості	 свого	 вітчима	–	це	був	мій	другий	шлюб	 з	 великою
різницею	у	віці.	Мій	чоловік	молодший	за	мене	на	7	років.
Сподівання,	 що	 результати	 аналізів	 розвіють	 гнітючу	 атмосферу,	 як	 і	 слід	 було	 чекати,	 виявилися

марними.	Аналізи	не	давали	 ясної	 відповіді	 на	питання.	Питання	лишалося	 відкритим.	Гадай,	мила,	 на
кавовій	гущі:	рак	–	не	рак?	Я	не	гадала.	Не	було	вибору	–	треба	лягати	в	лікарню.	Однак	сказати	лягти	в
лікарню	й	реалізувати	цей	намір	–	різні	речі.	Місць	у	лікарні,	звичайно,	не	було.	А	ще	кажуть,	наче	у	нас
ніхто	 не	 хоче	 народжувати	 дітей!	Усе	 навпаки:	 бажаючих	 народжувати	 значно	 більше,	 ніж	 ліжкомісць!
Недовго	 думаючи,	 я	 подзвонила	 своїй	 найкращій	 подрузі	 ще	 зі	 шкільних	 років,	 яка	 викладає	 у



медінституті.	Особисто	Валя	мені	нічим	допомогти	не	могла,	але	ситуацію	розрулив	 її	чоловік.	Михась,
один	 із	 найкращих	 хірургів	 на	 Лівому,	 а	 можливо,	 й	 на	 Правому	 березі	 Києва,	 скомандував	 лягати	 в
лікарню,	що	на	Петра	Запорожця,	наступного	ж	дня.	Почалися	марудні	 збори:	постіль,	 рушники,	капці,
халат,	 паста-мило…	 Якби	 ж	 я	 тоді	 знала,	 який	 довгий	 шлях	 стелиться	 переді	 мною!	 Скільки	 разів	 я
збиратиму	увесь	цей	дамський	набір,	а	іноді	й	не	матиму	сил	його	зібрати.	Однак	того	разу	все	пройшло
досить	гладко.	Хіба	що	корки	на	дорозі	–	ото	й	усі	труднощі.
У	лікарні	мене	зустрів	усміхнений	і	добродушний	гінеколог	із	золотим	ланцюгом	на	шиї.	Лише	згодом	я

збагну,	 що	 ланцюг	 –	 головний	 елемент	 дрескоду	 київських	 гінекологів.	 Чим	 кращий	 гінеколог	 –	 тим
грубіший	у	нього	ланцюг.	Така	от	залежність.	Лікар	наказав	лягати	на	крісло,	жартував	про	все	на	світі	й
особливо	про	«мамок	с	дєткамі».	Звично	розпочав	огляд,	але	за	кілька	хвилин	настрій	його	змінився,	чоло
нахмурилося.	Нарешті	мій	рятівник	 відкинувся	на	 спинку	крісла	й	прорік:	 «Дєла	 ваші	плохі.	Нє	шейка
маткі,	а	какой-то	ужас,	просто	завали	какіє-то».	З	тим	мене	й	відпровадили	в	палату.	Наступного	дня	знову
потягли	 на	 осоружне	 крісло.	 Мій	 лікар	 привів	 цілу	 купу	 студентів,	 яким	 пояснював,	 як	 утворюються
пухлини	внаслідок	невилікуваної	ерозії.	Він	упевнено	чеканив	слова:	треба	було	попередньо	вилікувати
ерозію,	 а	 тоді	 вагітніти.	 Слухала	 лекцію	 у	 пів	 вуха.	 Не	 могла	 ж	 я	 заперечити,	 що	 дехто	 вважає,	 наче
вагітність	навпаки	лікує	ерозію,	що,	можливо,	мені	просто	не	поталанило?	Хіба	могла	я	сказати	всім	цим
ескулапам,	які	так	вірять	у	силу	науки,	що	насправді	вибір	не	був	моїм,	що	так	угодно	Господу?	Мені	було
нестерпно	соромно.	Дуже	неприємно,	скажу	я	вам,	почуватися	піддослідним	кроликом.	Однак	після	цієї
навчально-практичної	екзекуції	мене	вже	не	чіпали.	Почали	натомість	ставити	крапельниці.	Неймовірну
кількість	усіляких	бутликів	і	ліків	привозив	мій	чоловік,	який	перебував	у	стані	явного	ступору,	коли	все
ж	 необхідно	 було	 рухатися	 і	 то	 жваво.	 Родичам	 вирішили	 поки	 що	 нічого	 не	 говорити,	 особливо	 це
стосувалося	моєї	мами,	яка	страждає	на	хронічну	депресію.
Невдовзі	я	зустріла	свого	лікаря	у	коридорі	біля	холодильника	–	саме	витягала	звідти	банку	із	сиром	–

моїм	 зубам	 потрібен	 був	 кальцій,	 вони	 просто	 розлазилися	 в	 різні	 боки.	 Мій	 рятівник	 зупинився,
подивився	 на	 мене	 із	 симпатією	 й	 зауважив:	 «Нєбось,	 думаєте,	 зачєм	 мнє	 всьо	 ето	 било	 нужно?»	 Я
посміхнулася	 йому	 у	 відповідь,	 хоча	 його	 думки	 зовсім	 не	 були	моїми.	У	 всій	 цій	 історії	 мене	 рятував
хлопчик,	що	причаївся	у	мене	в	животі.	Коли	нарешті	закінчувалася	лікарняна	метушня,	я	клала	руку	собі
на	живіт	і	подумки	запитувала:	«Як	ти	там?»	А	він	там	жив,	буцав	мене	ногами.	Іноді	мені	здавалося,	що	я
можу	 вхопити	 своє	 малятко	 за	 п’ятку,	 бо	 вона	 випирала	 то	 тут,	 то	 там.	 Казали,	 наче	 йому	 складно
дихається.	Може,	це	був	такий	протест	проти	недоотримання	кисню?	Хтозна.	Однак	і	буцання	ногами	із
часом	 припинялося.	 Я	 гладила	 свій	 живіт,	 заспокоюючи	 свого	 маленького	 сина,	 вмовляючи	 його	 ще
трішечки	почекати…	Мені,	звичайно,	було	прикро,	що	мій	живіт	–	цей	найчудовіший	сховок	для	кожної
людинки,	 яка	 збирається	 з’явитися	 у	 найжорстокіший	 зі	 світів,	 виявився	 зовсім	 не	 таким	 прекрасним	 і
затишним	місцем,	 як	пишуть	у	книжках.	 Іншим	разом	мені	хотілося,	щоб	його	якомога	швидше	 із	 того
сховку	витягли.	Бути	послідовною	у	складних	ситуаціях	–	не	моя	фішка.	Характеру	бракує.	Зрештою	ми:	я
і	плід	у	мені	–	засинали.	І	що	цікаво	–	всі	наші	сни	були	щасливими	і	глибокими.	Саме	такими	бувають
винятково	зимові	сни	або	сни,	що	їх	оберігають	янголи.	В	них	усі	сновидні	істоти	ходять	навшпиньках	і
лагідно	посміхаються.
У	лікарні	вже	поставили	ялинку,	всі	збуджено	очікували	свят.	Якщо	вже	бути	точним,	то	Нового	року.

Різдво	 у	 2000-х	ще	 було	 святом	 геть	 другорядним	–	 просто	 вихідний	день.	Я	ж	чекала	 дива.	Мій	 лікар
вирішив	 проконсультуватися	 в	 онкоцентрі,	 що	 на	 Верховинній.	 Домовився	 із	 двома	 найкращими
тамтешніми	професорками,	одну	з	яких	звали	Мотроною.	Мені	це	колоритне	ім’я	страшенно	сподобалося,
тож	обох	професорок	я	відразу	охрестила	мотронами,	хоча	друга	 із	них	 і	 звалася	Наталією.	У	той	день,
коли	треба	було	 їхати	на	прийом,	наша	машина	зламалася	–	на	допомогу	прийшов	найкращий	приятель
мого	 чоловіка	 Толік.	 Він	 примчав	 на	 своїй	 швидкісній	 тачці,	 але	 це	 не	 надто	 допомогло:	 скрізь	 були
страшенні	затори.	З	бідою	і	з	великим	запізненням	ми	таки	доїхали	до	Верховинної.	Обидві	професорки



люб’язно	 прийняли	 мене	 у	 себе	 в	 кабінеті.	 Знову	 крісло,	 яке	 у	 мене	 вже	 асоціювалося	 винятково	 з
особистою	 Голгофою	 –	 долею,	 яку	 ані	 обійти,	 ані	 об’їхати.	 Одна	 з	 мотрон,	 показуючи	 на	 мій	 живіт,
відверто	сказала:	«Єслі	би	нє	ето,	ми	би	вас	момєнтально	випотрошілі.	І	всьо	би	наладілось».	На	її	думку,
рак	був	у	початковій	стадії.	Це,	звичайно,	радувало,	але…	Я	ж	думала	не	тільки	про	себе.	Я	думала	про
того,	хто	буцався	й	перевертався	у	мене	всередині	так,	наче	його	хтось	постійно	лоскоче	чи	доганяє.	Це
перевертання	насправді	рятувало	мене	від	поганих	думок	і	чорної	меланхолії.	Я	все	намагалася	зловити
п’ятку	 цього	 пуцьвірінька,	 але	 він	 дуже	 спритно	 ухилявся	 від	 моїх	 рук.	 У	 лікарні	 мене	 навідала	 Валя,
принесла	 мандаринок,	 намагалася	 підтримати	 й	 підбадьорити.	 Я	 милувалася	 її	 розпашілим	 з	 морозу
личком,	променистими	очима	й	усмішкою.	Що	не	кажіть,	 але	не	кожному	Бог	дав	подругу,	 яку	 знаєш	з
першого	 класу	 і	 все	 ще	 любиш!	 А	 мені	 Він	 таку	 подругу	 дав.	 У	 глибині	 душі	 вже	 знала,	 хто	 буде
хрещеною	мамою	мого	сина.
Оскільки	лікарі	завжди	мають	план,	а	іноді	навіть	два,	бо	як	же	без	запасного	плану	Б?	–	для	мене	він

теж	визрів.	Мій	гінеколог	домовився,	що	усередині	січня	нового	2003	року	мене	прооперують	в	обласній
лікарні.	 Спочатку	 витягнуть	 малого,	 якому	 буде	 саме	 під	 9	 місяців,	 потім	 зроблять	 експрес-аналіз	 на
предмет	характеру	пухлини,	зрештою,	викинуть	все	зайве,	зашиють	–	і	гуляйте	мамаша	додому	нянчити
сина.	Цей	план	сподобався	усім.	З	лікарні	мене	виписали	майже	перед	самісіньким	Новим	роком,	вливши
попередньо	максимальну	кількість	усіляких	крапельниць.	Мене	оглянули	в	клініці	 головного	 гінеколога
Києва,	який	подібні	ситуації	мав	тримати	на	контролі.	Відпускаючи	на	святкування	Нового	року,	лікар	з
Петра	 Запорожця,	 наділений	 непоганим	 почуттям	 гумору,	 дозволив	 мені	 випити	 під	 ялинкою	 келих
шампанського,	але	додав	–	без	фанатизму.
Удома	я	була	дуже	спокійною.	Постриглася,	відвідала	ялинку	у	класі	моєї	доньки,	намагалася	скласти

якесь	меню	на	свята.	Однак	не	так	сталося,	як	гадалося.	29	грудня	під	вечір	у	мене	почалася	кровотеча.	Я
зателефонувала	своєму	лікарю.	Він	давав	поради	телефоном.	Однак	жодна	з	них	не	придалася.	Треба	було
їхати	в	пологовий	будинок.	Але	де	знайти	такий	пологовий	будинок,	який	би	прийняв	майбутню	мамашу	з
підозрою	на	рак?	А	раптом	я	 скопичуся?	Кому	 такі	 неприємності	 та	ще	й	під	Новий	рік	потрібні?	Мій
лікар	 таки	 добився	 до	 головного	 гінеколога	 Києва	 –	 для	 цього	 й	 потрібен	 був	 так	 званий	 контроль,
внаслідок	якого	мене	й	прийняв	районний	пологовий	будинок,	що	на	вулиці	Предславинській.	Цього	разу
зібратися	 до	 лікарні	 самостійно	 я	 вже	 не	 змогла.	 Забула	 все,	 що	 можна	 було	 забути.	 Стояв	 страшний
гололід.	 Чоловік	 і	 його	 брат	 ледве	 дотягли	 мене	 з	 машини	 у	 прийомне	 відділення.	 Черговий	 лікар
намагався	вкотре	оглянути	пацієнтку-невдаху,	але	злякався	побаченого.	Мене	вклали	на	каталку	й	повезли
на	 надцятий	 поверх.	 На	 жаль,	 ширина	 деяких	 дверей	 у	 наших	 лікарнях	 така,	 що	 каталки	 в	 них	 не
проходять,	тому	мене	довезли	лише	до	дверей	палати.	Далі	я	мала	рухатися	сама.	Вже	й	не	пам’ятаю,	чи
спала	 –	швидше	 то	 був	не	 сон,	 а	 якась	 гарячка.	Наступного	 ранку,	 годині	 о	 6-й	 відчула:	 з	мене	 витікає
вода.	 Пологи	 фактично	 почалися,	 але	 народити	 сина	 самостійно	 я	 не	 могла.	 Мене	 підтримувала	 моя
сусідка	 по	 палаті.	 Увесь	 ранок	 розповідала,	 як	 і	 які	 страви	 готують	 у	 їдальні	 Верховної	 Ради,	 де
працювала	 кухаркою.	До	мене	 навідалася	медсестра,	 дала	 ганчірку,	 яку	 належало	 вкласти	між	 ніг,	щоб
вода	 і	 кров	 не	 стікали	 на	 постіль.	 Треба	 було	 чекати	 появи	 лікарів.	 На	 щастя,	 у	 мене	 був	 мобільний
телефон.	Я	змогла	додзвонитися	до	Валі	й	повідомити	про	свої	невеселі	обставини.	Мене	турбувало,	що
мій	 живіт	 моментально	 схуд	 –	 води	 відійшли.	 Я	 переживала	 за	 дитину.	 Валя	 наказала	 мобілізуватися,
заспокоювала,	 що	 часу	 у	 нас	 предостатньо.	 Отож	 я	 лежала	 й	 слухала	 склад	 меню	 у	 їдальні	 Верховної
Ради.	Ми	 із	 сусідкою	навіть	жартували.	Дивовижно,	 але	 я	 зовсім	 не	 хвилювалася,	 навпаки	 –	 відчувала
такий	спокій,	як	у	Бога	за	пазухою.
Нагло,	 як	 за	 помахом	 чарівної	 палички,	 все	 довкола	 мене	 зарухалося.	 Набігла	 купа	 медперсоналу,	 я

навіть	 запишалася:	 одні	 вимірювали	мені	 тиск	 і	 слухали	моє	 серце,	 другі	 робили	аналіз	 крові	й	читали
кардіограму.	Примчався	 завідувач	відділення,	 який	узяв	на	себе	найважчу	місію	–	прийняти	пологи.	До
речі,	 у	 нього	 не	 було	 золотого	 ланцюга.	 Була	 натомість	 строга,	 однотонна	 краватка	 –	 стара	 закалка	 –	 й



акуратненькі	 вуса,	 такі	 доглянуті	 і	 чорні-пречорні.	Вуса	 сіпнулися,	 і	 лікар	 дуже	щиро	 спитав:	 «І	 гдє	 ти
взялась	 на	 мою	 голову?»	 У	 цьому	 напівжарті	 була	 вся	 правда:	 усім	 я	 зіпсувала	 передчуття	 свята.	 Від
біганини	довкола	у	мене	паморочилася	голова	і	в	голові.	Знову	привезли	каталку.	Знову	я	долізла	до	неї	на
своїх	 двох.	 Мене	 повезли	 на	 УЗД.	 Раптом	 побачила	 свого	 чоловіка.	 Він	 намагався	 допомогти	 мені
підвестися,	 бо	 каталка	 знову	 не	 пролазила	 у	 двері	 діагностичного	 кабінету.	 Я	 встала	 і	 тут	 трапилося
найгірше:	по	моїх	ногах	потекли	кривулясті	струмочки	крові.	Чоловікові	неприємно	було	на	них	дивитися,
але	я	не	могла	нічого	вдіяти	–	повна	безпорадність.	Мусила	дійти	до	кушетки	біля	апарата,	начхавши	на
кров	і	сліди	на	підлозі	й	на	самій	кушетці.	Просто	мені	хотілося	усі	ті	сліди	повитирати,	як	героєві	однієї
новели	 Ігоря	 Костецького.	 Ох,	 уже	 ця	 література!	 Вічно	 уважні	 читачі	 живуть	 нею,	 шукаючи	 в
написаному	якісь	аналогії,	хоча	насправді	ті	аналогії	й	відсутні.
Діагностик	був	дуже	привітний.	Увімкнув	свою	машину,	на	екрані	якої	можна	було	дослідити	мій	живіт

ізсередини.	У	ньому	замерехтіли	обриси	малесенького	тільця.	Несподівано	лікар	зробив	дуже	милий	жест
–	він	помахав	моєму	синові	рукою,	вітаючись	і	бажаючи	йому	доброго	дня	і	життя	взагалі.	Мені	стало	так
тепло	 і	 радісно,	 наче	цей	жест	належав	 самому	Господу.	Це	 він	 вітав	мого	 сина,	 подаючи	добрий	 знак.
Після	 УЗД	 почалася	 підготовка	 до	 пологів.	 Усе	 було	 зроблено	 блискавично.	 О	 12.00	 я	 вже	 була	 в
операційній,	через	вену	мені	ввели	наркоз.	Пам’ятаю,	як	я	від	наркозу	відходила.	У	моєму	тілі	була	така
легкість,	наче	я	в	раю.	Лікар	і	медсестри	в	усьому	білому	видавалися	янголами.	Я	дякувала	їм,	плакала,
говорила,	що	люблю	їх	і	всіх	людей	взагалі.	Лікар	і	медсестри	сміялися	–	ексцентричка,	що	з	неї	візьмеш?
Можливо,	такою	була	дія	наркозу,	однак	такими	були	й	мої	тодішні	відчуття	–	я	всіх	любила.
Пологи	пройшли	успішно.	30	грудня	2002	року	о	12.35	мій	син	хай	передчасно,	але	таки	прийшов	у	цей

світ.	 Усе	 з	 ним	 було	 гаразд.	 Мені	 відразу	 почали	 припиняти	 лактацію,	 бо	 від	 неї	 рак,	 виявляється,
розвивається	 пришвидшеними	 темпами.	 Дитину	 не	 показали.	 Їй	 було	 важко	 дихати,	 тож	 хлопчика
підключили	 до	 спеціального	 дихального	 апарата.	 Я	 ж	 лежала	 в	 реанімації	 самотня	 зі	 свіжим	 шрамом
унизу	живота,	щаслива	попри	все,	бо	як	не	як,	а	виконала	свою	місію.	Народила	сина	так,	як	змогла	 і	 з
Божою	поміччю.	Порівняно	з	народженням	моєї	доньки,	коли	все	співало	у	мені,	жодної	музики	я	не	чула,
але	знала:	усі	живі.	Оскільки	я	втратила	багато	крові,	то	не	могла	звестися	на	ноги.	Лише	наступного	дня,
тримаючись	 за	 стіну,	 додибала	 до	 туалету.	 Добросерді	 реанімаційні	 медсестри	 були	 дуже	 чуйними.
Розповідали	 мені	 всілякі	 історії	 про	 ракових	 хворих	 зі	 щасливим	 кінцем.	 Намагалися	 контактувати	 зі
мною	якомога	менше	через	грип,	давали	на	ніч	чудодійну	таблетку,	від	якої	я	моментально	засинала,	але
петарди	 і	 феєрверки,	 які	 бухали	 десь	 зовсім	 поряд	 усю	 новорічну	 ніч,	 постійно	 виривали	 мене	 з
тривожного	сну.	Легкі	сни,	можливо,	через	свою	летючість	кудись	здиміли.
1-го	числа	мені	повідомили,	що	з	моїм	сином	почалися	проблеми.	Вочевидь,	у	новорічну	ніч	медсестри

десь	забарилися,	а	може,	це	трапилося	й	не	з	їхньої	вини.	Такою,	видно,	була	Божа	воля.	Мій	син	почав
задихатися.	 У	 його	 діагнозі	 так	 і	 написано	 –	 вроджене	 двобічне	 запалення	 легень.	 Згодом	 чоловік
розповідав,	 як	 його	 викликали	 до	 лікарні	 й	 окреслили	 ситуацію	 коротко:	 вам	 ніхто	 й	 нічого	 не	 обіцяє.
Тоді,	сказав	мій	чоловік,	його	серце	впало.	Я	ж	просто	лежала	в	реанімації	й	тупо	дивилася	у	вікно	або	в
стелю,	 на	 якій	 вже	 знала	 усі	 тріщинки	 і	 плямки.	 Зверталася	 до	 Господа	 своїми	 словами	 –	 просила
допомогти	синові,	мені	й	усім	нам,	грішним.	Мої	очі	були	сухими.
Сина	треба	було	евакуйовувати	або	на	Богатирську,	або	до	Охматдиту,	бо	в	пологовому	йому	вже	нічим

не	могли	 зарадити.	Невсипуща	Валя	приїхала	 до	 головлікаря,	 попередньо	 домовившись	 із	Охматдитом.
Хлопчика,	в	якого	й	досі	не	було	імені,	відвезли	в	реанімацію	до	найкращої	української	дитячої	лікарні.
Тепер	нас	відділяли	вже	не	поверхи.	Між	нами	пролягли	кілометри.	Я	так	і	не	побачила	свого	дитятка,	що
народилося,	 звичайно	 ж,	 манісіньким,	 бо	 недоношеним	 –	 2	 330	 г	 живої	 плоті	 довжиною	 43	 см.	 Так
писалося	на	клаптиках	коричнюватої	церати	зі	шнурочками,	які	зберігаються	у	моїй	шухляді	й	досі.
Між	тим	головний	гінеколог	Києва	вирішив	утрутитися	в	ситуацію	й	забрати	мене	до	свого	славетного

пологового	будинку	№	5,	що	на	Севастопольській	площі.	Простим	смертним	до	нього,	до	речі,	зась!	Для



мене,	як	уже	згадувалося,	це	була	і	велика	честь,	і	благо	–	бути	на	контролі	головного.	Того	дня	той,	хто
витягнув	 мого	 сина	 на	 світ	 Божий,	 забіг	 до	 мене	 в	 реанімацію	 й	 сказав:	 при	 переїзді	 вас	 має
супроводжувати	хтось	із	родичів.	Я	чекала	на	свою	свекруху,	яка	звично	застрягла	в	заторах	з	місива	бруду
і	снігу.	Вона	мала	привезти	також	конверт	для	лікаря-вусаня.	Свекруха	затримувалася.	Лікар	то	забігав,	то
вибігав,	 помітно	 нервуючи.	 Мій	 мобільний	 мовчав.	 Нарешті	 свекруха	 таки	 з’явилася.	 Мої	 речі	 вже
виносили.	 Я	 простягла	 лікареві	 конверт.	 Згодом	 про	 конверти	 ми	 забудемо,	 гроші	 соватимуться	 в
кишеньки,	 кишені	 і	 просто	 в	 руки.	 Звичайно,	 вусань	 не	 хотів	 той	 конверт	 брати,	 але	 це	 був	 жест
ввічливості	 –	 так	 роблять	 усі	 лікарі.	 Комизяться,	 але	 згодом	 беруть	 і	 то	 охоче.	 І	 я	 нікого	 не	 засуджую.
Такий	принцип.	Така	система.	Вирватися	з	неї	не	дано	нікому.	Систему	можна	лише	зруйнувати,	але	при
цьому	 існує	ризик	повного	розвалу,	 якого	всі	 бояться	більше	 самої	 смерті.	Тож	ми	не	 сходимо	 з	 орбіти
порочного	принципу,	залишаючись	заручниками	власної	слабкості.	Лікар	побажав	мені,	а	я	йому	успіхів.
Успіх	–	наше	все,	просто	у	кожного	він	свій.	Наприклад,	чи	міг	той	лікар	подумати,	що	колись	про	нього
напишуть?	Йому	б	це	і	в	страшному	сні	не	приснилося.
Мій	переїзд	пройшов	гладко	–	карета	швидкої	прибула	на	Севастопольську	площу.	Мене,	чоловіка,	який

приїхав	окремо,	й	свекруху	запросили	в	святая	святих	–	кабінет	головного	гінеколога	столиці	України.	Те,
що	я	там	побачила,	вразило,	хоча,	здавалося,	що	мене	ще	може	вразити?	У	кабінеті	майже	на	всю	стіну
висіла	 преяскрава	 ікона	 Пречистої	 з	 Дитям	 у	 золоченій	 масивній	 рамі,	 тут	 же	 висіли	 кадила,	 а	 сам
головний	гінеколог	сидів	у	розкішному	кріслі	у	кінці	довгого	глянцевого	столу	для	нарад.	Безперечно,	під
штивним	комірцем	його	сорочки	був	золотий	ланцюг	із	хрестом,	бо	без	них	сидіти	навпроти	такої	ікони	–
нонсенс.	 Головний	 київський	 гінеколог	 не	 був	 багатослівним,	 сказав:	 «Вас,	 дарагуша,	 подлєчат».
Медсестра	 забрала	 мене	 в	 палату.	 У	 кабінеті	 лишилися	 мій	 чоловік	 зі	 свекрухою.	 Згодом	 свекруха
розповідала,	 що	 головний	 гінеколог	 серйозним	 тоном	 заявив:	 рак	 –	 хвороба,	 з	 якою	 не	 жартують,
готуватися	треба	до	найгіршого.	Ці	слова	обурили	її.	Свекруха	досить	різко	відтяла,	що	я	житиму,	вирощу
свого	 сина	 і	 ще	 побачу	 його	 дорослим.	 Добре,	 що	 вона	 хоча	 б	 не	 попросила	 головного	 гінеколога
заткнутися.
Оскільки	я	потрапила	до	лікарні	перед	самісіньким	Різдвом	–	тут	було	майже	порожньо.	Принаймні	на

моєму	поверсі	лишалася	лише	я	і	чергова	медсестра.	Мені	знову	почали	ставити	крапельниці	–	посилено
боролися	 з	 анемією.	Мама	 передавала	 мені	 вже	 не	 тільки	 печені	 яблука	 й	 кашу,	 а	 й	 поживнішу	 їжу.	 Я
могла	дійти	не	тільки	до	туалету,	а	й	до	телефонного	автомата	в	кінці	коридору.	Це	був	величезний	успіх.
На	 Різдво	мене	 відвідали	мама	 і	 донечка.	 Вони	 сиділи	 на	 ліжкові	 навпроти	мого,	 сміялися,	жартували,
мала	колядувала.	Не	знали	мого	діагнозу.	Мама	взагалі	не	могла	зрозуміти,	з	якого	дива	зчинилася	вся	ця
веремія.	 Вона	 була	 переконана,	 що	 я	 після	 пологів	 прийду	 в	 норму,	 більше	 переймалася	 внуком,	 який
усіма	забутий	лежав	у	реанімації	Охматдиту.	Донечка	не	могла	повірити,	що	у	неї	народився	братик.	Для
всіх	він	був	чимось	ефемерним	і	безтілесним,	наче	той,	хто	існує	лише	у	вигляді	тіні.	Чоловік	приїздив	до
Охматдиту	 зранку,	 коли	 завідувачка	 реанімації	 виходила	 до	 родичів	 своїх	 маленьких	 пацієнтів,
оголошувала	 стан	 справ,	 віддавала	 списки	речей,	 які	 необхідно	купити,	 й	 відповідала	на	 всі	 запитання.
Мій	 син	 не	 міг	 їсти,	 його	 годували	 з	 дозатора	 по	 краплинці	 чарівною	 сумішшю	 «Nutrilon».	 Його	 стан
залишався	 критичним,	 але	 він	 не	 здавався,	 вперто	 боровся	 за	 життя.	 Чоловік	 щодня	 їхав	 спочатку	 до
нього,	 а	 потім	 до	 мене.	 В	 одні	 з	 таких	 відвідин	 я	 просто	 запитала,	 чи	 підтвердився	 мій	 діагноз.	 Мій
коханий	спочатку	знітився,	але	потім	глянув	прямісінько	в	очі	й	відповів:	«Так».	Розповів	про	те,	як	у	часі
пологів	 від	 мого	 хворого	 органу	 відщепили	 шматочок,	 помістили	 його	 в	 колбу,	 саму	 ж	 колбу	 вручили
йому.	Чоловікові	 треба	було	 їхати	до	обласної	 лікарні,	 саме	 там	містилася	лабораторія,	 яка	й	 визначала
природу	пухлини.	Він	мчав	своєю	дев’яткою	по	київському	місиву,	порушуючи	правила,	бо	мав	потрапити
до	лабораторії	ще	до	її	закриття.	На	перехресті	біля	університету	його	спинила	дівчина-міліціонер.	Хотіла
виписати	 штраф,	 але	 мій	 чоловік,	 затинаючись,	 показав	 їй	 колбу	 й	 пояснив,	 чому	 йому	 треба	 доїхати
якомога	швидше,	минаючи	усі	затори.	Міліціонерка	виявилася	людяною	й	відпустила	нашу	білу	дев’ятку,



що	вже	давно	стала	болотяного	кольору.	Приїхавши	до	лабораторії,	 яка	містилася	в	тому	ж	крилі,	що	й
морг,	мій	чоловік	наскочив	на	труни,	які,	зрозуміло,	не	додавали	оптимізму.	Нарешті	здав	ту	колбу	і	поїхав
додому.	Аналіз	не	забарився.	Його	повідомили	вже	того	дня,	коли	мене	перевозили	до	лікарні	головного
київського	гінеколога.	Однак	мій	чоловік	мовчав.	Лише	тепер	зізнався:	так,	у	тебе,	люба,	рак.	Він	плакав.
Я	ж	до	цього	була	готова.
Серед	тиші	нашого	поверху	у	Різдво	трапилася	неординарна	подія:	головний	гінеколог	Києва	вирішив

провести	 свій	 особистий	 обряд	 вигнання	 злих	 духів.	 Як	 розповідала	 чергова	 медсестра,	 пройшовся	 із
кадилом	 по	 нашому	 поверху,	 викурюючи	 зі	 всіх	 шпаринок	 нещасних	 чортів.	 При	 цьому	 перепало	 й
медсестрі,	що	втикала	в	телевізор,	забувши	про	стерильність	підлоги.	Молодесенька	медсестра	ледве	не
плакала,	я	її	втішала.	Ми	їли	кутю,	намагалися	навіть	колядувати:

Во	Вифлеємі
весела	новина:
Пречиста	Діва
породила	Сина!

Христос	родився,	Бог	воплотився,
Ангели	співають,	Царя	вітають,
Поклін	віддають,	пастирі	іграють,
«Чудо,	чудо!»	–	повідають!

Медсестра	 слухала	 мій	 спів.	 Звідки	 їй,	 киянці,	 було	 знати	 цю	 австрійську	 колядку?	 Однак	 вона	 їй
сподобалася,	сльози	висохли.	Так	ми	зустріли	Різдво.	З	думкою	про	Дитятко.	Моє	ж	лежало	в	реанімації	з
двобічним	запаленням	легень.
У	лікарні	на	Севастопольській	до	мене	поставилися	дуже	уважно.	Навідувався	заввіділенням	із	таким

ланцюгом	 зі	 щирого	 золота	 на	 шиї,	 що	 всім	 одразу	 було	 ясно:	 це	 лікар	 першокласний!	 Він	 не	 тільки
оглядав	 мене,	 контролював,	 щоб	 не	 сталося	 повторної	 кровотечі,	 а	 й	 повиписував	 купу	 усіляких
досліджень,	 які	 мали	 провести	 у	 сусідній	 клініці	 Укрзалізниці,	 забезпеченій	 найновішим	 обладнанням.
Ще	 б	 пак	 –	 Укрзалізницею	 тоді	 керував	 надзвичайний	 міністр,	 єдиний,	 який	 згодом	 візьме	 близько	 до
серця	Помаранчеву	революцію,	в	якому	заговорить	совість	і	він	не	зможе	вдавати,	наче	нічого	не	сталося
й	жити	далі	так,	як	і	досі.	Взагалі	не	зможе	жити.	Що	цікаво:	доля	зведе	мене	із	сестрою	в	других	цього
міністра	тієї	ж	зими	дещо	пізніше	–	на	Васильківській.	Такі	от	випадковості.
Після	Різдва	всі	належні	дослідження	зробили	–	метастазів	не	виявили.	Одного	надвечір’я	мені	наніс

візит	головний	хірург	Києва,	дуже	милий	чоловік,	який	пообіцяв	виробити	план	мого	порятунку.	Подумки
я	назвала	цей	план	порятунком	рядової	Оксани.	Однак	попри	повагу	до	всіх	високих	регалій	хід	думки
найвищих	 медичних	 чинів	 мені	 не	 сподобався.	 Я	 не	 хотіла	 цієї	 таємничості,	 не	 хотіла	 їздити	 на
опромінення	на	Верховинну.	Завжди	й	у	всьому	була	радикалкою.	Мені	здавалося,	що	найкращий	вихід	–
операція.	 І	 то	нагальна.	Чи	шкода	мені	 було	 своїх	 органів?	Шкода,	 звичайно,	 але	 як	 казала	 одна	жінка:
краще	жити	без	матки,	ніж	померти	із	нею.	Тоді	мені	ці	слова	видавалися	істиною.	Я	подзвонила	Михасеві
й	 попросила	 про	 послугу:	 потрібен	 найкращий	 у	 Києві	 онкохірург,	 що	 спеціалізується	 на	 жіночих
хворобах.	Михасеві	не	треба	було	повторювати	двічі	–	за	кілька	днів	такий	хірург	знайшовся.	Розпочалася
виписка.	Заввіділенням	із	ланцюгом	зі	щирого	золота	на	два	пальці	не	стримував	свого	роздратування:	вас
лікують	найкращі	лікарі	Києва,	а	ви	невдячна.	Однак	будь-хто	має	право	на	власний	вибір.	Я	цим	правом
скористалася.
Між	 тим	 до	 мене	 прибігла	 моя	 найдорожча	 кума	 Наталя	 з	 медом	 і	 горіхами.	 Вона	 обнімала	 мене	 й

казала:	 «Глянь	 лишень	 на	 мене,	 яка	 я	 кругленька,	 але	 знай,	 я	 теж	 лежала	 в	 інкубаторі	 й	 була
недоношеною.	Усе	з	твоїм	синочком	буде	добре».	Кума	просила	мене	пам’ятати,	що	я	не	одна,	що	всі	мені
співчувають.	 Так,	 моя	 завідувачка	 відділу,	 відстоявши	 чергу	 до	 директора	 інституту,	 випросила	 усі
належні	 мені	 гроші	 наперед,	 колеги	 з	 відділу	 скинулися,	 хто	 скільки	 міг.	 І	 це	 дещо	 полегшило	 наше



становище.
Між	тим	ми	не	знали,	що	робити:	чи	викликати	до	сина	священника,	який	би	його	охрестив	на	випадок,

якщо	 трапиться	найгірше	й	невідворотне,	 чи	може,	 почекати	 кращих	часів.	Вирішили	почекати.	Моєму
чоловікові	дозволили	зайти	до	реанімації,	він	навіть	просунув	руку	у	спеціальний	отвір	у	кришці	кювеза	й
доторкнувся	до	худого	тільця	сина,	яке	смикнулося	від	цього	доторку,	наче	жаба.	Другий	діагноз	нашого
хлопчика	 –	 підвищена	 нервово-рефлекторна	 збудливість.	 Чоловік	 казав:	 наше	 дитя	 зовсім	 не	 нагадує
пухкеньких	немовлят	з	картинки,	більше	скидається	на	Христа	в	мініатюрі	на	плащаниці.	Мій	синочок,
моя	кровинка	лежав	в	інкубаторі	зовсім	дорослий,	хоча	мав	від	народження	заледве	тиждень	із	хвостиком.
У	його	голівці	стирчала	блямбра,	через	яку	до	виснаженого	тільця	вливали	купу	ліків.	Ліки	і	молитва	–	це
все,	що	нам	лишалося.	А	ще	–	13	днів	штучної	вентиляції	легень.
Відвідала	мене	й	моя	подруга	Алла.	Розгублена	вона	запитувала,	може,	з	операцією	варто	почекати?	Я	ж

коротко	відповіла:	«Алло,	я	умираю,	невже	ти	цього	не	розумієш?»	Алла	опустила	очі.
Отже,	 я	повернулася	додому,	 де	 все	дихало	 затишком	 і	 спокоєм.	Тут	не	було	лікарняного	 запаху,	 і	 це

додавало	мені	сил.	Наступного	ранку	ми	з	чоловіком	поїхали	до	ракового	корпусу	на	Васильківській.	Там
колись	 лежав	 мій	 хрещений	 батько.	Мене	 завжди	 лякало	 панно	 на	 одному	 з	 корпусів.	На	 панно	мужні
лікарі	борються	із	гідрою	раку,	однак	страшною	є	не	тільки	гідра,	а	й	самі	лікарі.	Це	совдепівське	панно
могло	ввести	в	транс	будь-кого,	натякаючи:	це	жахливе	місце	–	справжнісінька	пекельна	кухня.	З	горем-
бідою	ми	якось	припаркувалися.	Воно	й	не	дивно	–	це	ж	 головний	раковий	корпус	України,	 куди	 їдуть
звідусіль:	 діти,	 що	 на	 першому	 поверсі,	 яких	 матері	 носять	 на	 руках	 у	 сповитках,	 а	 за	 ними	 котяться
штативи	 з	 крапельницями,	 зовсім	 голомозі	 дітлахи,	 що	 вражають	 зеленавістю	 своїх	 лиць,	 молодь	 на
милицях	і	з	паличками,	що	страждає	від	саркоми	м’яких	тканин	або	раку	кісток	після	падіння	з	мопедів	і
мотоциклів,	–	ці	на	другому	поверсі,	а	на	третьому	–	такі,	як	я.	Тут	все	жінки,	переважно	старшого	віку,
але	трапляються	й	молоді.	До	невеличкого	кабінету	Сергія	Станіславовича,	хірурга-золоті	руки,	який,	до
речі,	 не	 носив	 усупереч	 дрескоду	 українських	 гінекологів	 золотого	 ланцюга,	 ми	 зайшли	 з	 самісінького
рання.	Лікар	був	у	масці	–	грип.	Вислухав	мою	історію,	його	вуха	до	подібних	історій	звикли:	нас	багато,	а
він	один.	Коротко	сказав:	«Я	проопєрірую	вас,	єслі	кто-то	старшій	возьмьот	отвєтствєнность	на	сєбя.	Вєдь
мєжду	двумя	опєраціямі	пройдьот	совсєм	нємного	врємєні.	Всьо	возможно».	Справа	мала	вирішитися	у
четвер	–	через	день,	протягом	якого	я	мала	пройти	ще	одне	дуже	неприємне	дослідження.	Господи,	куди
лише	тим	лікарям	не	доводиться	зазирати!	Подиву	гідна	професія	проктолога!	Однак	того	дня	трапилася
подія,	 яка	 показала	 мені	 всю	 силу	 меча	 караючого.	 Моя	 мама,	 повертаючись	 до	 себе	 додому,	 впала	 й
зламала	праву	руку.	Їй	наклали	гіпс.	І	тут	мої	нерви	дали	збій.	Розмовляючи	з	нею	по	телефону,	я	прямо
сказала:	«Мамо,	у	мене	рак,	мені	робитимуть	операцію».	Добре,	що	я	не	бачила	її	очей.	Мама	мовчала	на
другому	 кінці	 дроту.	 Нарешті	 відповіла:	 «Не	 хвилюйся,	 я	 подбаю	 про	 малу».	 І	 жодного	 слова	 про
депресію.	Гіпс	мали	зняти	через	місяць.
У	четвер	із	самісінького	ранку	розпочалася	така	гонитва,	яку	й	цілком	здоровій	людині	витримати	було

б	 важкувато.	 Записатися	 до	 ракового	 корпусу	 непросто.	 Спочатку	 із	 направленням	 треба	 втрапити	 до
кабінету	 завідувача	 поліклініки,	 який	 випише	 вам	 суму	 до	 сплати	 в	 касі,	 потім	 у	 касу,	 а	 вже	 тоді	 до
реєстратури.	Під	потрібним	кабінетом,	де	розписувалися	операції,	зібрався	такий	натовп,	що,	здавалося,
це	не	скінчиться	ніколи.	Однак	черга	рухалася	просто	блискавично.	Ось	донька	привела	вісімдесятирічну
матір,	якій	мали	підшити	її	органи,	а	поряд	зі	мною	сиділа	огрядна	жіночка	з-під	Києва,	яка	говорила	кумі
таке:	«Якщо	умру,	люстру	оддать	Людці,	а	коври,	дорогесенька,	оставиш	собі».	Цю	жіночку	я	так	і	назвала
«коври».	Згодом	вона	проявить	неабиякий	характер.	Привозитиме	з	села	мішок	цибулі,	продаватиме	його
на	Деміївці,	а	зароблені	гроші	витрачатиме	на	хімію.	Однак	це	буде	згодом…	Поки	що	ми	сидимо,	стоїмо
або	 й	 тупцяємо	 під	 кабінетом,	 де,	 здається,	 видають	 пропуск	 не	 на	 операцію,	 а	 прямісінько	 до	 раю.
Настала	 й	 моя	 черга.	 До	 кабінету	 зайшла	 струнка	 жінка	 з	 упевненими	 рухами	 й	 поглядом	 феміністки.
Знову	крісло	й	вердикт:	пані	професор	бере	на	себе	відповідальність.	На	її	думку,	я	молода	й	витримаю	ще



одну	 операцію.	 Станіславович	 не	 приховує	 задоволення.	 Пані	 професорка	 вкотре	 обурюється	 моєю
легковажністю.	Така	доросла	жінка	і	не	вилікувати	ерозію!	Тепер	терпи,	голубко,	проходь	всі	кола	пекла,
може,	 й	 виживеш.	 Помічниця	 професорки	 розписує	 мені	 все,	 що	 треба	 для	 операції.	 Госпіталізація
призначена	 на	 понеділок,	 операція	 –	 на	 вівторок.	 Усі	 формальності	 треба	 залагодити	 до	 цього	 часу.
Найлегше	–	купити	медикаменти,	одноразові	рукавички,	катетери,	шприци,	системи	й	т.д.	Кілька	аптечних
кіосків	 на	 першому	 поверсі	 поліклініки	 забезпечують	 усім	 необхідним	 своїх	 клієнтів,	 що,	 звичайно,
позитивно,	 особливо	 якщо	 згадати	 недавнє	 совкове	 минуле	 з	 його	 дефіцитом.	 Аби	 гроші,	 –	 кажуть	 у
народі.	Однак	 закупівля	 всього	необхідного	 відкладається	на	 завтра.	Нам	просто	 бракує	фізичних	 сил	 і
часу.	Коли	виходимо	з	пекельної	кухні,	на	дворі	вже	темно,	хоча	ще	й	не	пізно	–	ледве	по	п’ятій.	Найважче
–	знайти	кров.	На	першому	поверсі	поліклініки,	трохи	збоку	від	центрального	входу	є	пункт	здачі	крові.
Ми	 з’являємося	 туди	 у	 п’ятницю	 вранці.	 У	 пункті	 порожньо.	 Раптом,	 як	 сніг	 на	 голову,	 у	 дверях
з’являється	парочка.	Обличчя	чоловіка	і	жінки	свідчать	–	обоє	вони	алкоголіки	зі	стажем.	Мені	стає	їх	до
болю	 шкода.	 Хтозна,	 які	 випробування	 довелося	 пережити	 цим	 двом,	 яких	 тепер	 об’єднує	 горілка	 і,
безперечно,	 любов,	що	 б	 не	 думали	 добропорядні	 громадяни.	 За	 певну	 суму	 вони	 погоджуються	 здати
необхідну	 кров.	Так	що	 знайте,	 нас	 рятують	 алкоголіки,	 ці	 альтруїсти	 і	 люди-донори,	 на	 яких	 і	 зростає
весь	наш	блиск	і	добробут.	Дякую	вам,	алкоголіки.	Я	завжди	знала,	що	ви	–	найкращі	люди	в	межах	усіх
систем.
У	 понеділок,	 зібравши	 традиційний	 лікарняний	 набір,	 я	 з’являюся	 на	 третьому	 поверсі	 ракового

корпусу,	 де	 паралельно	 відбувається	 ремонт	 душових.	 Болгарка	 працює	 нонстоп,	 як	 пилкою	по	 нервах.
Пилюка	немилосердна.	 Заносимо	мої	 речі	 до	 палати	 на	 три	 ліжка.	 І	 треба	ж	 такому	 трапитися	 –	 у	 цей
момент	з	раковини	фонтанує	брудна-пребрудна	вода:	десь	забився	водостік.	Я	стою	в	калюжі,	усі	мої	речі
опиняються	 у	 воді.	 Перекидається	 термос,	 шипшина	 з	 нього	 проливається	 прямісінько	 на	 щойно
застелене	 чисте	 простирадло.	Мені	 хочеться	 плакати,	 але	 жодної	 сльозинки	 вичавити	 із	 себе	 не	 можу.
Прибігає	сантехнік.	Фонтан	води	приборкано.	Санітарка	витирає	підлогу,	яка	смердить	чорною	гидотою,
що	нагадує	мазут.	Намагаюся	їй	допомогти,	але	вона	відганяє	мене:	не	плутайся	під	ногами!
Підготовка	до	операції	–	процедура	марудна	й	нецікава:	нічого	не	 їсти,	ковтати	пігулки.	Мене	голять,

прочищають	 шлунок,	 я	 зустрічаюся	 із	 лікаркою-анестезіологом,	 яка	 виявляється	 на	 диво	 привітною,
просто	 розцвітає	 посмішкою.	Мій	 хірург	 востаннє	 обстежує	мене	під	мікроскопом.	Без	маски	 він	 дуже
симпатичний.	З’ясовується,	що	ми	–	однолітки.	В	обох	нас	є	діти:	дівчинка	і	хлопчик.	Вони	теж	однолітки.
Цікавий	збіг.	Станіславович	заспокоює	мене	своєю	зібраністю,	впевненістю	і	скупістю	на	слова:	все	буде
добре.	Йому	я	довіряю	повністю.	Він	взагалі,	як	я,	тільки	чоловічої	статі.	От	би	Станіславович	здивувався,
почувши	 таке,	 хоча	 насправді	 від	 урятованих	 ним	 жінок	 наслухався	 вже	 стільки	 всього,	 що,	 здається,
нічим	його	не	здивуєш.
У	 лікарні	 існують	 свої	 неписані	 правила.	 Жінки,	 зокрема	 й	 моя	 сусідка	 по	 палаті,	 згадана	 сестра	 у

других	надзвичайного	міністра,	все	 знають	достеменно:	що	 і	 як	робити,	 скільки	й	кому	платити,	навіть
тим,	хто	викочує	тебе	на	каталці	до	операційної.	Проте	я	зовсім	безстороння	до	всього	цього.	Нічого	не
сприймаю,	 лише	 знаю,	 де	 лежать	 кульки,	 в	 яких	 все	 необхідне	 для	 операції.	 Я	 тримаю	 в	 руках
молитовник.	Однак	 і	молитви	плутаються	в	моїй	голові.	Вранці	мені	роблять	так	званий	укол,	що	дарує
радість,	 вкладають	 на	 каталку,	 в	 ноги	 кладуть	 кульки	 із	 реманентом	 –	 і	 з	 Богом,	 Парасю,	 вистава
починається.	Санітарка,	що	вивозить	мене	з	ліфта	у	довгий	коридор,	куди	виходять	двері	операційних,	не
знає,	 до	 якої	 з	 них	 мене	 завозити,	 ставить	 каталку	 скромно	 в	 куточку.	 У	 певний	 момент	 повз	 мене
проходять	дві	лікарки,	одна	з	яких	зойкає:	«О	Боже!	Ми	думалі,	ви	труп,	а	ви,	оказиваєтся,	жівая!»	Я	лише
киваю	на	знак	згоди	–	поки	що	жива.	«Укол,	що	дарує	радість»	діє.	Нарешті	з’являється	Станіславович,
він	знервований:	«Чєго	вас	тут	поставілі,	я	вас	іщу!»	Він	нагадав	мені	бедуїна,	такий	же	замотаний,	лише
у	біле.	Я	так	прямо	й	кажу:	«Ви,	як	бедуїн.	Тільки	не	з	Єгипту,	а	з	Васильківської».	Очі	Станіславовича
посміхаються	 –	 гарний	 початок.	 Мене	 завозять	 до	 операційної,	 в	 якій	 так	 само	 зимно,	 як	 і	 надворі.



Анестезіолог	 вітається	 й	 одразу	 береться	 до	 роботи.	Це	 останні	 хвилини,	 коли	 всі	мої	 органи	 зі	 мною,
бідні	ви	бідні	чи,	може,	бідна	я.	 І	жодних	жалів.	Однак	я	ледве	встигаю	про	це	подумати.	Навіть	Божої
помочі	 не	 встигаю	 попросити.	 Мене	 накриває	 чорнота.	 Провалююся	 в	 неї	 одномоментно.	 Цей	 наркоз
збиває	 наповал:	 ні	 раю,	 ні	 пекла	 –	 суцільна	 ніч.	 Коли	 прокидаюся,	 лікарка-анестезіолог	 накриває	 мене
ковдрою	 і	своїм	тілом,	мною	колотить,	 з	пальця	злітає	обручка	–	через	неуважність	я	забула	 її	 зняти.	У
коридорі	наді	мною	схиляється	моя	свекруха	 і,	напевно,	чоловік,	риси	якого	я	майже	не	розрізняю.	Все
скінчено,	 любий.	 Чи	 пам’ятатимеш	 ти	 про	 це,	 коли	 минуть	 роки?	 Чи	 пам’ятатимеш	 ти,	 що	 була	 я	 не
божевільною,	а	святою?	Ну,	майже	святою,	хай	і	не	з	власної	волі.	Мої	рідні	забувають	подзвонити	моїй
мамі	 й	 повідомити	 про	 те,	що	 операція	 пройшла	 успішно.	Мама	 телефонує	 свекрові,	 який	 узагалі	 не	 в
курсі,	що	в	мене	була	нині	операція.	Про	все	вона	дізнається	лише	увечері,	коли	мій	чоловік	з’являється
на	хатньому	порозі.
Знову	 реанімація.	 Мене	 відвідує	 Станіславович.	 Він	 задоволений,	 наказує	 спати	 і	 набиратися	 сил.

Поправляючи	чергову	крапельницю,	нагадує	вихор:	був	–	і	вже	нема.	У	нього	купа	справ,	тільки	встигай.
Прокидаюся	десь	під	ранок	і	кличу	медсестру.	Мені	здається,	що	я	лежу	на	вузесенькій	каталці,	а	не	на
широкому	ліжку,	боюся	поворухнутися.	Невже	медсестра	не	бачить	–	я	ж	ось-ось	упаду…	«Відвезіть	мене
в	палату»,	–	тихо	прошу	я.	Медсестра	заспокоює:	яка	палата,	 ти	не	впадеш.	Це	все	через	наркоз.	Сірий
ранок	уповзає	в	реанімацію,	чи,	може,	чорна	ніч	просто	в	тій	реанімації	розчиняється,	як	чорна	кава,	що
стає	 все	 слабшою	 і	 слабшою,	 перетворюючись	 зрештою	на	 люру.	Вчорашні	 ампутантки	 прокидаються.
Особливо	смішить	мене	бабця,	що	відразу	починає	вимагати,	аби	їй	повернули	вставну	щелепу,	без	якої
вона,	як	без	рук,	 і	до	того	ж	погано	виглядає.	Як	добре,	думаю	я,	що	моя	щелепа	ще	поки	що	при	мені.
Нам	приносять	гарячі	рушники.	Умиваємося.	Починається	нове	життя.	Чи	будемо	ми	у	ньому	іншими?	І
чи	будемо	взагалі?	Чомусь	згадалася	Джульєтта	Мазина,	яка	у	найкращому	своєму	фільмі	«Ночі	Кабірії»
помічає,	 що	 після	 прощі	 й	 молитовного	 екстазу	 у	 повсякденному	 житті	 ніхто	 з	 прочан	 ні	 на	 грам	 не
змінився.	«Нічого	не	змінилося!»	–	вигукує	вона.	Така	вже	людська	природа.	Ми	знаємо,	що	все	минає:	і
добре,	і	лихе.	І	ми	минаємо	теж.
Гренадерша	 Надя	 із	 золотою	 посмішкою	 переносить	 мене	 з	 реанімаційного	 ліжка	 на	 каталку,

перевозить	 до	 палати,	 де	 знову	 переносить	 вже	 з	 каталки	 на	 ліжко.	 Це	 вперше	 і,	 напевно,	 востаннє	 у
моєму	житті	мене	носять	на	руках.	Я	не	забуваю	сказати	про	це	Наді,	яку	називаю	своїм	вірним	лицарем.
Надя	сміється	з	переливами.	У	моєму	тілі	стирчить	жахливий	штир,	до	якого	під’єднані	трубки.	Вставати
мені	не	можна.	Цей	день	я	проводжу	зі	свекрухою,	якій	безмежно	вдячна.	Добре,	що	чоловік	і	мама	всього
цього	 не	 бачать.	 У	 палаті	 ми	 самі.	 Моїх	 сусідок	 виписали.	 В	 одної	 була	 фіброміома.	 З	 такими	 не
панькаються.	Викинули	пухлину	–	і	на	вихід.	Така	операція	дещо	простіша	від	ракової	–	їм	не	обрізають
лімфатичну	тканину.	Друга,	виснажена	й	перетомлена,	пішла	додому	після	хіміотерапії.
Свекруха	розважає	мене	розповідями	про	свою	молодість,	про	поїздки	в	Крим	і	на	Кавказ.	Вона	плавно

переходить	на	свою	любовну	історію,	яка	здається	якоюсь	казкою.	Я	дивуюся,	якими	прекрасними	можуть
бути	 людські	 стосунки	 і	 почуття.	Моя	 свекруха	 народила	 трьох	 дітей.	 У	 неї	 прекрасна	 родина.	Можна
сказати	–	зразкова,	така,	про	яку	я	мріяла	все	своє	життя.	Та	не	все	те	золото,	що	блищить.	У	моєму	серці
вперше	 з’явився	 сумнів	 щодо	 міцності	 цієї	 родини	 після	 того,	 як	 ніхто	 навіть	 не	 подзвонив	 мені	 на
мобільний,	щоб	дізнатися,	як	я	почуваюся	після	операції.	Лише	чоловіків	брат	забіг	під	вечір	наступного
дня.	 Відводив	 погляд.	 Йому	 було	 явно	 мене	шкода.	 Так	 дивляться	 на	 людей,	 які	ще	 не	 покійники,	 але
померли	за	життя.	Однак	я	самій	собі	сказала:	буду	жити!	Так	буде	зручно	всім.
Моя	свекруха	провела	зі	мною	не	тільки	день,	а	й	ніч	–	спала	на	сусідньому	ліжку.	Вранці	медсестра

вилаяла	 її,	 бо	 в	 лікарні	 самовільно	 залишатися	 не	 можна.	 Для	 цього	 існують	 спеціальні	 платні	 палати.
Наказала	 змотувати	 вудочки.	Свекруха	 пішла	 додому,	 а	 я	 почала	 вчитися	жити	по-новому.	Однак	 перед
тим,	як	розпочати	це	життя,	мені	конче	треба	було	помитися.	Як	завжди,	нагодилася	гренадерка	Надя	 із
золотою	посмішкою.	Вона	вправно	виконала	те,	про	що	я	її	попросила,	мило	взяла	гроші	й	сказала:	«Бідні



женщини.	 Чого	 лише	 не	 витримують	 у	 цій	 жизні,	 а	 мужики	 козлами	 були,	 є	 і	 будуть.	 Попомниш	 мої
слова».	Я	заперечно	замотала	головою:	а	як	же	мій	син?	Я	ж	терплю	всі	ці	муки	передусім	заради	нього.
Чоловік	тут	ні	до	чого.	Крім	того,	я	люблю	свого	чоловіка.	Ох,	ця	любов.	Немарно	ж	кажуть,	що	вона	–
сука.	Вимотає	всю	душу.
Мені	треба	було	якось	дістатися	до	туалету	–	саме	це	є	задачею	номер	один	у	нашому	житті,	а	не	освіта,

кар’єра	чи	щасливий	шлюб.	Рано	чи	пізно	ця	істина	доходить	до	всіх.	У	відділенні	всі	носили	до	туалету
власні	 кришки	 для	 унітазу.	 Отак	 ідеш	 зі	штирем	між	 ногами	 –	ще	 те	 випробування,	 підтримуючи	 свої
трубки	однією	рукою,	в	 іншій	волочиш	унітазну	кришку,	насолоджуєшся	звуком	болгарки,	дістаєшся	до
кабінки,	вмощуєшся,	а	бабуська	із	сусідньої	палати	вже	гатить	у	двері	костуром:	скільки	там	сидітимеш?
Кабінок	мало	–	бажаючих	потрапити	до	них	багато.	Ця	дилема	супроводжує	нас	усе	наше	життя.	Бідні	ми
й	 нікчемні	 люди:	 всього	 нам	 не	 вистачає,	 коли	 насправді	 йдеться	 всього	 лише	 про	 якусь	 кабінку	 з
унітазом.	Хто	прудкіший,	той	устигне,	а	хто	роззява	–	пиши	пропало.	Як	не	прикро	це	усвідомлювати,	але
я	 таки	роззява,	 не	борець,	 а	 терпець.	Ну	й	холера	 з	ним!	Як	казав	мій	дідо.	Того	дня	до	мене	приїхала
мама.	Мала	жахливий	вигляд:	рука	в	гіпсі,	постать	згорблена,	волосся	причесане	будь-як.	Хоча	в	лікарні	й
годують,	 навезла	 мені	 усіляких	 дієтичних	 страв,	 коронне	 –	 відварна	 риба.	 Мама	 встигла	 побувати	 у
Станіславовича,	 сказала,	що	він	дуже	 задоволений	операцією	й	моїм	станом.	Розповідала	про	малу,	 яка
сумує	за	мною.	Я	категорично	відмовилася,	аби	доньку	привозили	до	ракового	корпусу.	Не	треба.	Чоловік
обурювався:	 вона	 співає	 веселі	 пісеньки.	 «Хай	 співає,	 –	 парирувала	 я,	 –	 дитина	 має	 співати,	 особливо
якщо	вчиться	співу».	Саме	цього	Різдва	моя	доня	вивчила	найпрекраснішу	у	світі	пісню:	«Тиха	ніч,	свята
ніч!	 /	Ой,	 зітри	сльози	 з	 віч,	 /	Бо	Син	Божий	йде	до	нас,	 /	Цілий	світ	любов’ю	спас,	 /	Вітай	нам,	 святе
Дитя!».	Співай,	доню,	співай.
Загалом	 відвідини	 післяопераційних	 хворих	 –	 не	 найкраща	 ідея.	Однак	 до	 мене	 навідалися	 і	 дві	 мої

молодші	співробітниці.	Фактично	їх	пригнав	наш	Микола	Миколайович,	що	втратив	свою	дружину	після
тяжкої	ракової	хвороби.	Після	цієї	втрати	він	так	остаточно	і	не	оговтався,	і	в	мені	бачив	свою	дружину.
Дівчата	казали,	що	він	розізлився	з	приводу	їхньої	безсторонності	й	підкреслено	гаркнув:	«Не	мені	ж	до
неї	їхати!»	Ми	сміялися	з	категоричності	пана	Миколи,	якого	шанували	попри	його	невротичну	реакцію
на	світ,	який,	звичайно	ж,	не	усміхався	ані	йому,	ані	більшості	із	нас.
Як	же	там	мій	новонароджений	син	в	Охматдиті,	що	про	нього	за	усією	цією	метушнею,	здається,	усі

забули?	 Він	 почав	 одужувати.	 Лікарі	 вирішили	 перевести	 його	 з	 реанімації	 на	 другий	 поверх.	 Там	 мій
хлопчик	лежав	зі	своїм	братом	по	нещастю,	мати	якого	виявилася	наркошею.	Мій	чоловік	привозив	усе
потрібне	обом.	Так	що	був	він	на	той	момент	татом	у	квадраті.	Я	почала	задумуватися	над	тим,	як	назвати
сина,	 точніше	 думати	 мені	 не	 було	 про	 що.	 Знала,	 що	 хочу,	 аби	 був	 він	 Любомиром.	 Це	 ім’я	 мало
висловити	все,	про	що	я	думала	і	чим	жила,	усю	мою	надію	і	безнадію	теж.	Якби	ж	ім’я	могло	допомогти
людині!
Під	 вечір	 у	 мене	 піднялася	 температура,	 я	 горіла,	 антибіотики	 не	 допомогли.	 Вочевидь,	 у	 мене	 була

післяопераційна	 гарячка.	 У	 раковому	 корпусі	 ніхто	 із	 медсестер	 не	 заходить	 до	 палати	 просто	 так.
Зазвичай	хворі	самі	їх	шукають.	Я	ж	не	могла	встати.	На	щастя,	увечері	нагодився	мій	чоловік,	саме	він
покликав	 медсестру,	 яка	 й	 збила	 мені	 температуру.	 Спала	 я	 спокійно.	 А	 вже	 наступного	 дня	 в	 палаті
з’явилася	 професорка-феміністка	 й	 виголосила	 вердикт:	 «Усе	 чудово,	 готуємося	 до	 виписки».	 Так
скінчився	 перший	 етап	 мого	 лікування.	 З	 нового	 тижня	 розпочиналося	 опромінення.	 Станіславович
ретельно	розрахував	дозу,	визначивши,	що	опромінень	має	бути	не	більше	20.	Лікарі	в	Охматдиті	пішли
нам	назустріч	й	вирішили	на	час	опромінення	потримати	Любомира	в	себе.	Це	було	мудре	рішення,	бо	я
не	змогла	б	узяти	сина	на	руки	–	шов	ще	був	надто	свіжим.	У	суботу	чоловік	забрав	мене	з	лікарні.	Того	ж
дня	ми	 заїхали	 до	 сина.	 Я	 стояла	 під	 скляними	 дверима,	 вдивляючись	 у	 довгий	 коридор,	 у	 кінці	 якого
з’явилася	тьотя-бегемотя.	Вона	котила	перед	собою	дивний	возик	зразка	1950-х,	в	якому	лежало	моє	дитя,
замотане	 у	 пелюшки,	 як	 гусінь	 у	 кокон.	 Мені	 дозволили	 дивитися	 на	 нього	 крізь	 дверне	 скло.	 Його



оченята	 були	 заплющені.	 Він	 спав.	 Це	 побачення	 тривало	 буквально	 кілька	 хвилин.	 Однак	 мені	 стало
легше:	я	знала,	що	мій	син	–	не	тінь,	а	маленька	гусінь.
Розпочався	 новий	 тиждень	 і	 нові	 випробування.	 Опромінення	 триває	 коротко,	 але	 наслідки	 його

розтягуються	 на	 увесь	 день:	 нудота,	 діарея,	 таблетки	 не	 допомагають,	 апетиту	 жодного.	 І	 так	 –	 увесь
лютий	аж	до	березня.	Якось,	чекаючи	на	сеанс,	у	другому	кінці	коридору	я	помітила	відомого	політика,
який	 мав	 хворобу	 віку.	 Його	 лискучий	 костюм,	 дорогі	 мешти	 й	 краватка	 лише	 увиразнювали	 головне
правило	 життя:	 перед	 лицем	 смерті	 усі	 рівні.	 В	 один	 із	 сеансів	 познайомилася	 з	 молодою	 жінкою	 з
Галичини,	на	грудях	якої	була	випечена	рана,	куди	зондом	вводили	хімію.	Удома	вона	залишила	доньку,	з
якою	розмовляла	лише	по	телефону.	Я	розуміла	ту	жадобу	до	життя,	яка	гнала	наших	людей	з	периферії
до	чужого	міста	й	часто	без	будь-яких	знайомств	змушувала	пробивати	собі	шлях	до	одужання.	Я	бачила
чоловіків,	 які	 не	 могли	 купити	 собі	 таблеток,	 що	 полегшують	 наслідки	 хімії,	 бо	 витрачали	 все	 до
останньої	копійки	на	основні	ліки.	Разом	зі	мною	у	відділенні	лежала	молодесенька	дівчинка,	якій	лікарі
намагалися	 врятувати	дітородні	 органи.	Однак	всі	 їхні	 спроби	не	мали	успіху.	Двадцятирічна	пацієнтка
вже	вдруге	проходила	страдницький	шлях	з	нуля.	Тепер	їй	приберуть	усе,	що	можна	прибрати.	Над	нею
сиділа	змучена	матір	з	маскою	замість	обличчя,	а	чоловік	дівчинки,	такий	же	юний,	тендітний	і	зелений	і
в	прямому,	і	в	переносному	значенні	цього	слова,	не	приховував	сліз,	які	все	лилися	і	лилися.	Була	у	нас	у
відділенні	 й	 така	 ж	 породілля,	 як	 я,	 тільки	 значно	 молодша.	 Була	 неймовірно	 вродлива	 –	 справжня
рафаелівська	Мадонна,	 такі	 ж	 досконалі	 риси.	 Її	 видавали	 руки,	 в	 яких	 вона	 постійно	 бгала	 хусточку.
Надя-гренадерка	 завжди	 нагадувала	 мені:	 дивися,	 як	 тобі	 поталанило,	 а	 он	 у	 тої,	 до	 речі,	 метастази	 в
печінці.	Станіславович	нічого	не	може	вдіяти,	операцію	робитимуть	у	Шалімова.	Молися	і	дякуй	Господу!
Я	пам’ятаю	їх	усіх.	Пишу	не	тільки	про	себе,	а	й	про	них.	Рак	–	це	завжди	моторошно.	У	наших	умовах

він	 і	 на	 ранніх	 стадіях	 часто	 невиліковний,	 бо	 немає	 ані	 програми,	 яка	 б	 допомагала	 нашим	 людям
отримати	 потрібну	 допомогу,	 ані	 волі	 таку	 програму	 створити.	 У	 лікарні	 працюють	 психологи,	 але
ефективність	 їхня	майже	нульова,	бо	для	галочки.	Я	уявляю	тих	нещасних,	які	просто	тихо	згасають	по
селах	 і	 містечках,	 маючи	 під	 рукою	 єдину	 анестезію	 –	 самогон.	 Яке	 трепетне	 ставлення	 до	 людського
життя!	Більшої	наруги	над	Господом	і	його	творінням	важко	собі	уявити.
Нарешті	настав	той	день,	коли	мені	дозволили	зайти	в	палату	до	мого	сина.	У	палаті	було	два	високих

ліжка:	 в	 одному	 спав	 Любомир,	 у	 другому	 –	 хлопчик,	 якому	 світив	 дитячий	 будинок.	 Медсестра
розповідала	 мені	 про	 маму-наркоманку	 Сашка	 –	 так	 його	 назвали	 добрі	 люди.	 Та	 мати	 нещодавно
приходила	 й	 падала	 на	 коліна	 на	 порозі	 тих	же	 скляних	 дверей,	 крізь	 які	 я	минулого	 разу	 дивилася	 на
свого	сина.	Вона	молила	лікарів	повернути	дитину,	але	їй,	зрозуміло,	відмовили.	Я	спиталася,	чи	можна
взяти	 сина	на	руки.	Медсестра	 ствердно	кивнула.	Однак	 я	 заточилася,	 світ	 раптом	 заходив	ходором	під
моїми	ногами.	Сіла	на	дротяний	матрас,	що	стояв	поряд.	Мені	здалося,	я	от-от	задихнуся	–	така	спекота.
До	реальності	мене	повернув	 голос	медсестри,	 яка	 лаконічно	 зауважила:	 «Матері:	 одна	хоче	й	не	може
взяти,	а	друга	може,	але	не	хоче».	Напевно,	правильніше:	обидві	хочуть,	але	не	можуть.	З	мамою	малого
Сашка,	 якої	 ніколи	 не	 бачила,	 я	 часто	 провадила	 внутрішній	 діалог.	 Я	 їй	 співчувала.	 І	 не	 засуджувала.
Сашка	було	шкода,	але	й	матір	його	теж	була	бідна,	загнана	у	безвихідь.	І	тут	не	відбудешся	фразою:	таке
життя,	бо	ми	самі	робимо	життя	таким,	а	не	 іншим.	Засуджувати	нещасних	–	прерогатива	сильних,	 але
рано	чи	пізно	навіть	найсильніший	стає	слабким	усупереч	найшанованішому	вченню	усіх	часів	і	народів,
яке	належить	 серу	Чарлзу	Дарвіну.	У	цьому	вся	 суть.	Якби	ми	це	 зрозуміли	–	 все	у	нас	було	б	 інакше.
Попри	все	ми	–	таки	образ	і	подоба	Божа.	Тому	завжди	залишається	надія	на	те,	що	ми	станемо	кращими.
Я	в	це	вірю,	а	ви?
Опромінення	 добігло	 кінця.	Любомира	 вже	можна	 було	 забирати	 додому.	Це	 сталося	 у	 кінці	 лютого,

коли	 зима	ще	не	відступила	–	все	та	ж	кваша.	На	дорогах	–	ті	ж	 затори.	Попередньо	ми	купили	синові
коляску	 й	 усе	 необхідне.	 Я	 вже	 могла	 зайти	 в	 магазин	 й	 зосередитися	 на	 практичних	 речах.	 Коляску
купили	дуже	вдалу,	вона	послужила	ще	й	дітям	чоловікової	сестри,	як	і	синій	комбінезон	на	підкладці	з



білої	 овчини,	 що	 був	 багатофункціональним	 –	 використовувався	 і	 в	 якості	 спального	 мішка.	 От	 яка	 я
практична!	 Знала,	що	 не	 зможу	 гуляти	 з	 коляскою,	 треба	 було	 влаштувати	 синові	 місце	 на	 лоджії.	 Там
найкращі	свої	сни	бачила	моя	доня	8	років	тому,	коли	я	перекладала	книжку,	бо	треба	було	якось	жити.
Ми	приїхали	 до	Охматдиту,	 де	 нас	 уже	 чекали.	Любко	прощався	 з	Сашком	 і	 з	медсестрами.	Кращих

медсестер	я	у	своєму	житті	не	бачила.	Якби	я	вміла	співати	пеани,	то	проспівала	б	 їх	саме	цим	тьотям-
бегемотям,	 які	 мотаються	 до	 Києва	 із	 передмість,	 у	 яких	 любові	 вистачає	 на	 всіх:	 і	 на	 власних	 дітей-
чоловіків,	 городи-курей,	 і	 на	 дітей	 чужих:	 нещасних,	 покинутих	 і	 хворих,	 які	 буквально	 повернулися
звідти,	 звідки	 ніхто	 іще	 не	 повертався,	 хоча	 заледве	 починали	 жити.	 Чужі	 нещастя	 роблять	 цих	 жінок
людяними,	але	про	них	не	пишуть	у	газетах,	їхні	фоточки	не	з’являються	у	глянцевих	журналах,	а	обличчя
–	в	телевізорі.	Однак	на	них	тримається	світ.	І	Бог	це	бачить.	У	нього	своя	камера.
Коли	 ми	 привезли	 Любомира	 додому	 –	 жодна	 шапочка	 на	 його	 голівці	 не	 трималася,	 точніше	 одна

шапочка	 трималася	 б	 на	 двох	 таких	 голівках,	 як	 у	 нього.	 Він	 був	 дуже	 слабенький,	 худий.	 Його	 стопа
цілком	дорослої	людини	доводила	мене	до	розпачу.	Тепер	я	могла	зловити	його	за	обидві	п’ятки,	могла
поцілувати	їх,	але	була	така	перелякана,	що	майже	не	цілувала.	Мені	здавалося,	він	розсиплеться	у	моїх
руках	 або	просто	випарується,	 як	хмарка.	Його	плач	був	 зовсім	 тихеньким,	 як	 скімлення	песенятка,	що
шукає	свою	маму.	Ми	з	чоловіком	чергувалися	–	спали	з	сином	через	ніч.	І	тут	«Nutrilon»	почав	творити
чудеса.	 Слава	 розробникам	 цієї	 диво-суміші!	 Зміни	 намітилися	 вже	 за	 кілька	 тижнів,	 а	 через	 місяць
хлопчик	зі	стопою	дорослої	людини	раптово	перетворився	на	справжнє	пухкеньке	дитятко,	більше	того	–
на	лискучого	товстунчика,	якого	моя	донька	вже	ледве	здужала	підняти.	У	нього	прорізався	голос.	Мені
все	важче	було	носити	його	на	руках,	але	радість	від	того,	що	Любомир	поправляється,	робила	неможливе
можливим.	Я	все	впевненіше	почувалася	у	ролі	мами.	Притискала	сина	до	грудей	–	і	з	них	вихоплювався
птах	щастя,	Голуб-Дух,	що	накривав	нас	своїми	крилами.
У	березні	мені	зробили	першу	хіміотерапію.	Її	робили	у	два	етапи:	першого	дня	заливали	протиракову

отруту,	а	наступного	–	промивку.	Я	вирішила	робити	все	так,	як	рекомендували	жінки.	Усі	вони	чомусь
вважали,	що	після	хіміотерапії	обов’язково	треба	поїсти.	Це	була	величезна	помилка.	Краще	після	хімії
нічого	не	їсти	або	їсти	якісь	фрукти	чи	йогурти,	але	тільки	домашні.	У	ті	часи	ще	не	було	дорогих	хімій,
користувалися	примітивними.	Внаслідок	цього	у	мене	з’явилася	жорстка	пожиттєва	алергія.	Якщо	хтось
бажає	протестувати	продукти	на	вміст	хімії	–	прошу	дуже,	я	і	є	тим	тестером,	який	ви	шукаєте.
Моя	 реакція	 на	 процедуру	 виявилася	 дуже	 бурхливою:	 я	 просто	 звалилася	 з	 ніг,	 мене	 вивертало,

піднялася	температура.	Здається,	знову	приїхала	моя	свекруха.	Я	зовсім	не	пам’ятаю,	що	відбувалося,	бо
впала	на	ліжко	й	лежала	в	ньому	добу	–	не	менше.	Чоловік	додумався	купити	мені	«Есенціале	форте»,	яке
й	поставило	мене	на	ноги.	Поступово	я	почала	очунювати.	Усе	вернулося	на	круги	свої.	Про	дві	наступні
хімії	намагалася	не	думати.	Адже	між	ними	були	досить	тривалі	проміжки.	Любомир	ріс,	у	нього	все	було
гаразд.	Щоправда,	його	 голова	 з	 одного	боку	була	прим’ята.	Видно,	 залежав	 її	 у	реанімації.	Ми	почали
носити	 його	 на	 масаж	 для	 розробки	 опорно-рухового	 апарату.	 Масажистка	 казала,	 що	 голова	 теж
виправиться.	 Одного	 разу	 я	 навіть	 сама	 донесла	 сина	 з	 поліклініки	 додому	 в	 мішку-кенгуру.	 Чоловік
допомагав	мені,	 чим	міг.	Ми	були	 однією	командою.	 І	 це	 давало	позитивні	 результати.	Перемігши	 свій
страх,	 нам	 нанесли	 візит	 і	 деякі	 родичі.	 Усі	 раділи.	 Здається,	 найгірше	 було	 позаду.	 Часто,	 роздягаючи
своє	дитятко,	я	дивилася	на	хрестик,	який	лишився	у	нього	на	спинці	в	тому	місці,	де	в	реанімації	брали
пункцію	 з	 хребта.	Я	 цілувала	 той	 хрестик,	 проводила	 по	 ньому	пальцем.	Це	 був	мій	 хрестик,	 Господи,
хрестик,	який	ріс	разом	із	Любомиром.
Другу	 хімію	 я	 перенесла	 вже	 значно	 легше,	 а	 потім	настало	 літо.	У	 доньки	почалися	 канікули.	Вона

любила	молодшого	братика,	гралася	з	ним,	співала	йому	своїх	пісеньок	і	годувала	з	пляшечки.	Хотілося
вивезти	 дітей	 зі	 спектного	 Києва.	 Хотілося	 на	 природу,	 до	 ставка	 і	 під	 дерево.	 Однак	 мені	 ніяк	 не
вдавалося	зробити	третю	хімію.	У	лікарні	зовсім	не	було	місця.	Казали,	що	в	сезон	відпусток	усі	жінки
планово	 видаляють	 фіброміоми,	 а	 видалення	 фіброміом	 –	 це	 значно	 простіша	 робота,	 ніж	 із	 раковими



хворими.	 Її	 дотепно	 називали	 «рубанням	 капусти»,	 натякаючи	 на	 зелений	 колір	 валюти,	 яку	 в	 Україні
люблять	понад	усе.	У	цей	час	я	навіть	відредагувала	одну	книжку	для	дітей.	О	чудо!	–	мені	виплатили
невеличкий	гонорар,	якого	вистачило	на	те,	аби	купити	новий	халат,	що	висів	на	мені,	як	на	вішалці.	Після
такого	 думаєш:	 кому	 те	 книговидання	 взагалі	 потрібне?	 Однак	 при	 цьому	 всі	 повторюють,	 як	 мантру:
спочатку	було	Слово.	Дивні	ми	люди.
З	останньою	хімією	вкотре	допоміг	Михась,	який	домовився,	аби	її	провели	у	відділенні	кісток.	Тоді	я

дізналася,	що	хімію	можна	вводити	не	за	один	раз,	а	протягом	кількох	днів	малими	дозами,	коли	ти	цієї
болючої	процедури	практично	не	помічаєш.	Шкода,	що	через	дефіцит	місць,	 а	хімію	можна	приймати	 і
сидячи,	 у	 нас	 до	 хворих	 ставляться	 по-сталінськи	 чотко:	 сприйме	 м’яко	 –	 добре,	 погано,	 значить,	 так
треба.	У	відділенні	працювала	одна	малосимпатична	медсестра.	Заносячи	штативи	до	крапельниць,	вона
зазвичай	казала,	як	їй	набридли	всі	і	все.	Казала,	що	нам,	хворим,	пожити	б	її	життям.	Я	завжди	платила
цій,	 усім	 невдоволеній	 сестрі	 за	 крапельницю,	 аби	 послабити	 важкість	 її	 існування	 –	 хай	 відчує
неймовірну	 легкість	 буття.	 Мої	 вени	 вже	 так	 стомилися,	 що	 втікали	 все	 глибше	 й	 глибше.	 Пробували
колоти	 в	 руку	 зверху	 –	 рідина	не	йшла.	Довелося	 колоти	 в	 ногу.	Думаю,	це	 все-таки	 краще,	 ніж	у	пах.
Повний	безлад	творився	і	в	лабораторії	ракового	корпусу.	Одного	разу	я	потрапила	на	страйк	лаборантів,
які	відмовлялися	брати	кров.	І	правильно	робили,	бо	за	такі	мізерні	гроші,	як	їхня	зарплата,	працювати,
звичайно,	западло.	Я	заплатила	лаборантці	готівкою	–	аналіз	мені	зробили.	Однак	що	було	робити	людям,
які	 не	 могли	 або	 не	 хотіли	 платити?	 Клятва	 Гіппократа	 щось	 пробуксовувала,	 як	 і	 вся	 наша	 система
охорони	 здоров’я.	 Ех,	 панове	 міністри,	 мені	 просто	 страшно	 за	 ваше	 майбутнє.	 Бути	 вам	 негативним
інформаційним	 байтом	 про	 всі	 неподобства	 у	 раковому	 корпусі	 на	 Васильківській	 і	 в	 усіх	 українських
ракових	корпусах	гамузом	повік-віку.
Моя	епопея	з	лікуванням	добігла	логічного	кінця.	Ми	вибралися	на	кілька	тижнів	до	села,	де	я	просто

лягала	 на	 лавці,	 що	 на	 подвір’ї,	 підставляючи	 своє	 лице	 сонцю.	 Мама	 готувала	 їжу.	 Любомир	 часто
кричав,	як	різаний.	Моя	сусідка	Алла	заскакувала	до	хати	й	возила	коляску	з	кутка	в	куток	доти,	доки	він
не	вгамовувався.	У	магазині	цікаві	тіточки	запитували	маму,	що	ми	робимо	тому	бідному	хлопчикові,	що
він	так	кричить.	А	вдень	мій	синок	ганяв	на	ходунці	по	двору,	намагаючись	вхопити	Барсика	за	хвоста.
Життя	тривало.	Уже	в	вересні	я	вийшла	на	роботу	лабати	«Шевченківську	енциклопедію»,	кінця	й	краю
якій	 не	 було	 видно.	 У	 вересні	 Любомира	 охрестили	 у	 церкві	 Миколи	 Доброго.	 На	 хрещенні	 він	 теж
заливався	сльозами.	Заспокоївся	лише	на	руках	в	отця	Валерія.	Навіть	на	фото	вийшов	червоним,	як	рак,	і
в	одній	шкарпетці,	бо	другу	загубив	–	так	енергійно	сукав	ногами.	На	хрестинах	мій	чоловік,	що	почав
пити	з	горя,	відвів	свою	душу	так,	що	впав	там,	де	стояв.	Інколи	щастя	витримати	важче,	ніж	нещастя,	а
може,	все	навпаки:	нещастя	ніколи	не	закінчується,	воно	просто	переходить	у	м’якшу	фазу,	яку	ми,	наївні,
і	називаємо	щастям.

14	років	потому:	виношування	в	душі

Любомир	 ріс-ріс	 і	 виріс.	 Усупереч	 усім	 передбаченням	 про	 групу	 ризику	 не	 належав	 до	 розряду
хворобливих	дітей.	Даремно	мій	чоловік	пророкував	нам	безкінечні	лікарні.	Наше	випробування	полягало
зовсім	в	 іншому.	Син,	над	 яким	усі	 трусилися,	 виявився	лінивим	до	 втрати	пульсу,	 хитрим,	 розумним	 і
безжалісним.	Моя	мама,	помічаючи	ці	риси,	уважала,	що	такий	важкий	характер	 зумовлений	передусім
генами,	не	її,	звичайно.
У	 10	 років	 син	 забив	 на	 навчання.	 Жодні	 вмовляння	 і	 душеспасенні	 розмови	 не	 діяли.	 Він	 просто

зневажав	нас,	своїх	батьків,	які,	на	його	думку,	нічого	в	цьому	житті	не	досягли,	змагаючись	винятково	за
хліб	насущний.	Жити	таким	нецікавим	життям,	ішов	далі	Любомир	у	власних	роздумах,	–	доля	відвертих
лузерів.	У	тому	ж	віці	він	навчився	тирити	гроші.	Зазвичай	витягував	із	гаманця	не	дрібноту,	а	крупніші
купюри.	 Далі	 стало	ще	 гірше	 –	 тирив	 винятково	 папірці	 великого	 номіналу.	 Найгірше	 трапилося,	 коли
йому	виповнилося	12.	Разом	із	друзями	пішов	до	свого	приятеля,	переселенця	з	Криму,	начебто	погратися



в	 комп’ютер.	 Там	 побачив	 на	 тумбочці	 200	 грн,	 які	 без	 жодних	 сумнівів	 засунув	 собі	 у	 кишеню.
Щоправда,	 зіграв	роль	шляхетного	розбійника.	Витратив	усі	ці	 гроші	на	пригощення	друзів	–	цукерки	 і
пепсі,	які	купили	у	найближчому	магазині.	Мама	пограбованого	синового	товариша	повідомила	про	свою
підозру	у	крадіжці	моєму	чоловікові	на	батьківських	зборах.	Разом	 із	Любомиром	я	з’явилася	на	порозі
квартири	переселенців,	повернула	200	грн,	але	бачила,	що	насправді	мій	син	не	розкаюється.	Він	поїхав	зі
мною,	бо	так	треба.	Совість	його	не	мучила.	Він	просто	не	знав,	що	таке	совість.	І	таке	буває.	Тому	нічого
дивного	 в	 тому,	 що	 у	 кінці	 навчального	 року	 його	 вигнали	 із	 математичного	 ліцею,	 до	 якого	 вступив
правдами	і	неправдами,	не	було.	Ця	маленька	людина	зневажала	не	тільки	науку	як	принцип.	Ця	маленька
людина	зневажала	релігію	і	саму	християнську	мораль.	Коли	я	починала	розмову	про	те,	що	він	пройшов
катехизацію,	ходив	до	причастя	й	мусить	розуміти	вагу	церкви	і	вчення	Христа,	різко	обривав	мене:	«Цей
вибір	належав	вам,	а	не	мені.	Релігія	–	це	зло».
У	 цей	 час	 ставлення	 рідних	 до	 Любомира	 кардинально	 змінилося.	 Уже	 ніхто	 не	 згадував	 про	 його

неймовірне	 народження	 і	 загрозу	 його	життю	 і	 здоров’ю.	Мій	 син	 спускався	 по	 драбині	 деградації	 все
нижче	 і	 нижче.	 Щоденні	 збори	 до	 школи	 супроводжувалися	 моїми	 криками	 і	 біганиною	 то	 за
шкарпетками,	то	за	сорочкою	і	бутербродом.	Я	відчувала:	настане	день,	коли	мій	син	до	школи	просто	не
піде.	Від	цієї	думки	моє	волосся	на	голові	ставало	дибки.	Господи,	ти	ж	знаєш,	коли	з	нашої	голови	впаде
навіть	 одна	 волосина,	 посилаєш	 нам	 випробування	 для	 нашого	ж	 блага.	 Однак	жодне	 моє	 рішення,	 як
свідчить	досвід,	не	є	добрим.	Навчи,	що	робити	такій	нещасній	матері,	як	я.	Господь	мовчав.	Добрі	люди
казали:	 ваш	 син	 переросте,	 а	 психолог	 відіслав	 мене	 на	 групові	 заняття	 зі	 зміцнення	 психологічної
стійкості	й	протидії	стресам.
Найпоказовішим	був	епізод,	який	трапився	у	селі,	де	мій	син	проводив	канікули	разом	з	батьком	–	того

літа	 у	 мене	 відпустки	 не	 було.	 Нарешті	 «Шевченківська	 енциклопедія»	 зрушила	 з	 мертвої	 точки.	 Ми
працювали,	 як	 заведені.	 І	 даремно,	 бо	 згодом	 саме	 з	 трудових	 конячок	 знімуть	 25	%	 заробітку	 в	 руслі
економії	коштів.
Показова	історія	трапилася	майже	відразу	після	приїзду	в	село.	Любомирові	раптово	стало	погано,	його

нудило.	На	запитання,	що	трапилося,	відповів,	що	впав	із	високого	турніка,	який	на	полянці	поблизу	хати.
Мій	переляканий	чоловік	повіз	сина	до	районної	лікарні,	звідки	хлопчика	транспортували	на	спеціально
купленому	 на	 найближчій	 заправці	 бензині	 до	 Тернополя.	 Тамтешній	 лікар	 призначив	 рентген.	 Усі
боялися,	 що,	 падаючи,	 малий	 пошкодив	 основу	 черепа.	 Чоловік	 ночував	 на	 якійсь	 кушетці,	 очікуючи
результатів.	 Однак	 знімок	 виявився	 нормальним.	 Доки	 тривали	 дослідження,	 Любомирові	 ставало	 все
гірше,	бо	йшлося	про	банальне	отруєння.	Хто	ж	знав,	що	це	чортеня	все	набрехало,	що	ні	з	якого	турніка
воно	 не	 падало?	 Однак	 Любкові	 стало	 так	 погано,	 що	 він	 таки	 признався	 у	 власній	 брехні.	 Почалися
крапельниці	 проти	 отруєння,	 яке	ми	 переживали	щоліта.	Адже	мій	 син,	 як	 і	 більшість	 дітей,	 лінується
мити	руки	й	обожнює	нездорову	 їжу:	кетчупи,	сухарики,	чіпси	 і,	звичайно,	пепсі.	Скажете	–	не	купуйте
чіпсів.	Сказати	 легко,	 але	 втілити	 сказане	 в	життя	 нереально.	Любомир	 сам	 купував	 ті	 чіпси	 на	 гроші,
стирені	переважно	у	мене.	Я	так	ретельно	ховала	гаманця,	що	часами	вже	й	сама	не	пам’ятала,	куди	його
засунула.
В	один	із	нападів	люті	у	мого	чоловіка,	коли	Любомирові	дісталося	на	горіхи,	мій	свекор	взагалі	сказав,

що	краще	хлопця	вбити,	ніж	він	виросте	таким,	як	є	або	й	іще	гіршим.	Отже,	справа	Бульби	і	Ґонти	жива.
Змінюються	лише	обставини.	Та	я	вирішила	все	ж	не	опускати	рук.	Ми	повернулися	до	старої	школи,	а	на
канікулах	намагалися	вирішувати	задачки	з	алгебри.	Жодна	книжка	мого	сина	не	цікавила.	Натомість	жив
він	 у	 віртуальному	 світі	 комп’ютерних	 ігор	 і	 свого	 уявного	 лідерства,	 де	 все	 вимірюється	 здатністю
пригостити	 друзів	 чимось	 смачненьким.	 Я	 пам’ятала,	 як	 мати	 блаженного	 Августина	 просила
найшанованішого	 священника	 поговорити	 з	 її	 блудним	 сином,	 але	 священник	 відмовився.	 Мотивував
свою	 відмову	 тим,	що	Августин,	 який	 вивчав	 риторику	 і	 філософію,	 дізнається	 про	 Господа	 з	 книжок.
Можливо,	 Любомир	 дізнається	 про	 Господа	 з	 комп’ютерних	 ігор.	 Адже	 для	 Бога	 немає	 нічого



неможливого.	 І	 я	 молила	 про	 це	 Всевишнього.	 Я	 оплакувала	 свого	 блудного	 сина	 не	 менш	 ревно,	 ніж
матері	 оплакують	 своїх	 померлих	 дітей.	 Так	 оплакує	 свого	 сина,	 який	 втопився	 у	 нашому	 сільському
ставку	кілька	років	тому,	моя	сестра	в	третіх.	Я	вічно	брала	з	собою	на	ставок	не	тільки	своїх	дітей,	а	й
Романа,	 який	ніколи	не	 стрибав	 з	 греблі.	Треба	ж	такому	трапитися	–	 стрибнув	 з	неї	найпрекраснішого
літнього	 ранку,	 показуючи	 свою	 молодечість	 перед	 дівчатами,	 і	 не	 виплив.	 Це	 трапилося	 на	 очах
близнючок	Наталки,	Іринки	й	моєї	доньки,	які	знають:	треба	жити	далі,	однак	їхнє	життя	вже	ніколи	не
буде	таким,	як	раніше	‒	легким	і	безтурботним.	Того	ранку	на	греблі	їхнє	дитинство	скінчилося.	А	тут	і
греблі	наче	нема,	але	син	мій	завмирає	душею.	Я	ж	безпорадно	це	завмирання	споглядаю.
Любомир	–	зовсім	не	дурень.	Найбільше	його	цікавить	альбом	про	історію	світових	релігій	англійською

мовою,	 яку	 отримала	 в	 подарунок	 моя	 доня.	 Видання	 старе,	 неординарне.	 Про	 те,	 що	 Любомир	 його
вивчає,	свідчив	такий	факт.	У	підручнику	зі	світової	літератури	у	розділі	про	Веди	вміщено	зображення
Ганеша	 з	 головою	слона,	 помилково	підписане	Брахма.	Малий	помітив	цю	помилку.	Усі	 вчителі	 в	 один
голос	 твердили:	 він	 може,	 просто	 не	 хоче	 вчитися.	 Найгірше	 було	 з	 писанням.	 Зошити	 у	 нашого	 учня
просто	відсутні.	Йому	облом	писати	і	вдома,	і	в	школі.	З	цього	приводу	я	згадала	таке:	у	молодших	класах
мій	 син,	 не	 бажаючи	 робити	 домашнє	 завдання,	 просто	 клав	 голову	 на	 письмовий	 стіл	 і	 так	 лежав
годинами.	Якось	я	застала	його	у	такій	позі,	лагідно	запитала,	чому	він	не	робить	уроки	і	чим	зайнятий.
Син	 відповів,	 що	 думає	 про	 те,	 як	 добре	 тим	 дітям,	 що	 бавляться	 на	 майданчику	 в	 парку.	 Їхній	 галас
долинав	аж	до	нашого	11-го	поверху.	Зауважила,	що	він	теж	може	приєднатися	до	цих	щасливчиків,	якщо
зробить	 уроки.	 Такий	 варіант	 Любомира	 не	 влаштовував.	 Упертішого	 віслюка	 я	 у	 своєму	 житті	 не
зустрічала.
Наступні	 літні	 канікули	 виявилися	 найрадикальнішими	 у	 плані	 виховання.	 Кілька	 тижнів	 ми

відпочивали,	 подорожуючи	 Галичиною,	 купаючись	 у	 найбільшому	 ставку	 Тернопільської	 області,
засмагаючи,	гуляючи	по	лісу,	милуючись	заходами	сонця	над	полями,	засіяними	гречкою.	Повернувшись
до	Києва,	вирішили	переписувати	історію	Субтельного.	Щодня	Любомир	списував	чимало	сторінок,	його
почерк	 від	 цього	 став	 трохи	 кращим.	 Він	 міг	 переказати	 прочитане,	 але	 насправді	 відчутних	 змін	 не
відбулося.	 Настав	 новий	 навчальний	 рік	 –	 справи	 у	 школі	 ставали	 дедалі	 гіршими.	 Мій	 син	 просто
мстився	за	змарноване,	на	його	думку,	літо.
Почав	малювати	комп’ютерні	портрети	друзів,	які	дарував	усім	охочим.	Одного	дня	намалював	такого

собі	Шенона	–	найгіршого	хлопця	нашої	школи.	Цей	Шенон,	дещо	старший,	уславився	тим,	що	показав
учителеві	історії	перед	усім	класом	свого	члена,	зняв	усе	це	на	камеру	й	виставив	в	ютубі.	Наш	малий	був
у	 захваті	 від	цього	блогера,	що	мав	понад	десять	 тисяч	підписантів,	 а	переглядів	–	ще	більше.	Шенона
попросили	зі	школи.	Любомир	же	намалював	його	портрет,	висловивши	так	не	тільки	свою	підтримку,	а	й
захват	м’ятежним	бунтівником.	На	мою	заувагу:	«Шенон	погано	скінчить»,	–	відповів:	«Погано	скінчите
ви».	Логічно.
Мій	чоловік	почав	бити	сина	за	всі	переступи,	бо	нам	–	останнім	дурням	–	здавалося,	що	саме	так	ми

надолужимо	 брак	 виховання	 хлопця	 у	 ранньому	 віці,	 коли	 здували	 з	 нього	 пилинки.	 Однак	 від	 цих
екзекуцій	 будь-хто	 утомився	 б,	 тим	 паче,	 що	 від	 них	 ставало	ще	 гірше.	 У	 певний	 момент	 мій	 чоловік
сказав:	«Чого	ми	вимагаємо	від	хворої	дитини?	Він	просто	не	може	вчитися».	Натякав	цим	на	те,	що	саме
я	не	дала	хлопцеві	першочергової	речі	–	здоров’я,	зокрема	психічного.	Одним	словом:	куди	не	повернешся
–	в	усьому	винна	мама.	Усім	остобісіла	моя	любов	до	порядку,	смачна	їжа	нікого	не	радувала,	а	моя	робота
всіх	нервувала:	що	з	неї	толку?	Ніхто	ж	від	цього	не	став	щасливішим.	І	це	–	чистісінька	правда.
Між	тим	помер	мій	свекор.	Його	ховали	в	рідному	селі,	що	за	500	км	від	Києва.	На	похорон	поїхали

лише	 моя	 свекруха,	 мій	 чоловік,	 його	 брат,	 Любомир	 і	 я.	 Решта	 родичів	 з	 об’єктивних	 і	 суб’єктивних
причин	відмовилися	–	попрощалися	із	батьком	і	дідом	у	морзі.	Однак	похорон	пройшов	за	всіма	канонами
нашої	 греко-католицької	 церкви.	 Я	 дивувалася	 твердості	 галичан,	 які	 несхитно	 дотримувалися
визначеного	 обряду,	 клякали,	 щиро	 молилися	 й	 сумували	 не	 тільки	 за	 небіжчиком,	 а	 й	 за	 минущістю



всього	сущого.	Вони	нагадували	старі	дерева,	що	 гнуться,	 але	не	ламаються,	 вчепившись	своїм	міцним
корінням	у	суглинок.	Лише	так	можна	перетривати	усі	випробування,	підлі	й	іще	підліші	часи.	Хтозна,	які
часи	 гірші,	 які	 виклики	 серйозніші...	 Діти	 мого	 свекра	 продовжували	 щасливо	 жити	 у	 квартирах,
організованих	 для	 них	 небіжчиком,	 насолоджуватися	 літом	 у	 збудованому	 ним	 будинкові.	 Можна
збудувати	 дім,	 народити	 дітей,	 посадити	 дерево,	 навіть	 не	 одне,	 обсадити	 ними	 цілу	 полянку,	 але	 не
збудувати	родину.	Я	не	просто	шанувала	свого	свекра.	Мені	здається,	я	його	розуміла.	Він,	як	той	дуб,	що
й	 досі	 стирчить	 перед	 хатою.	 Той	 дуб	 усе	 ще	 живий.	 Йому	 обрізали	 більшу	 частину	 гілок,	 замазали
найбільші	щілини	цементом,	а	він	попри	все	випустив	весною	молоді	листочки.	Якби	цей	дуб	відмовився
жити,	я	саме	із	нього	витесала	б	хрест	на	могилу	мого	свекра.	Цей	символічний	жест	у	моєму	розумінні
означав	 би	 належний	 пошанівок	 цьому	 непересічному	 і	 водночас	 такому	 нещасному	 чоловікові.	 Спіть
спокійно,	тату.	Я	ніколи	вас	так	не	називала	за	життя.	Однак	тепер	можу	це	слово	написати.
Того	ж	року	моя	донька	вийшла	заміж	за	добродушного	хлопця	з	Херсонщини,	який	явно	не	вписувався

до	параметрів	родини,	в	якій	походження	лишалося	наріжним	каменем.	Діти	винаймали	квартиру.	Це	не
давало	 мені	 спокою.	 Я	 хотіла	 чимось	 їм	 допомогти.	Мій	 перший	 чоловік,	ще	 той	 егоїст,	 повернувся	 зі
США	до	Києва	на	заслужений	відпочинок	після	трудів	праведних.	Купив	собі	літню	квартиру	на	рідному
Закарпатті,	удаючи,	що	так	 і	треба.	Хай	він	має	рацію.	Адже	гравітація,	ця	дивовижна	сила	притягання,
утворюється	 між	 небесними	 тілами,	 цілими	 галактиками	 й	 окремими	 людьми	 лише	 за	 певних	 умов.
Капіталізм,	 у	 якому	 кожен	 сам	 за	 себе,	 знищив	умови	міжлюдської	 гравітації.	Крах	 інституту	 родини	–
лише	 закономірний	 наслідок	 епохи	 споживання,	 цього	 божка	 примітивів,	 що	 самі	 себе	 називають
витвором	постіндустріальної	доби.	Ніхто,	здається,	напевно	не	знає,	чи	є	прогрес	винятково	розвитком	від
нижчого	до	вищого,	чи,	може,	він	невіддільний	і	від	деградації.
Одного	похмурого	жовтневого	дня	ми	з	чоловіком	поїхали	до	лісу	в	Пущі-Водиці.	Вже	кілька	років	цей

ліс	 був	 нашим	 рятівником.	Щонеділі	 ми	 проходили	 20	 кілометрів	 до	 полігону	 і	 назад,	 минаючи	 озеро
Щербинчик.	Ці	 прогулянки	дарували	нам	неймовірну	насолоду	 від	 руху	 і	 споглядання	могутніх	 дубів	 і
височезних,	найстрімкіших	сосон,	а	ранньої	весни	й	диких	черешень	у	найніжнішій	вуалі	із	білого	цвіту,
згодом	 плантацій	 конвалій,	 від	 запаху	 яких	 оживали	 наші	 серця,	 змучені	 невдачами	 у	 вихованні	 сина.
Тріщина	в	наших	стосунках	від	цих	невдач	ставала	дедалі	ширшою	і	 глибшою.	Одного	дня	мій	чоловік
просто	запитав:	«Навіщо	я	з	тобою	зв’язався?»	Я	промовчала.	Що	я	могла	відповісти:	«Бо	я	тебе	люблю?»
Кого	тепер	це	переконає?	Особливо,	коли	щодня	на	Східному	фронті	гинуть	молоді	хлопці	і	навіть	жінки,
які	доводять	власну	любов	не	словом,	а	ділом?	Будь-які	слова,	зокрема	й	про	любов,	утратили	свій	сенс.
Діла	ж	мої	 із	любов’ю	мали	мало	спільного.	Я	нагадувала	білку,	що	крутиться	у	безкінечному	колесі.	 І
колесо	те	не	було	колесом	фортуни.
Того	дня	ми	купили	ковбаски,	 які	 зазвичай	смажили	у	потаємній	місцині.	Це	була	наша	лісова	хатка.

Любомир	 намагався	 збудувати	 там	 житло	 первісних	 людей,	 тягав	 усілякі	 патики,	 ми	 ж	 розкладали
вогнище	 поруч	 й	 утішалися	 їжею	 і	 розмовою.	 Попри	 певні	 розбіжності	 в	 головному	 ми	 з	 чоловіком
завжди	були	однодумцями.	Часто	він	звинувачував	мене	в	тому,	наче	я	краду	його	думки.	Однак	думки	ці
були	 не	 тільки	 його	 –	 вони	 були	 нашими,	 спільними.	 Спільні	 думки	 зрідні	 оргазму,	 вони	 –	 потужний
конкурент	спільному	ложу,	коли	ми	старіємо	і	чуттєве	життя	вже	втрачає	над	нами	владу.
Часто	 Любомир	 відмовлявся	 їхати	 до	 лісу,	 бо	 пройти	 20	 кілометрів	 для	 такого	 лінюха,	 як	 він,	 –	 річ

малоприємна.	Того	жовтневого	дня,	коли	виповнилося	14	років	нашому	офіційному	шлюбу,	 знали	ж	ми
одне	одного	не	мало	й	не	багато	–	22	літа,	що	пролетіли,	як	одна	мить,	теж	відмовився:	типу,	робитиме
уроки.	Ми	із	чоловіком	вийшли	на	пряму	дорогу,	мою	улюблену,	таку	романтичну	і	таємничу,	особливо	в
пору	 золотої	 осені.	 Тоді	 вона	 буквально	 світиться,	 обіцяючи	 завести	 тебе	 туди,	 де	 немає	 ні	 печалей,	 ні
радості	 –	 саме	 споглядання	 краси	 і	 спокій.	 Звідтам	 до	 нашої	 хатки	 вже	 рукою	 подати.	 Мені	 хотілося
змінити	ситуацію	і	з	Любомиром,	і	з	донькою	на	краще.	Я	запропонувала	чоловікові	переїхати	у	квартиру
його	 мами,	 яка	 після	 смерті	 чоловіка	 жила	 сама-одна	 в	 чотирьох	 кімнатах,	 а	 нашу	 квартиру	 віддати



молодятам.	Мою	ж	маму	можна	не	чіпати	–	її	помешкання	буквально	через	одну	зупинку	від	свекрушиної
хати.	«Поклеїмо	нові	обої»,	–	сказала	я.	Мій	чоловік	не	сприйняв	цієї	пропозиції.	Його	дратувало	все:	моя
донька,	 яка	 не	 була	 його,	 моя	мама,	 яка	 була	 божевільною,	Любомир,	 який	 був	 дебілом,	 нарешті	 я,	що
постійно	 змінювала	 свою	 думку	 і	 не	 захищала	 його	 тилів.	 Я	 стрімко	 старіла.	 Про	 відсутність	 органів
взагалі	промовчу.	Жити	без	матки,	скажу	вам	я,	дуже	несолодко.	І	протезів	для	заміни	цього	органу	іще	не
вигадали	 та	 й	 ніколи	 не	 вигадають,	 але	 вже	 тепер	 попри	 сумніви	 етичного	 характеру	 матку
трансплантують.	Реалізоване	материнство,	здається,	виправдовує	все.	Однак	мій	досвід	втручання	у	Божу
волю	свідчить	якраз	про	інше.	Долю	чи	Божу	волю	конем	не	об’їдеш	і	не	перескочиш.
«Міняй	 свою	квартиру»,	 –	 кинув	чоловік	жорстко	 і	 пішов	уперед.	Я,	 та,	що	 завжди	 ставила	 інтереси

його	 і	 сина	 вище	 інтересів	 решти,	 яка	 була	 ниточкою,	 раптово	 зашпорталася	 –	 нитка	 взялася	 ґудзем.
Спина	мого	чоловіка	все	віддалялася,	а	я	раптово	розвернулася	на	90	градусів	 і	пішла	в	 інший	бік.	Моя
хода	 ставала	 все	 впевненішою.	 Не	 хотіла	 жодного	 з’ясування	 стосунків.	 Дійшла	 до	 санаторію	 «Лісова
поляна»,	в	якому	понад	тридцять	років	тому	лікував	своє	серце	мій	батько.	Я	й	знала	Пущу	завдяки	йому.
На	всіх	цих	доріжках	залишилися	татові	сліди.	І	знали	про	ці	сліди,	пам’ятали	їх	лише	я	і	мама.	Якби	тато
жив	–	усе	було	б	інакше.	Але	мертвих	не	підняти.	Містика,	проте	я	таки	бачила	попереду	батькову	спину.
Ось	 тільки	 догнати	 ту	 спину	 було	мені	 не	 спосіб.	 «Май	же	 якусь	 власну	 гідність»,	 –	 сказав	 якось	мені
чоловік.	«Любов	власної	гідності	не	визнає»,	–	була	моя	відповідь.	Я	й	досі	так	вважаю.	Власна	гідність	–
це	 всього	 лишень	 високий	 варіант	 егоїзму,	 голос	 нашого	 его,	 яке	 керується	 винятково	 власними
інтересами	 чи	 гординею	 –	 не	 більше.	 Віддаю	 перевагу	 беззастережній	 любові.	 Дуже	 складно	 поділити
свою	 любов	 на	 рівні	 частини	 між	 тими,	 кого	 любиш,	 й	 любити	 всіх	 однаково.	 Насправді	 це	 взагалі
неможливо.	 Завжди	 будуть	 ображені,	 а	 той,	 хто	 любить,	 у	 разі	 своєї	 гіперчутливості	 приречений	 на
антидепресанти.
Подальші	 події	 розвивалися	 блискавично.	 Додому	 я	 дісталася	 автобусом.	Мій	 чоловік	 зателефонував

мені,	точніше	він	телефонував	двічі.	Якби	малий	не	відключив	у	телефоні	звук,	то,	можливо,	все	склалося
б	 інакше.	 Коли	 я	 той	 дзвінок	 почула	 –	 повертатися	 вже	 було	 пізно	 і	 ніяк.	 Чоловік	 сказав:	 «Ти	 зовсім
здуріла».	 Згодом,	 примчавшись	 додому	 і	 збираючи	 свої	 речі,	 повторив	 ту	 ж	 фразу.	 Отак	 я	 і	 стала
божевільною.	Ми	із	сином	лишилися	самі.	Наступного	дня	зробила	ще	одну	спробу.	Зателефонувала	своїй
свекрусі,	 намагалася	 пояснити,	 що	 все	 летить	 шкереберть,	 що,	 можливо,	 ми	 із	 Любомиром	 могли	 б
переїхати	до	неї	 і	якось	жити	з	нею	і	нашим	татом	і	чоловіком.	На	це	моя	мила	і	найдобріша	зі	свекрух
відповіла:	«Нащо	твоя	донька	так	рано	вийшла	заміж?	 І	нащо	ви	тут	мені	потрібні?	Нічого	сюди	лізти.
Вирішуйте	 свої	 справи	 у	 себе».	 Завіса.	Вкотре	 треба	 вчитися	жити	новим	життям,	 як	 після	 операції	 на
Васильківській.	Тільки	цього	разу	з	мене	видалено	якщо	й	не	всю	душу,	то	істотну	її	частину.	Цікаво,	як
лікарі	 розв'яжуть	 проблему	 трансплантації	 душі?	 Адже	 присвоюючи	 чужі	 органи,	 люди	 присвоюють	 і
чуже	життя,	не	прожите	донором	або	й	подароване	ним,	відтак	присвоюють	і	частину	чужої	душі,	а	може,
й	усю	душу?	Думаю,	ця	думка,	що	лежить	на	поверхні,	вже	давно	нікого	не	лякає,	бо	в	умовах,	коли	все
дозволено,	 людина	 –	 найжорстокіша	 тварина.	Крутії-юристи	 випишуть	 усю	 процедуру,	 процес	 отримає
правове	обґрунтування.
Після	 нещасливої	 поїздки	 до	 лісу	 був	 місяць	 мук	 і	 суцільного	 страждання.	 Уночі	 я	 взагалі	 не	 могла

лежати,	постійно	мала	ходити	–	таким	є	наслідок	стресу.	Потім	почала	палити	і	відразу	багато.	Мене	не
радувало,	що	моя	 донька	 із	 зятем	мали	 де	жити,	що	моя	 депресивна	мама	 таки	 повернулася	 нарешті	 у
власну	квартиру.	Не	могла	собі	пробачити,	що	пожертвувала	своєю	родиною	заради	інших.	Чотирнадцять
років	тому,	коли	я	хворіла,	мені	було	легше:	усі	хотіли	мого	одужання,	бо	так	було	вигідно	всім.	Нині	ж
усі,	можливо,	й	підсвідомо	вирішили	вижити	за	мій	рахунок.	Однак	найбільше	прикрощів	завдавав	мені,
звичайно	ж,	Любомир.	Він	не	міг	змиритися	із	тим,	що	тато	пішов.	Спочатку	вирішив	перефарбуватися	на
знак	 протесту	 на	 блондина,	 стати,	 як	Мессі.	Жодні	мої	 докази,	що	 кожна	 людина	має	 лишатися	 такою,
якою	 її	створив	Бог,	що	Мессі	–	славетний	футболіст,	тому	може	дозволити	собі	більше	ніж	пересічний



хлопчик,	нічого	не	давали.	Потім	щовечора	почав	палити	якісь	папери	у	себе	в	кімнаті,	стверджуючи,	що
вогонь	 його	 заспокоює.	Я	 пропонувала	 палити	 на	 балконі	 –	жодної	 реакції.	Мій	 син	 блокував	 диваном
двері,	піддивився	мій	пароль	на	компі	й	грався	в	ігри	до	5-ї	ранку.	Не	їв,	пропускав	школу,	валяючись	у
ліжку	 цілими	 днями.	 Я	 ж	 писала	 вчительці	 записки:	 Любомир	 хворий.	 Нарешті	 треба	 було	 щось
вирішувати.	Переїзд	моєї	мами	означав	–	мій	чоловік	ніколи	до	нас	не	повернеться.	Мама	не	може	терпіти
свого	зятя,	відповідно	зять	не	переносить	тещу,	вважаючи,	що	її	місце	у	будинку	для	перестарілих.	Моя
мама	–	людина	важка,	але	всі	тещі	зазвичай	не	цукор.	Однак	на	неї	всі	ці	події	і	ліки,	які	вона	приймала
протягом	 останніх	 місяців,	 справили	 позитивний	 вплив:	 депресія	 змінилася	 ейфорією.	 Бабуся	 почала
готувати	не	тільки	борщ,	а	й	млинчики,	що	тануть	у	роті.	От	тільки	їсти	ті	млинчики	не	хочеться.
Я	запропонувала	чоловікові	написати	заяву	про	розлучення	за	обопільною	згодою,	щоб	усім,	передусім

Любомирові,	стало	ясно:	повернення	назад	немає.	Чоловік	відмовився.	Довелося	ту	заяву	писати	мені	в
односторонньому	порядку.	На	думку	мого	чоловіка,	в	такий	спосіб	розлучення	пройде	простіше	–	ми	ж
жодних	претензій	одне	до	одного	не	маємо.	Можливо,	це	й	правда,	але	чомусь	відповідальність	за	все	у
цьому	житті	маю	на	себе	брати	я	і	тільки	я.	Що	тут	сказати.	Я	ж	старша.	Моя	подруга	Валя,	з	якою	я	час
від	часу	зідзвонювалася,	намагалася	прочистити	мій	мозок:	думай	про	Любомира,	забудь	уже	нарешті	про
свою	 любов.	Яка	 любов?	 Ти	що	 сліпа	 й	 глуха?	Я	 не	могла	 пояснити,	що	 здираю	 своє	минуле	 разом	 зі
шкірою,	що	минуле	це	було	різне,	але	все	ж	в	основі	своїй	щасливе,	бо	знайти	людину,	яка	тебе	розуміє,	–
річ	майже	неймовірна.
Мені	 було	 гірко,	 коли	 мій	 чоловік	 називав	 мене	 божевільною.	 У	 його	 словах,	 звичайно,	 була	 певна

рація,	бо	в	будь-яких	словах	завжди	є	певна	рація,	але	моє	божевілля	було	зумовлене	самою	ситуацією,
моїми	 почуттями	 до	 нього,	 яких	 я	 позбутися	 не	 могла	 і,	 напевно,	 й	 не	 хотіла.	 Знайдіть	 людину,	 яка
добровільно	знищила	б	власну	душу.	І	не	кажіть,	що	не	я	перша	і	не	я	остання.	Так	кажуть	лише	ті,	хто
насправді	не	переживав	розчарувань	передусім	у	собі.	Усе	в	житті	завжди	відбувається	вперше	і	востаннє.
І	жодного	повторення.	Римейки	–	винятково	для	графоманів.
Я	 просила	 не	 завдавати	 мені	 зайвого	 болю.	 Однак	 що	 ці	 слова	 означають	 для	 того,	 хто	 чітко

сформулював	 свій	 символ	 віри:	 «Я	 тобі	 не	 чоловік.	 Тепер	 у	 тебе	 інша	 сім’я.	 Хай	 твій	 зять	 і	 донька
переймаються	 твоїми	 проблемами,	 збирають	 розкидане	 каміння.	 Мені	 ж	 нічого	 не	 треба	 –	 хочу	 жити
простим	 життям:	 устав,	 пішов	 на	 роботу,	 прийшов,	 ліг	 спати».	 Любомир	 у	 всьому	 звинувачував	 свою
сестру	та	 її	чоловіка.	«Навіщо	вони	одружувалися?»	–	 запитував	він	мене.	Особливо	діставалося	моєму
зятю.	Це	було	зачароване	коло	ненависті.	І	жодного	просвітку.
Ненависть,	 як	 і	 зло,	 не	 має	 дна.	 Але	 саме	 випадок	 із	 перефарбуванням	 волосся	 був,	 напевно,

переломним.	Своє	 бажання	 стати,	 як	Мессі,	мій	 син	 висловив	 у	 суботу,	 коли	 я	 прибирала	 і	 думала	про
своє.	Він	же	знову	і	знову	повертався	до	теми	зміни	кольору	волосся.	Спочатку	просив	мене,	потім	бабу.
Зрештою,	 я	 не	 витримала	 й	 сказала,	 що	 мені	 така	 ідея	 зовсім	 не	 подобається.	 «І	 що	 ти	 вигадаєш
наступного	разу:	 татуювання,	 розтягування	 вух,	 пірсинг,	 зміну	 статі?	 –	продовжувала	 я.	 –	 І	 всі	 ці	 дурні
забаганки	 з	 якогось	 дива	 оплачувати	 маю	 саме	 я.	 Якого	 милого!»?	 І	 все	 ж	 вирішила	 не	 загострювати
ситуації,	записала	його	телефоном	у	неділю	вранці	на	пофарбування.	Здається,	син	заспокоївся.	Однак	мої
нерви	були	натягнутими,	як	струна,	що	ось-ось	лусне.	Я	все	бурчала,	що	син	мене	дивує,	що	так	не	можна.
Знову	почалися	розмови	про	атеїзм	і	потребу	перевернути	ікони,	які	дивляться	на	Любка	надто	уважно.	І
тут	мене	понесло.	Я	 вигукнула,	що	він	 якийсь	чорт	рогатий,	 а	 не	 дитина.	Любомир	весь	напружився	й
накинувся	 на	 мене	 із	 кулаками.	Я	 впала,	 син	 копав	мене	 ногами	майже	 так,	 як	 колись	штурхав	 своїми
п’ятками	всередині	живота.	Цього	разу	я	за	п’ятки	його	вже	не	хапала.	Син	виснажився	–	я	продовжувала
лежати	на	підлозі.	Любомиром	почало	трусити,	він	плакав,	говорив,	що	зробив	погано.	Я	його	обнімала,
пробачала,	притуляла	до	себе.	«Зробленого	не	повернеш,	але	треба	спинитися»,	–	умовляла	я.	Однак	цього
разу	птах	щастя	не	вилетів	з	моїх	грудей	–	Голуб-дух	покинув	нас,	можливо,	й	назавжди.	Так	скінчився
найгірший	із	наших	днів.



У	неділю	ми	зібралися	й	пішли	до	перукарні,	дорогою	купили	фарбу	«Зимовий	блондин».	У	перукарні
мій	 син	 якось	 знітився,	 сховався	 за	 вішак	 із	 одягом.	Мила	 дівчинка-перукарка	 вислухала	 моє	 прохання
перефарбувати	 хлопчика	 на	 блондина.	 Її	 очі	 округлилися.	 Я	 попросила	 Любомира	 підійти	 ближче.	 На
щастя,	нам	трапилася	небайдужа	майстриня,	яка	чесно	сказала,	що	з	купленою	фарбою	Любомир	стане	не
блондином,	а	рудим.	Для	того	щоб	стати	блондином,	потрібен	пергідроль	і	кілька	фарбувань.	«Ти	зіпсуєш
своє	 волосся»,	 –	 підсумувала	 вона.	 Фарбуватися	 в	 рудий	 колір	 мій	 безцінний	 синчик	 відмовився	 й
повернувся	до	виходу.	Я	подякувала	самими	очима	милій	дівчинці	й,	зітхнувши	із	полегкістю,	вийшла	з
перукарні.	Вдень	син	пішов	гуляти,	купив	на	видані	кишенькові	запальничку	й	почав	увечері	палити	щось
у	 своїй	 кімнаті.	Жодні	 вмовляння	не	 діяли.	Нарешті	 я	 подзвонила	 в	 поліцію.	Цей	мій	 учинок	 викликав
бурхливу	реакцію,	але	за	відміну	виклику	син	пообіцяв	піти	до	тата.	Мені	потрібен	був	перепочинок,	хоча
я	й	знала:	матерям	перепочинок	не	світить	ніколи.	Вже	наступного	дня	Любко	після	школи	поїхав	не	до
тата,	а	прийшов	до	мене.	На	новому	місці	йому	не	подобалося.	«Я	не	можу	жити	машинним	життям»,	–
зізнався	він.	Ще	через	день	‒	те	саме.	Моя	мама	вимагала:	хай	побуде	у	татка	бодай	тиждень.	Але	де	там!
Уже	ввечері	Любомир,	потріпавши	нерви	батькові,	сказав,	що	хоче	жити	таки	з	мамою.	По	8-ій	вечора	з
рюкзаком	за	плечима	цей	пілігрим	з’явився	на	порозі	нашої	квартири.
Усі	наступні	дні	в	нього	спостерігався	різкий	перепад	настрою	від	любові	до	ненависті.	Мені	було	його

шкода	–	він	же	іще	дитина,	ще	й	у	перехідному	віці.	Однак	я	мала	працювати,	а	не	займатися	винятково
станом	свого	сина.	Наступної	неділі	він	побіг	на	роботу	до	тата,	був	щасливий,	що	батько	нарешті	з	ним
спілкується.	 Все	 змінювалося	 на	 краще.	 Я	 ж	 так	 стомилася	 від	 ненависті,	 яка	 мене	 спустошувала,	 що
запропонувала	всім	раз	і	назавжди	закопати	сокиру	війни.	Не	хоче	мій	чоловік	нести	свій	хрест	–	так	тому
і	 бути.	 Головне,	 щоб	 я	 несла	 свій,	 той,	 що	 лишився	 на	 спині	 у	 Любомира,	 який	 росте	 разом	 із	 ним.
Зрештою	чоловікові	слова:	«Якщо	ти	Любомира	любиш,	у	тебе	все	вийде»,	–	мають	стати	моїм	гаслом.
Господи,	я	не	знаю,	які	ще	випробування	готуєш	Ти	мені,	але	точно	знаю:	я	готова	померти,	аби	лише

мій	син	прийшов	до	Тебе	і	побачив	Тебе.	Амінь.

Зима:	випробування
Вагалася,	чи	продовжувати	мені	цю	сповідь.	Багатьом	вона	може	видатися	дивною,	комусь	обриднути,

інших	просто	нервуватиме.	Одні,	за	словами	моєї	мами,	одразу	зрозуміють,	що	я	‒	натуральна	дурепа,	й,
насміявшись	від	душі,	відкинуть	книжку.	Інші	ж	будуть	упевнені,	наче	зводжу	рахунки	зі	своїм	колишнім
чоловіком	 і	 його	 родиною	 чи	 ще	 гірше	 ‒	 намагаюся	 когось	 чомусь	 навчити.	 Байдуже.	 Адже	 будь-яка
сповідь	потрібна	передусім	тому,	хто	сповідається.	І	не	тільки	через	те,	що	має	психотерапевтичний	ефект,
притишує	біль,	очищає	душу,	 а	й	 тому,	що	будь-яка	сповідь	‒	це	спроба	вижити,	 а	може,	навпаки	‒	це
своєрідне	самогубство?	Можливо,	я	помиляюся,	але	любов	без	страждань	і	її	антипода	ненависті	небагато
варта.	Стерильної	 любові	 в	 природі	 не	 існує,	 саме	 тому	любов	 вимагає	 відваги.	У	певний	 момент	 мені
відваги	забракло.	Я	вже	нічого	не	хотіла,	окрім	спокою.	Однак	з	любов’ю,	коли	вона	перетворюється	на
хрест,	 так	не	буває	‒	 позбутися	 її	 навряд	чи	вдасться,	 як	би	 ви	цього	 не	 хотіли	 і	що	 б	 не	 робили.	Моя
сповідь	тяжка	і	невесела,	в	ній	немає	жодної	романтики,	бо	належить	вона	нещасній	матері	і	жінці,	або	й
поганій	матері	і	жінці.	Відомо,	різні	матері	бувають,	жінки	‒	тим	паче.
Зима	виявилася	для	мене	справжнісінькою	м’ясорубкою.	Ніяк	було	записувати	події	по	гарячих	слідах,

тому	 з	 часової	 дистанції	 усі	 вони	 злилися	 в	 суцільний	 потік	 з	 порушеною	 хронологією	 й	 провалами	 в
пам’яті.	 Попри	 молитви	 мої	 стосунки	 з	 сином	 не	 поліпшувалися.	Навпаки,	 сварки	 виникали	 на	 рівому
місці:	 через	 уроки,	 їжу,	 зовнішній	 вигляд,	 але	 передусім	 через	 комп’ютер,	 від	 якого	 у	 Любомира
виробилася	 справжнісінька	 залежність.	 Не	 було	 батька,	 що	 виконував	 роль	 стримуючого	 фактора,	 ‒
хлопець	 вирішив	 віддатися	 своїй	 пристрасті	 повністю.	 Ситуація	 набирала	ще	 більшого	 драматизму,	 бо
мені	 на	 цьому	 комп’ютері	 треба	 було	 працювати.	 Комп’ютерна	 війна	 загострювалася,	 коли	 син	 хапав
віруси,	а	хапав	він	їх	хмарами,	старенька	машина	глючила	й	відмовлялася	жити.	«Екран	смерті»	дивився



на	 мене	 не	 лише	 з	 монітора,	 а	 й	 з	 реальності.	 Іноді	 мені	 вдавалося	 самій	 упоратися	 з	 комп’ютерними
проблемами	 ‒	 використовувала	 усі	 можливі	 антивірусні	 програми.	 Однієї	 ночі	 видалила	 вісімсот	 з
лишком	загроз	‒	мій	особистий	рекорд.	Проте	настав	момент,	коли	довелося	викликати	майстра.	Не	знаю,
як	ви,	 а	 я	наших	майстрів	боюся	 і	 то	панічно.	Гадаю,	 вам	 теж	відомий	цей	 страх,	 бо	 зазвичай	майстри
наші	 мають	 низьку	 кваліфікацію,	 постійно	 брешуть,	 намагаються	 нажучити	 клієнта	 й	 партачать.
Наприклад,	 коли	 мені	 встановили	 бойлер	 ‒	 лічильник	 почав	 крутитися	 у	 зворотній	 бік.	 Тож	 невдовзі
водоканал	вже	був	винен	мені,	а	не	я	йому.	Майстер	єхидно	хихочучи,	мовляв,	ви	ж	у	плюсах,	визнав	свою
помилку,	 але	 за	 хвилину	 вигукнув:	 «А	 де	 був	 ваш	 чоловік?!	 Діліть	 цю	 помилку	 навпіл!»	 Буде	 ще	 мій
чоловік	думати	про	мої	лічильники,	як	би	не	так	‒	він	думає	про	долю	України,	української	науки,	світу	і
навіть	всесвіту!	Насправді	це	не	мало	жодного	значення,	бо	виправити	помилку	було	не	так	легко.	Адже
на	лічильнику	працівники	водоканалу	поставили	пломбу,	не	помітивши,	до	речі,	що	крутиться	він	не	туди.
Ця	дрібна	 історія	коштувала	мені	купу	нервів	 і	 часу,	 а	працівникам	водоканалу	 і	майстрові	‒	 біганини.
Усе,	 звичайно,	 владналося.	 Однак	 цей	 та	 й	 інші	 випадки	 говорить	 про	 одне:	 ми	 завжди	 ставимося	 до
власних	 помилок	 поблажливо,	 знаходячи	 собі	 виправдання,	 зате	 від	 інших	 вимагаємо,	 аби	 вони
працювали	на	совість.	Нарікаємо	на	інших,	усі	разом	залишаємося	неуспішними.
На	 жаль,	 молодесенький	 комп’ютерник,	 якого	 викликала,	 виявився	 нікудишнім.	 Перевстановив

Windows,	 ретельно	пропилососив	нутрощі	машини,	 але	попри	це	 вона	 все	 висла	й	 висла	‒	 антипилова
терапія	 чомусь	 не	 допомогла.	 Тож	 після	 першого	 майстра	 своєї	 справи	 прийшов	 другий,	 значно
обізнаніший,	 поміняв	 якусь	 важливу	 деталь	‒	 і	 комп	 ожив.	 З	 реальністю	усе	 було	 значно	 складніше.	 Її
підрихтувати	 було	 нікому.	 Життя	 ставало	 поперек	 горла,	 але	 треба	 було	 виконувати	 мінімум,	 аби	 не
захлинутися	 від	 випробувань,	 які	 накочувалися	 все	 новими	 хвилями,	 а	 часами	 спадали	 Ніагарським
водоспадом.
Намагалася	 впливати	 на	 сина,	 застосовуючи	 старий,	 як	 світ,	 метод	 батога	 і	 пряника.	 Наприклад,

відмовилася	давати	кишенькові,	якщо	він	не	зробить	уроки.	Результат?	Любомир	мене	пощипав,	притис	й
отримав	 те,	 чого	 хотів.	Він	 усе	 більше	розпускав	 руки,	 трощив	посуд	 і	 все,	що	потрапляло	під	 руку.	У
такий	 спосіб	 добивався	 всього,	 чого	 хоче.	 Його	 ображали	 мої	 зауваження,	 особливо	 незгода	 з	 його
смаками	 чи	 бажаннями.	 Вражене	 самолюбство	 вибухало	 люттю.	 Мама	 жахалася.	 «Колись	 він	 тебе
приб’є»,	‒	 говорила	 вона.	Малий	 уже	 не	 плакав.	 Плакала	 натомість	 я.	 Мені	 не	 хотілося	 жити,	 але,	 за
словами	сина,	мала	тонку	кишку,	щоб	покласти	усьому	цьому	край	‒	потрапляв	у	десятку.
Спалахи	 агресії	 в	 Любомира	 були	 такими	 жахливими,	 що,	 напевно,	 лякали	 його	 самого.	 Немарно

погодився	 піти	 на	 прийом	 до	 районного	 психіатра	 ‒	 йому	 потрібні	 були	 заспокійливі.	 Психіатр	 ‒
глибокий	пенсіонер	‒	говорив	з	довгими	паузами,	а	писав	з	іще	довшими	перервами.	Не	призналася,	що
син	 мене	 б’є.	 Мотивація	 була	 іншою:	 Любомир	 не	 ходить	 у	 школу,	 бо	 боїться	 вдарити	 нахабного
однокласника	 Ростика,	 який	 постійно	 дражниться.	 Ця	 брехня	 мене	 не	 муляла.	Ще	Шекспір	 сказав:	 усі
брешуть.	Психіатр-довгожитель	виписав	неймовірно	помічні	 таблетки	 за	 космічною	ціною,	що	 їх	 треба
було	 пити	 тиждень,	 паралельно	 відвідуючи	 школу.	 Однак	 Любомир	 вирішив	 інакше,	 скористався
ситуацією	і,	як	ведмідь,	заліг	у	сплячку.	Про	школу	ніхто	й	не	заїкався.	Якщо	на	початках	мій	колишній
чоловік	 ще	 синові	 телефонував,	 говорив,	 що	 любить	 його,	 то	 тепер	 будь-які	 контакти	 між	 ними
увірвалися.	Усі	телефони:	мобільні	й	хатній	‒	мовчали.	Я	ж	не	дзвонила,	бо	від	моїх	дзвінків	ставало	ще
гірше.	 Чоловікова	 зневага	 до	 мене	 переросла	 в	 одверту	 ненависть:	 син	 був	 не	 таким,	 бо	 до	 його
прекрасного	 генотипу	 домішалися	 мої	 нікудишні	 волинські	 гени	 й	 неперехідна	 тупість.	 «Ти	 сама	 його
таким	 зробила»,	 ‒	 сказав	 мені	 колишній.	 Які	 вже	 тут	 розмови,	 тим	 паче	 порозуміння?	 Хоча	 заради
справедливості	треба	сказати:	саме	завдяки	Y-хромосомі	можна	визначити,	хто	був	прямим	предком	особи
чоловічої	статі	по	батьківській	лінії.	У	своєму	синові	я	помічала	лемківську	натуру	не	тільки	колишнього
чоловіка,	 а	 й	 колишнього	 свекра.	 Хай	 дарують	 мені	 любителі	 лемківських	 пісень	 і	 поезії,	 що	 є	 лише
одним	крилом	характеру	лемка,	але	для	мене	лемківська	натура	означає	одне	‒	дикість.	Вона	добре	далася



мені	 взнаки	 і	 в’їлася	 в	 печінки.	 Мій	 колишній	 чоловік,	 підтрунюючи	 наді	 мною	 і	 наче	 жартома
підкреслюючи	 своє	 галицько-австрійське	 походження,	 забуваючи	 про	 тюркські	 гени	 мами	 з-під
Переяслава,	 любив	 наспівувати:	 «Морда	‒	 в	 сажі,	 Срака	 в	 глині,	 Хлопці,	 хто	 ви?	Ми	‒	 з	 Волині».	 У
відповідь	я	сміялася.	Однак	коли	одного	разу,	гніваючись,	нагадала	приказку:	«Дурний,	як	лемко»,	чоловік
змінився	 в	 лиці,	 хотів	 мене	 стукнути,	 але	 стримався.	 Зрештою,	 підсумував,	 що	 фольклор	 і	 народна
мудрість	для	нього	не	авторитет,	бо	насправді	народ	дурний,	його	треба	виховувати.	Внутрішньо	я	з	цим
навіть	погодилася,	але	ж	народ	складається	і	з	дітей,	тому	виховувати	треба	передусім	їх,	а	не	перекладати
батьківські	обов’язки	на	жінку.	І	це	далеко	не	все,	що	можна	сказати	про	дику	лемківську	гординю,	яку
самі	лемки	воліють	називати	гордістю.	Вона	у	моїй	сповіді	є	важливим	сюжетом.
Звичайно,	 я	не	могла	бути	байдужою	до	 того,	що	Любомир	не	 відвідує	школу.	 Зрозуміло,	 діти	 важко

переносять	розлучення	батьків,	але	вони	все	ж	не	лупцюють	матерів,	хай	не	вчаться,	але	ходять	до	школи.
Якось	 після	 чергового	 нападу	 синової	 люті,	 коли	 в	 мене	 летіли	 підручники	 і	 зубочистки,	 подзвонила
Вікторові,	 братові	 колишнього	 чоловіка,	 найлюдянішому	 у	шанованій	 родині	 патріотів	 й	 інтелектуалів,
попросила,	аби	він	поговорив	з	татом	і	бабусею	свого	небожа,	пояснив,	що	в	пориві	злості	хлопець	може
накоїти	біди.	Мені	здавалося,	батько	має	втрутитися,	якщо	не	забрати	сина	до	себе	бодай	на	якийсь	час,
аби	перервати	синову	лють,	то	хоча	б	поговорити	з	ним,	сказати,	що	не	тільки	я	винна	в	тому,	що	наша	так
звана	родина	розвалилася,	що	маму	бити	не	можна.	У	душі	звинувачувала	колишнього	в	тому,	що	сином
він	 практично	 не	 займався,	 ба,	 взагалі	 був	 позбавлений	 батьківського	 інстинкту.	 Якось	 після	 чергово
скандалу	з	приводу	його	випивки	пішов	гуляти	із	маленьким	Любомиром.	Того	дня	було	не	тільки	кіно,	а
й	McDonalds.	Син	запам’ятав	цю	прогулянку	на	все	життя,	заздрячи	другові	Сашкові,	чий	тато	постійно
вигулював	свою	дитину	й	часто	грався	з	обома	хлопчиками.
Хоча	 мій	 чоловік	 і	 був	 зрілим	 мужчиною,	 проте	 залишався	 вічним	 підлітком,	 якому	 море	 по	 коліна,

уявляючи	 себе	 тим	 центром,	 довкола	 якого	 обертаються	 всі	 і	 все.	 Спочатку	 за	 моїми	 плечима	 заочно
закінчував	 університет,	 згодом	 писав	 і	 захищав	 дисертацію,	 а	 тепер,	 за	 його	 словами,	 бореться	 з
колишніми	 комсюками	 в	 одному	 з	 українських	 музеїв,	 відстоюючи	 честь	 і	 гідність	 колективу,	 погано
маскуючи	 головну	 мету	 ‒	 стати	 директором	 поважної	 інституції.	 Я	 ж,	 за	 геніальним	 планом,	 мала
виконувати	 роль	 міцного	 тилу,	 але	 не	 впоралася	 із	 поставленою	 задачею,	 ба,	 за	 словами	 колишнього,
взагалі	нічим	йому	в	житті	не	допомогла,	навпаки,	через	мене	його	самооцінка	була	хронічно	заниженою.
Хай	так,	але	чому	міцного	тилу	не	потребувала	я?	А	все	тому,	що	моя	особа	була	несумісною	з	великими
ділами.	Я	нічого	не	зробила	для	України.	Зате	мій	чоловік	задля	неї	жив	і	живе!
У	голові	не	вкладалося,	як	можна	так	гаряче	обстоювати	добро,	 ігноруючи	власного	сина	й	плекаючи

помсту	щодо	мене.	Мій	чоловік	хоч	і	відзначається	непересічним	розумом,	завжди	був	невдахою.	Коли	ми
познайомилися,	 фактично	 був	 ніким,	 не	 мав	 ані	 професії,	 ані	 такого	 потрібного	 в	 нашому	 суспільстві
папірця,	 як	 диплом.	 Згодом	 після	 десятирічного	 навчання	 завдяки	 братові-декану,	 що	 опікувався	 ним
постійно,	 отримав	престижну	посаду	в	музеї.	 І	 тут	у	нього	почалося	 справжнісіньке	 запаморочення	від
успіхів,	 а	 фаза	 безвихідної	 приреченості	 на	 другорядність	 раптово	 змінилася	 фазою	 самореалізації	 за
будь-яку	ціну.	В	одному	 з	повчальних	листів,	 адресованих	синові,	 так	 і	написав:	 головне	для	людини	‒
самореалізація.	Невже	не	знав,	що	бути	батьком	‒	одна	із	її	форм?	Невже	не	відчував,	що	не	тільки	я	як
мати,	 а	 й	 він	 як	 батько	 теж	 потерпів	 поразку?	 Адже	 невдача	 з	 Любомиром	 не	 була	 винятково	 моєю.
Парадокс,	 але	 часто	 розумні	 люди	 не	 розуміють	 елементарних	 речей.	 Коли	 заходила	 мова	 про	 те,	 що
колишній	приділяв	Любкові	мало	уваги	‒	одразу	висував	безвідмовний	аргумент:	мій	тато	взагалі	мною
не	 займався.	 Свекруха	 ж	 у	 таких	 випадках	 посилалася	 на	 власний	 досвід:	 її	 чоловік,	 повертаючись	 із
робити,	 питав,	 як	 справи,	 а	 вона	 відповідала:	 «Добре!»	Я	ж	мовчки	 все	це	 вислуховувала	‒	 людям,	 які
вважають	 себе	 бездоганними,	 ніколи	 нічого	 не	 доведеш.	 Коли	 колишній	 просторікував,	 що	 всі	 ми	 ‒
піщинки	у	всесвіті,	а	нашої	смерті	ніхто	й	не	помітить,	мені	хотілося	обірвати	цей	потік	пустопорожньої
балаканини:	 «Головне,	щоб	 твою	 смерть	 помітив	 твій	 син.	Доки	 ти	 думав	 про	 космос	 і	 динозаврів,	 не



помітив,	як	перетворився	для	сина	на	загадкову	чорну	діру».
Звичайно,	я	допомагала	колишньому	стати	на	ноги,	вірила	в	його	розум,	раділа	його	успіхам,	фактично

була	 другою	 матір’ю.	 У	 результаті	 ж	 заслужила	 зневагу.	 Так	 завжди	 буває	 з	 тими,	 хто	 любить
безкорисливо,	інакше	любити	й	неможливо.	Так	завжди	буває	з	тими,	хто	ставиться	до	почуттів	серйозно,
бере	 їх	близько	до	серця,	 а	не	живе	вигодою	 і	 зручністю,	 які	нині,	 а	може,	й	 завжди	ототожнюються	 із
проникливим	розумом	 і	 називаються	 умінням	жити.	 Діти	 ж	 чудово	 відчувають	 усі	 нюанси	 у	 ставленні
батьків	один	до	одного.	Любомир	розумів,	що	я	його	батька	люблю,	батько	ж	не	мав	до	мене	найменшої
поваги,	бо	загалом	уважав	жінок	істотами	другого	сорту,	просто	користався	ситуацією	і	моїми	почуттями,
не	 стидаючись	 при	 цьому	 називати	 дебілкою	 і	 трахнутою	 на	 всю	 голову.	 Син	 наслідував	 батька,	 але
помилявся	 в	 одному:	 зневажена	 любов	 не	 триває	 вічно,	 навіть	материнська.	Моя	 перетлівала	 в	 горнилі
випробувань	і	жорстокості.	Я	й	подумати	не	могла,	що	любов	може	вичахнути	так	нагло,	наче	й	не	було
кількох	 десятиліть	 спільного	 життя,	 сповнених	 самопожертви,	 неприємностей,	 розчарувань,	 але,
здавалося,	 й	 непідробного	 взаєморозуміння,	 терпіння	 і	 навіть	 сякого-такого	щастя.	 У	шляхетний	 образ
колишнього	чоловіка,	що	його	вимальовувала	протягом	усього	цього	часу,	не	вірила	вже	ні	на	грам.	Мені
вже	не	було	боляче,	коли	в	одній	з	розмов	він	прямо	сказав:	«Я	тебе	не	люблю	і	то	давно».	Насправді	цей
носій	 гідності,	 такий	 культурний	 і	 витриманий	про	 людське	 око,	 на	практиці	 виявився	мстивим	 і	 злим.
Його	вибуяла	гординя	 і	 самозакоханість	не	мали	меж	‒	усіх	довкола	вважав	дурнями	 і	бидлом.	Не	вмів
прощати,	але	при	цьому	позиціонував	себе	християнином	на	всю	губу	‒	фарисейство	чистісінької	води.
Ким	був	для	мене	тепер?	Звичайно,	циніком	і	зрадником,	але	передусім	‒	пліснявою,	яку	я	добровільно
впустила	у	своє	життя,	більше	того	‒	плекала	її.	Від	однієї	згадки,	що	лежала	із	цією	пліснявою	в	одному
ліжку,	доторкалася	 до	неї,	 а	 вона	 до	мене,	 починало	нудити	 так,	 як	 зазвичай	нудить	 вагітних.	Хотілося
блювати	від	огиди	й	розпачу:	як	я	могла?	Так	виношувала	останню	свою	дитину,	що	звалася	ненавистю.
Ким	був	тепер	для	Любомира	той,	хто	не	надто	ним	цікавився	протягом	тринадцяти	років,	а	тепер	просто
кинув	напризволяще?	Син	продовжував	тата	любити,	а	мене	бив	із	помсти	за	розвалену	родину	й	зіпсуте
життя.	Якими	були	тодішні	мої	почуття	до	сина?	Я	його	боялася.
Коли	 полуда	 з	 моїх	 очей	 спала,	 пригадувала	 різні	 епізоди,	 що	 свідчили	 про	 жорстокість	 коханого.

Минулого	літа	сталася	подія	із	серії	тих,	які	прийнято	називати	Божим	знаком.	У	піддашші	шикарної	хати
покійного	 свекра	 оселилася	 сімейка	 пташечок,	 таких	 сіреньких,	 не	 знаю,	 як	 їх	 називають	 орнітологи.
Одного	погідного	вечора,	коли	сонце	хилиться	до	горизонту,	а	матіоли	розпускають	найчарівніші	пахощі,
мій	чоловік	заліз	на	безцінне	піддашшя,	витягнув	гніздечко	й	пожбурив	його	на	дорогу,	мотивуючи	свій
учинок	 тим,	 що	 птахи	 скапарають	 дім.	 Сільська	 жорстокість	 не	 була	 для	 мене	 новиною.	 З	 дитинства
бачила,	як	селяни	убивають	і	нищать	живих	істоток,	які	то	псують	город,	як	капосні	кроти,	то	звивають	у
найневідповідніших	місцях	сірі	кокони,	як	оси,	або	надто	швидко	розмножуються,	як	коти	й	собаки,	чиїх
малят	топлять	або	й	живцем	закопують	у	землю.	А	ластів’ячі	гнізда!	Їх	без	найменших	вагань	збивають	з
пофарбованих	фасадів,	аби	не	псували	зовнішнього	вигляду	обійстя	й	головне	‒	коштовної	штукатурки!	З
ластівками	ще	до	нашого	приїзду	покінчив	швагро,	якого	обожнює	моя	свекруха,	і	над	яким	насміхається
решта	родини	й	зовсім	чужі	люди.	Адже	швагро	вічно	всім	торочить,	наче	особисто	знайомий	з	кожним
черговим	 президентом	України,	 обертаючись	 у	 найвищих	 сферах,	 хоча	 насправді	 ніхто	 так	 ніколи	 й	 не
дізнався,	де	і	ким	він	працює	і	чи	працює	взагалі	‒	начебто	був	військовим	пенсіонером,	не	виключено,
що	й	кагебістом	у	відставці.	Цікаво,	що	в	Україні	військові,	виходячи	на	пенсію	у	середньому	віці,	часто	й
після	50	народжують	дітей,	переконані	в	тому,	що	їм	удасться	пізніх	дітей	поставити	на	ноги.	Патріотична
родина	змирилася	з	таким	кадром,	я	ж	не	розуміла,	як	із	«найкращим	другом	президента»,	як	його	назвав
один	 із	 лікарів	мого	 свекра,	 в	 принципі	можна	жити.	Мій	мудрий	 чоловік	 завжди	підозрював	швагра	 у
меркантильних	цілях,	але	мене	така	підозра	не	наштовхнула	на	думку	про	те,	що	такі	цілі	мав	він	сам.
Хай	там	як,	але	із	пташенятами	з	піддашшя	вийшла	така	ж	історія,	як	і	з	ластівками	з	фасаду.	Сусідка,

помітивши	викинуте	гніздечко,	бігала	по	дорозі,	лементуючи,	що	пуцьвіріньки	загинуть.	Мій	чоловік	чув



той	крик,	але	жодний	м’яз	не	ворухнувся	на	його	лиці,	відображенням	якого	милувався	у	всіх	дзеркалах	і
шибках.	Мене	це	неабияк	дивувало	‒	 попри	 галицько-австрійське	походження	був	подібним	до	шахіда,
хоча	й	без	пояса	смертника.	Мирилася	з	його	нарцисизмом,	бо	хто	з	нас	без	гріха?	Чуючи	крики	сусідки,
колишній	 лише	 саркастично	 посміхнувся,	 процідивши	 крізь	 зуби:	 «Йобнута!»	 Худесеньку	 Марічку,
учительку	місцевої	школи,	матір	 чотирьох	 дітей,	 з	 яких	 найстарший	 хлопець	 був	 психічно	 хворим,	 але
його	попри	це	не	здали	до	спецзакладу,	знав	з	дитинства.	Вона	заслуговувала	на	співчуття,	 її	людяність
зворушувала,	 але	 колишній	 «друг»	 називав	 її	 хворою,	 обурюючись,	 як	 можна	 було	 приректи	 здорових
дітей	 на	 співжиття	 з	 інвалідом.	 Люди,	 скроєні	 за	 лекалами	 егоїзму,	 вважають,	 наче	 любов	‒	 це	 вічний
кайф,	коли	ж	починається	біль,	любов,	на	їхню	думку,	перестає	любов’ю	бути,	обертаючись	мазохізмом.
При	цьому	великі	теоретики,	навіть	ті,	хто	вивчав	моральне	богослов’я,	начисто	забувають	про	Христову
любов.
Марічка	 лементувала,	 нещасні	 птахи	 металися	 довкола	 своїх	 малят,	 але	 ані	 перша,	 ані	 другі	 нічим

допомогти	не	могли.	Не	знаю	як,	але	одне	пташенятко	із	рештками	гніздечка	опинилося	в	пластиковому
пакеті,	 що	 висів	 на	 старій	 клуні.	 Покинуте	 й	 самотнє	 воно	 плакало,	 і	 сталося	 неймовірне	 ‒	 батьки
пташеня	знайшли.	Вони	постійно	прилітали	до	пакета	й	годували	свою	дитину,	поки	одного	дня	пакет	не
спорожнів.	 Але	 я…	 Чому	 я	 не	 втрутилася	 у	 цю	 жорстоку	 розправу,	 чому	 не	 заборонила	 руйнувати
пташине	гніздо,	чому	не	виступила	в	обороні	Марічки	і	її	людяності?	Звичайно,	була	в	тій	хаті	гостею,	але
ситуація	свідчила	й	про	інше:	я	ніколи	не	перечила	своєму	чоловікові,	приймаючи	всі	його	рішення,	думки
і	 вчинки	 як	 остаточні,	 ходячи	 перед	 ним	 на	 цирлах.	 І	 наслідок	 не	 забарився	 ‒	 так	 же	 безжально,	 як
пташине	гніздо,	колишній	 зруйнував	 і	мою	родину,	родину,	 яку	я	наполегливо	будувала	два	десятиліття
поспіль	‒	друга	сторона	переважно	сиділа	у	куточку	зручного	дивана	з	ноутбуком	на	колінах,	поглинаючи
гігабайти	інформації	й	даючи	мені	повну	свободу	дій:	заробляй	гроші,	приводь	до	ладу	квартиру,	аби	всім
було	 зручно,	 займайся	дітьми,	нарешті	 готуй	 і	 то	 смачно.	Ця	родина	чи	радше	 її	 ілюзія	 була	 винятково
моєю.	 Мій	 так	 званий	 чоловік	 грався	 в	 родинне	 життя,	 тримаючись	 мене	 доти,	 доки	 його	 це
влаштовувало.	Коли	ж	настала	черга	допомогти	мені,	просто	втік	під	крильце	справжньої,	а	не	названої
мами.	І	я	його	не	засуджую,	бо	вся	штука	в	тому,	що	допомогти	мені	він	не	тільки	не	хотів,	а	й	не	вмів,	як	і
не	 вмів	 любити.	 Адже	 є	 такий	 розряд	 людей,	 що	 вважають,	 наче	 всі	 довкола	 їм	 зобов’язані.	 Вони	 ж
ощасливлюють	усіх	своїм	існуванням.	Мій	колишній	чоловік	саме	такий.	Він	дозволяв	любити	себе.	Йому
було	 приємно	 відчувати	 безмежну	 владу	 наді	 мною.	 Як	 же	 смертельно	 він	 образився,	 коли	 та,	 ким
маніпулював	 роками,	 раптом	 збунтувалася	 посеред	 осіннього	 лісу,	 заявивши:	 «Досить!»	 Від	 цього
моменту	будь-яка	маніпуляція	вже	стала	неможливою.
Тепер	 Любомир	 асоціювався	 у	 мене	 з	 пташеням	 у	 пластиковому	 пакеті	 на	 старій	 клуні.	 У	 нього,

звичайно,	 залишилася	 мама,	 але…	 Мене	 він	 намагався	 використовувати	 так	 само	 цинічно,	 як	 досі
використовував	батько.	Я	повинна	була	робити	все	так	і	тільки	так,	як	хотів	він,	натомість	сам	не	бажав
брати	на	себе	жодних	зобов’язань.	Навіть	вийти	по	булочки,	які	точить,	було	в	облом.	Чому	так	сталося?
Думаю,	 крім	 дикої	 лемківської	 Y-хромосоми,	 важило	 ще	 й	 те,	 що	 Любомир	 просто	 не	 мав	 іншого
прикладу.	До	того	ж	не	розумів,	що	таке	жалість.	Іноді	мені	здавалося,	він	взагалі	народився	без	емпатії.
До	речі,	цю	рису	помічав	у	синові	й	тато,	коли	відчував	Любомирову	безжальність	на	собі.	Цікаво,	люди
без	емпатії	все	ж	хочуть,	аби	 їм	співчували.	Можливо,	я	не	маю	рації,	 але	насправді	співчуттю	навчити
неможливо.	 Відомо,	 егоїстами	 ми	 народжуємося,	 а	 кількість	 дітей	 у	 родині	 не	 слугує	 жодним
запобіжником	від	нього,	особливо	якщо	мати	 і	батько	егоїзм	 і	власну	винятковість	культивують.	У	сім’ї
мого	 колишнього	 чоловіка,	 де	 троє	 дітей,	 всі,	 окрім	 Віктора,	 якого	 взяла	 в	 оборот	 дружина,	 закінчені
егоїсти.	Егоїзм	роз’їв	 сім’ю	 зсередини,	 як	рак,	 тож	Віктор	 з	 родиною	не	 спілкується	 з	 родиною	сестри,
бабуся	любить	винятково	доччиних	дітей,	а	решту	своїх	онуків	бачить	кілька	разів	на	рік	‒	на	Різдво,	на
Великдень	 або	 на	 власний	 день	 народження.	 Вона	 не	 має	 потреби	 зателефонувати	 комусь	 із	 «не	 тих»
онуків,	поцікавитися	 їхніми	справами.	Вікторові	дівчата	відповідають	 їй	 тим	же	‒	повною	байдужістю.



Така	 ж	 картина	 була	 характерною	 і	 для	 мого	 свекра,	 який	 до	 всіх	 дітей	 ставився	 по-різному	 і	 був
поведений	на	дочці,	свою	ж	благовірну,	як	з’ясувалося	зовсім	випадково,	зраджував	зі	значно	молодшою
жінкою	протягом	десяти	останніх	років.	Донечка	про	це	знала,	але	мовчала,	бо	їй	вигідно	було	мовчати.
Адже	для	неї	татусь	робив	усе:	докторську	дисертацію	‒	наймолодший	доктор	хімічних	наук	в	Україні,
службове	 житло,	 яке	 згодом	 приватизували,	 ще	 одна,	 вже	 куплена	 квартира,	 нарешті	 успадковане	 від
батька	української	нафтохімії	завідування	відділом	і	лекції,	над	якими	не	довелося	потіти	жодної	години.
Думаєте	 цей	 випадок,	 до	 речі,	 не	 дуже	 масштабний,	 поодинокий?	 На	 жаль,	 ні.	 Ці	 обезбашені	 татусі:
академіки,	судді,	прокурори,	всі,	хто	має	бодай	якийсь	вплив	і	владу	в	суспільстві,	влаштовують	майбутнє
своїх	 безцінних	 діточок,	 заводять	 молодих	 дружин	 чи	 коханок,	 плюючи	 на	 все	 і	 на	 всіх.	 Розумні	 й
водночас	аморальні	агностики,	часто	ярі	патріоти,	що	переймаються	долею	неньки	України,	розтлівають
власних	дітей,	хапаючи	ту	Україну,	як	кістку,	уриваючи,	що	лишень	можуть.	Наша	інтелігенція,	ба,	еліта
сформувалася	з	селян,	які	в	умовах	совка	перетворилися	на	власників	без	власності.	Коли	прийшов	ринок,
інстинкт	власника	взяв	у	колишніх	селянах	гору	над	усім	‒	хотілося	«щастя»,	яке	можна	конвертувати	в
нерухомість	 чи	 шарудкі	 папірці.	 Кажуть,	 наче	 такими	 є	 тепер	 еліти	 і	 в	 цивілізованому	 світі	 ‒	 їм	 усе
дозволено,	 але	 я	 в	 це	 не	 вірю.	У	 такому	разі	 цивілізований	 світ	 був	 би	 таким	же	нікчемним,	 як	 і	 наше
поетичне	 суспільство	 з	 каменем	 за	 пазухою.	 Звичайно,	 еліті	 з	 селян	 можна	 знайти	 виправдання.	 Мій
колишній	 свекор	 був	 лемком-переселенцем	 з	Польщі.	Його	 батьки	 все	життя	 прожили	 в	 чужій	 хаті	 без
будь-яких	зручностей,	уважаючи,	що	це	їхнє	тимчасове	пристановище.	Тож	батько	української	нафтохімії
поставив	 дивну	 для	 культурної	 людини	мету	‒	 перебудувати	 стару	 хату,	 показавши	 не	 тільки	 селу,	 а	 й
покійним	 батькам,	 ким	 став.	 Лише	 у	 злиденних	 суспільствах	 статус	 людини	 визначають	 подібні	 речі.
Свекор	часто	повторював,	 любуючись	двоповерховою	гаргарою:	«Якби	дід	 і	 баба	 встали	 і	 побачили…»
Побачили	що?	Як	до	хати	приїздять	уламки	колишньої	родини?	Свекруха	ж	походила	із	Преяславщини,	її
предки	пережили	Голодомор.	Однак	ані	війна,	ані	інші	лиха	й	пережиті	страждання	не	додали	людяності
ані	їй,	ані	її	сестрі.	Обидві	віддали	рідного	батька	в	будинок	для	перестарілих.	Чому	я,	та,	що	все	знала	і
все	 розуміла,	 продовжувала	 усміхатися	 своїй	 безжальній	 свекрусі	 і	 її	 малосимпатичній	 сестрі,	 вдаючи,
наче	все	вони	зробили	правильно,	що	іншого	вибору	в	них	не	було,	коли	насправді	вибір	між	людяністю	й
нелюдяністю	є	зажди,	просто	нас	не	влаштовує	його	ціна?	Я	мирилася	зі	злом,	відтак	зло	постукало	в	мої
двері.
Мені	 можна	 закинути	 моралізаторство,	 запитати,	 хто	 дав	 мені	 право	 судити	 інших?	 Але	 я	 нікого	 не

засуджую	 ‒	 розповідаю	 історію	 про	 зневажену	 любов.	 А	 щодо	 моралі,	 то	 існує	 думка,	 і	 тепер	 вона
домінує,	наче	мораль	‒	останній	прихисток	боягузів.	Я	й	сама	певний	час	так	думала.	Однак	думка	ця	не
тільки	хибна,	вона	згубна.	У	суспільстві,	де	слабкість	‒	непростимий	гріх,	без	мертвої	хватки	нічого	не
досягнеш,	а	в	поході	за	«щастям»	ніхто	затоптаних	не	лічить:	слава	переможцям	і	горе	переможеним!	Які
там	удови	 і	 сироти,	 якщо	навіть	власні	батьки	виявляються	непідйомним	тягарем,	коли	 значення	мають
лише	 твої	 інтереси,	 а	 на	 похороні:	 або	 добре,	 або	 нічого.	На	 правду	 накладено	 табу.	Негідники	 звично
шиплять:	«Кому	ваша	правда	потрібна?»	Тож	непотрібна	правда	забилася	у	найдальший	куточок,	але	світ
влаштовано	 Господом	 так,	 що	 кволенька	 правда	 із	 того	 куточка	 обов’язково	 озветься	 і	 то	 у
найневідповідніший	 для	 «патріотів»	 і	 «гуманістів»	 момент.	 Правда	 завжди	 ранить	 і	 пече.	 Часто	 вона
вбиває,	але	від	правди	і	лише	від	неї	оживають	серця,	бо	правда	одна,	а	ті,	хто	говорить,	наче	у	кожного
вона	своя,	брешуть	вам	у	вічі,	ототожнюючи	правду	із	вигодою.	Саме	тому	правду,	як	і	шила	в	мішку,	не
сховаєш.	 Як	 мій	 покійний	 свекор	 не	 ховався	 зі	 своєю	 любкою	 протягом	 десяти	 літ,	 нічого	 в	 нього	 не
вийшло.	 Факт	 зради	 з’ясував	 Віктор,	 який	 чергував	 біля	 батька	 у	 лікарні.	 Серед	 ночі	 прочитав	 купу
есемесок,	 що	 надходили	 на	 телефон	 інсультника	 від	 секретної	 коханки.	 І	 сталося:	 зовні	 зразкова,	 а
всередині	 гнила	родина	завалилася,	як	картковий	будинок.	Які	там	Будденброки,	Форсайти,	Кайдаші	чи
серіали	типу	«Династії»!	Вони	явно	не	витримують	конкуренції	з	тим	родинним	муравлиськом,	до	якого
вляпалася	я.	Тут	і	вигадувати	нічого	не	треба	‒	справжнісінький	тобі	трилер	з	поганим	кінцем.



На	щастя,	коли	Віктор	розповідав	про	нічні	дослідження	батькового	телефона,	я	сиділа.	Вікторові	слова
долинали	 до	 мене,	 наче	 з	 глибокої	 криниці,	 всередині	 все	 похололо.	 Раптом	 у	 серці	 проклюнувся
тонесенький	 паросток	 недовіри,	 випустив	 один	 листочок,	 потім	 другий,	 тоді	 стрілою,	 як	 у	 часника,
вп’явся	мені	у	мозок	‒	шляхетний	образ	не	тільки	мого	свекра,	а	й	усієї	його	родини	враз	потьмянів	‒
хрясь!	‒	 і	 тріснув.	 Заплющила	 очі.	 Хотілося	 відмотати	 час	 назад.	 Хотілося	 схопити	 Віктора	 за	 руку	 й
відмовити	його	копирсатися	в	чужому	телефоні.	Оскільки	мій	тато	давно	помер,	шукала	у	свого	свекра
бодай	дрібку	батьківської	підтримки	 і	любові,	 якої	потребуємо	завжди,	скільки	б	років	нам	не	було.	Не
можу	сказати,	що	я	ту	підтримку	знайшла,	але	попри	це	свекра	не	тільки	шанувала,	а	й	любила	‒	він	був
татом	 мого	 коханого.	 Аж	 тут	 таке.	 Господи,	 за	 що	 ти	 так	 караєш?	 Тату,	 навіщо	 ви	 це	 зробили?
Розплющила	очі	‒	мій	чоловік	переконував	брата	не	говорити	матері	про	зраду.	Усі	ці	родинні	пристрасті
розгорталися	 на	 тлі	 революції.	 Ще	 не	 було	 смертей	 на	 Інститутській,	 лише	 за	 місяць	 розпочнеться
російсько-українська	 війна,	 але	 з	 того	 вечора	 я	 вже	 змінилася	 так,	 як	 змінюється	 той,	 хто	 бачив	 зраду.
Недовіра	 розросталася	 в	 мені,	 перетворившись	 на	 міцне	 деревце,	 яке	 ніхто,	 крім	 мене,	 не	 помічав.
Деревце	 було	 химерним,	 у	 природі	 таке	 годі	 знайти.	 Поливала	 цю	 дичку	 сльозами	 безнадії.	 Воно
зазеленіло,	відквітувало	й	колись	мало	принести	гіркі	плоди.
Війна	 відволікала	 від	 особистих	 переживань,	 усе	 суспільство	 перебувало	 в	 стресі.	 Хтось	 пішов	 на

фронт,	 а	 хтось	 поїхав	 до	 матері,	 несучи	 їй	 далеко	 не	 благу	 вість.	 Віктор	 принципово	 засудив	 батькову
зраду	не	без	впливу	дружини,	яка	мала	зі	свекром	власні	рахунки	й	не	вагалася	‒	точно	знала,	де	добро,	а
де	 зло.	 Їй	 довелося	 жити	 з	 ним	 і	 зі	 свекрухою	 в	 одній	 квартирі.	 Коли	 була	 вагітною	 другою	 донькою,
чоловікові	батьки	виявили	з	цього	приводу	невдоволення:	яка	друга	дитина,	якщо	їхня	люба	доня	іще	не
вийшла	 заміж?	 Тоді	 братова	 ледве	 не	 зробила	 аборт,	 відповідно	 не	 могла	 простити	 обом	 старим	 свого
розпачу	 і	мук.	Мій	чоловік	 інакше	оцінював	усе,	що	відбулося,	 виправдовуючи	пітріарха	 тим,	що	йому
потрібна	 була	 для	 спілкування	 розумна	 жінка,	 а	 не	 така	 примітивна,	 як	 його	 мама.	 Крім	 того,	 за	 його
логікою,	подружньої	зради	у	сучасному	світі	взагалі	не	існує:	кожний	чоловік	чи	жінка	має	право	піти	з
родини,	якщо	стосунки	не	складаються.	Я	ж	балансувала	на	межі	між	осудом	‒	для	всіх	мораль	одна,	 і
виправданням	‒	кожен	може	помилитися.	Осуд	і	виправдання	сплелися	в	тугий	клубок,	в	якому	ніяк	було
знайти	рятівну	нитку.	А	може,	її	ніхто	і	не	шукав?	А	якщо	й	шукав,	то	не	надто	наполегливо,	бо	через	пів
року	старого	не	стало.	Помирав	зовсім	самотнім	у	лікарні,	так	і	не	покликавши	до	себе	молодшого	сина.
Старший	 не	 мав	 часу	 сидіти	 поряд,	 бо	 квапився	 на	 свою	 надважливу	 роботу.	 Любляча	 жона	 лише
потелефонувала,	 аби	 сказати	 фразу	 із	 прохідного	 серіалу:	 «Я	 тебе	 люблю».	 Дочка	 ж	 оберігала	 власну
вагітність,	їй	дивитися	на	помираючих	не	випадало.	Патріархом	в	останні	його	дні	займався	«найкращий
друг	президента»	‒	ось	для	чого	він	був	потрібний.	Мене	завжди	вражала	здатність	членів	патріотичної
родини	 перекладати	 власні	 обов’язки	 на	 плечі	 інших.	 Можливо,	 старого	 мучили	 докори	 сумління,
можливо,	 його	 доконала	 ненависть	 дружини,	 з	 якою	 вона	 й	 не	 крилася.	Невідомо.	Насправді	 вихід	 був
один	‒	прощення.	Однак	чи	завжди	і	чи	все	ми	здатні	простити?	Вочевидь,	не	завжди	і	не	все.
З	одного	боку,	зрада	свекра	була	сигналом:	тебе,	дорогенька,	очікує	доля	не	краща	за	долю	свекрухи!

Від	усвідомлення	цієї	істини	починало	викручувати	хребет.	З	другого,	мені	було	шкода	обох	старих.	Такий
нокаут	 та	ще	 й	 у	 кінці	 життя	 витримає	 не	 всяк,	 але,	 як	 свідчить	 мій	 досвід,	 в	 обставинах	 морального
вибору	 зберігати	 нейтралітет	 неможливо.	 Зрада	 мого	 свекра,	 яку,	 здається,	 разом	 із	 ним	 поховали	 на
галицькому	 цвинтарі,	 насправді	 нікуди	 не	 поділася.	Вона	 вже	жила	 своїм	 окремим	життям,	 залишаючи
відбиток	на	кожному	з	нас.	Живі	намагалися	пробачити	й	забути,	але	відтепер	їх	зв’язувала	не	довіра,	а
ганебна	 таємниця.	Тож	брат	 відцурався	 брата,	 сестра	 самоусунулася,	 імітуючи	невимовне	 страждання	 з
приводу	 замовчуваної	 правди,	 а	 мати,	 куди	 там	 тій	 Ужвій,	 бездоганно	 зіграла	 роль	 безутішної	 вдови,
пояснюючи	швидку	і	багатьом	незрозумілу	кончину	старого	тим,	що	він	відмовлявся	лікуватися.	Я	жила,
неначе	уві	сні,	дедалі	більше	зростаючись	зі	своїм	внутрішнім	деревом	недовіри.
Жити	 посеред	 брехні	 було	 нестерпно.	 Родичі	 робили	 вигляд,	 наче	 все	 йде	 так,	 як	 і	 належить.



Найдивовижніша	 ж	 метаморфоза	 відбулася	 зі	 свекрухою.	 Після	 смерті	 того,	 кому	 прислуговувала
десятиліттями,	для	кого	писала	в	учнівських	зошитах	звіти	про	обстановку	в	сім’ї,	що	їх	зайнятий	свекор
читав,	їдучи	на	роботу,	вона	буквально	розцвіла.	Згодом	збагну	‒	нарешті	тиран	покинув	її.	Натомість	мій
чоловік	час	від	часу	плакав,	примовляючи:	«Нікчеми	доконали	тата,	що	нагадував	пораненого	лева.	Він
сам	відмовився	жити».	Я	його	втішала,	але	одного	дня	не	витримала,	зауваживши:	«Твій	батько	прожив
довге	 і,	 будьмо	 відверті,	 не	 зразкове	життя,	 я	ж	 лишилася	 сиротою	 у	 23,	 моя	мати	 вдовою	‒	 у	 46,	 але
ніколи	ані	ти,	ані	будь-хто	із	вас	не	співчував	ані	їй,	ані	мені.	Навпаки,	живучи	в	квартирі	мого	батька,	ти
називаєш	його	графоманом.	Хай	він	і	графоман,	але	не	зрадник».	Чоловік	мовчав	‒	відповісти	було	нічого.
До	того	ж	він	знав,	що	робитиме	у	житті	такий	же	вибір,	як	і	його	батько	‒	був	його	сином.	Чи	буде	іншим
Любомир?	Ось	питання.	Адже	дика	лемківська	Y-хромосома	незнищенна,	я	ж	надто	втомилася	від	життя,
щоб	чинити	їй	опір.	Горе	тій	жінці,	що	зв’яжеться	з	егоїстичним	і	самозакоханим	тираном,	полюбить	його
та	 ще	 й	 народить	 від	 нього	 сина.	 У	 результаті	 вона	 неуникненно	 виявиться	 поганою	 дружиною	 й	 іще
гіршою	матір’ю.	Батько	ж	лишатиметься	зразковим,	згодом	перетвориться	на	жертву	дивної	невдахи,	яка
зазіхала	не	тільки	на	його	свободу	і	самовираження,	а	й	на	життя.	Колишній	часто	згадував,	що	і	моя,	 і
його	матір	доконали	наших	батьків.	Не	хотів	собі	такої	долі.	І	слушно.	У	такі	моменти	згадував	ритуальну
традицію	в	індуїзмі,	що	зветься	саті,	трактуючи	її	на	власну	руч.	Уважав,	що	за	цією	традицією	жінок,	які
пережили	своїх	чоловіків,	спалювали	в	покарання	за	те,	що	вони	погано	про	своїх	чоловіків	піклувалися
або	 довели	 своїх	 мужів	 до	 смерті.	 Насправді	 ж	 саті	 було	 актом	 священної	 поваги	 жінки	 до	 власного
чоловіка,	 коли	 дружина	 добровільно	 йшла	 із	 життя	 за	 своїм	 коханим,	 хоча	 на	 практиці	 жінок	 часто
примушували	до	самогубства.	Колишній	уважав	такий	підхід	не	тільки	логічним,	а	й	справедливим	попри
те,	що	 в	 Індії	 від	 нього	 давно	 відмовилися.	Отже,	 я	 мала	 привід	 для	 радості	‒	 принаймні	 уникла	 долі
вдови-саті.
Зі	 співчуття	Віктор	 таки	поговорив	 з	братом	 і	матір’ю,	потім	 зателефонував	мені.	У	підсумку	 сказав:

«Прикро,	 але	 зі	 своєю	 бідою	 ти	 лишаєшся	 сам	 на	 сам,	 розраховуй	 лише	 на	 власні	 сили».	Мої	 милі	 й
совісливі	родичі	в	один	голос	заявили:	«Нам	пофіг,	хай	ці	дурнуваті	баби	роблять	з	тим	Любомиром,	що
хочуть».	Чоловік	констатував,	що	не	має	важелів	впливу	на	сина,	який	є	не	таким,	яким	би	він	хотів	його
бачити.	 Свекруха	 ж	 додала,	 що	 її	 божевільна	 невістка	 або	 просто	 дуркачка	 схильна	 до	 перебільшень,
порадила	 не	 драматизувати	 ситуацію:	 навіщо	 так	 серйозно	 ставитися	 до	 вибриків	 тринадцятирічного
підлітка?	Одне	слово:	очі	не	бачать	‒	серце	не	болить.
Я	ж	не	звикла	сидіти,	склавши	руки,	позиціонуючи	себе	як	жертву,	почала	шукати	якийсь	вихід.	Може,

у	 Любомира	 депресія,	 розмірковувала,	 тоді	 її	 треба	 лікувати.	 Звернулася	 до	 маминої	 лікарки	 Олени
Михайлівни,	 з	 якою	 знайома	 вісімнадцять	 років.	В	 реальності	 депресія	моєї	мами	 була	 наслідком	мого
любовного	 роману.	 Маму	 мій	 вибір	 убивав.	 Була	 переконана:	 мій	 чоловік	 не	 здатний	 брати	 на	 себе
відповідальність.	«Навіщо	тобі	ще	одна	дитина?»	‒	 запитувала	без	евфемізмів.	Саме	тому	тривалий	час
противилася	моєму	шлюбові,	але	з	роками	з	усім	змирилась.	В	один	момент	мама	опинилася	у	ролі	Піфії.
Усі	 її	пророцтва	збулися,	але	вона	мовчала,	лише	іноді	скрушно	зітхаючи:	«Я	тебе	попереджала.	Бачили
очі,	 що	 купували,	 їжте	 хоч	 повилазьте».	Мене	 ж	 точило	 каяття	‒	 я	 і	 тільки	 я	 була	 винною	 у	 маминій
депресії	 розміром	у	 вісімнадцять	 років.	Я	 і	 тільки	 я	 була	 винною	в	 тому,	що	моїй	доньці	 таки	не	 дуже
комфортно	жилося	 із	 вітчимом,	 який	 нічого	 поганого	 їй	 не	 зробив,	 але	 й	 добра	 від	 нього	 вона	 теж	 не
бачила.	Я	і	тільки	я	була	винною	в	тому,	що	мій	син	не	зазнав	батьківської	любові	й	страждав	від	цього.	То
кому	була	потрібна	ця	ілюзія	родини?	Та	нікому,	крім	мене	‒	я	цією	ілюзією	жила.	Мені	здавалося,	що	без
коханого	помру,	тому,	забувши	всякий	сором,	купувала	чоловікову	любов,	ідучи	на	все	нові	жертви.	Тепер,
коли	 ілюзія	 розвіялася,	 за	 мною	 лишилася	 випалена	 земля,	 попереду	 не	 було	 просвітку,	 теперішнє
обернулося	 пеклом.	Моє	 внутрішнє	 дерево	 недовіри	щедро	 вродило.	 Грушки-яблучка	 сипалися	 додолу,
розбиваючись	об	суглинок,	у	який	перетворилася	не	тільки	моя	плоть,	а	й	душа.
На	відміну	від	родичів	Олена	Михайлівна	розхвилювалася,	вважаючи,	що	схильність	до	депресивних



станів	хлопець	міг	успадкувати	від	баби.	На	її	думку,	на	його	маленьку	голову	звалилося	стільки	всього,
що	 він	міг	 зламатися.	Саме	 про	 це	 начебто	 й	 свідчила	 агресивність.	 Я	 й	 сама	 розуміла,	що	 син	 зазнав
травми.	Хай	 батько	 не	 приділяв	 йому	 належної	 уваги	 всі	 ці	 роки,	 але	 він	 був	 поряд.	 Коли	 тато	 пішов,
хлопчик	не	міг	себе	контролювати,	моментально	збуджувався,	гальмівні	механізми	натомість	були	у	нього
відсутні	‒	асоціальна	поведінка,	яка	проявлялася	й	раніше,	стала	нормою.	Лікарка	радила	госпіталізацію	в
дитяче	відділення	психіатрії:	дитину	необхідно	обстежити.	Викликала	бригаду	психіатричної	допомоги.
Коли	 до	 синової	 кімнати	 зайшов	 лікар	 і	 двоє	 санітарів-амбалів,	 він	 дрімав.	 Лікар	 розбурхав	 малого	 й
почав	розпитував,	чому	той	відмовляється	ходити	до	школи	і	навіть	виходити	з	дому.	Пацієнт	мовчав.	Я
закотила	рукави	светра	‒	на	світло	вилізли	руки	в	синцях.	Лікар	похитав	головою.	Все	збагнув	без	слів.
Очі	одного	 із	 санітарів	 зустрілися	 з	моїми.	У	його	погляді	читалося:	«Біда	вам,	жіночко,	біда».	Забрати
Любомира	до	лікарні	без	направлення	районного	психіатра	бригада	не	могла.	Лікар	попросив	мого	сина
одягнутися	і	поїхати	за	направленням	до	поліклініки.	Хлопчик	пообіцяв.	Однак	щойно	бригада	вийшла	з
хати,	 почалися	 нові	 коники.	 «Не	 поїду	 я	 в	 жодну	 лікарню,	 бо	 здоровий!»	 ‒	 і	 знову	 завалився	 спати.
Довелося	 їхати	 за	 направленням	 самій.	 Районний	 психіатр	мене	 згадав,	 після	 зізнання,	що	 син	 б’ється,
почав	виписувати	потрібний	папір.	Розтягуючи	слова,	сказав:	«Нє	хочу	пісать,	что	мать	страдаєт,	ето	наші
дєті».	 Повертаючись	 додому,	 знову	 зателефонувала	 у	 швидку	 й	 попросила,	 аби	 на	 виклик	 приїхала
попередня	бригада,	яку	й	чекала	коло	шлагбаума,	що	перекриває	наш	двір.	Коли	ми	зайшли	до	кімнати	‒
Любомир	 спав,	 а	 може,	 вдавав	 сон.	 Нарешті	 ошелешено	 сів	 на	 ліжку.	 Він	 таки	 не	 вірив,	 що	 йому
доведеться	їхати	в	Павлівку.	До	його	чотирнадцятиліття	лишалося	два	тижні,	тому	для	госпіталізації	була
потрібна	 згода	 батька.	 Потелефонувала	 колишньому	 чоловікові,	 передала	 слухавку	 лікареві,	 який
пояснював:	стан	Любомира	таки	неадекватний.	«Ви	бачили,	як	ваш	син	побив	вашу	дружину?	‒	запитував
він	Любкового	 тата,	 увічливо	 підкресливши:	‒	 Я	 не	 кажу,	що	 ваш	 син	 поганий,	 просто	 йому	 потрібна
допомога».	Проте	ці	слова	не	знайшли	відгуку.	Любомир,	який	не	телефонував	батькові	тижнями,	тепер
вирішив	із	ним	поговорити,	заявивши,	що	не	лежатиме	в	дурці.	Батько	пообіцяв	у	разі	чого	сина	з	лікарні
забрати.	Напевно,	пригадав,	як	сам	лежав	у	цьому	закладі.	Якось,	випивши	зайвого,	розповів	мені	про	це,
хизуючись	своєю	вигадливістю:	саме	так	начебто	рятувався	від	армії.	А	що,	якщо	причини	були	іншими?
Може,	 все	 взагалі	 було	 інакше?	 Мій	 колишній	 чоловік	 таки	 мав	 лабільну	 нервову	 систему.	 У	 родині
говорити	про	таке	було	неприйнято.
Отже,	ми	поїхали	до	Павлівки.	Почувши,	що	один	із	батьків	проти	госпіталізації,	завідувачка	дитячого

відділення	 відрізала:	 «Дитину	 не	 візьму».	 Розпитала	 про	 шкідливі	 звички.	 Головне,	 щоб	 хлопчик	 не
вживав	наркотиків.	На	прощання	звернулася	до	Любка:	«Ти	‒	не	наш	клієнт,	будеш	себе	поводити	так,	як
досі,	 опинишся	 в	 колонії	 строгого	 режиму».	 Надворі	 до	 мене	 підійшов	 лікар	 швидкої,	 дав	 пораду:
«Виповниться	Любомирові	чотирнадцять	‒	згода	батька	вже	не	буде	потрібною».	На	цьому	й	розійшлися.
Попри	те,	що	в	моїй	голові	все	змішалося,	я	розуміла:	Любомир	не	хворий,	жодної	шизофренії,	про	яку
так	турбувався	тато,	у	нього	не	було.	Хлопчик	гостро	переживав	розвал	своєї	родини,	але	ніхто	й	ніщо,
жодні	 таблетки	 тут	не	 зарадять.	Однак	невдала	 госпіталізація	могла	послужити	йому	уроком.	 І	 справді,
певний	 час	 він	 був	 як	шовковий.	 Почав	 ходити	 до	школи,	 просив	 більше	 не	 викликати	 людей	 у	 білих
халатах,	чекав	свого	дня	народження,	приймаючи	чудо-таблетки	у	дедалі	менших	дозах.
Щоб	вирішити	питання	комп’ютера	і	бодай	якось	працювати,	пообіцяла	купити	хлопцеві	ноутбук.	Він

робитиме	 на	 ньому	 презентації,	 які	 нині	 в	 школі	 такі	 модні,	 гратиме	 в	 ігри,	 коли	 зробить	 уроки,
спілкуватиметься	з	друзями	в	мережі,	нарешті	малюватиме	портрети,	від	яких	у	мене	йде	мороз	по	шкірі,
‒	усі	вони	якихось	дивовижних	кольорів,	з	деформованими	очима,	ротами	і	вухами.	Відстала	від	життя,
не	 знала,	 як	 називається	 цей	 новий,	 до	 нестями	 моторошний	 різновид	 портрета.	 Можливо,	 він	 би	 й
сподобався	майстрові	деформації	Далі.	Для	мене	ж	естетичні	ідеали	сина	свідчили	про	одне:	духовно	він
споріднений	з	афроамериканцями.
Коли	Любомир	отримав	ноутбук,	а	це	була	неділя,	вирішив	піти	до	свого	однокласника,	який	би	допоміг



установити	потрібні	програми.	Того	ж	дня	я	слухала	концерт	Вікторії	Лук’янець	‒	квитки	були	куплені
завчасно.	Здавалося,	музика	допоможе	мені	бодай	на	якийсь	час	забути	про	випробування.	Яка	наївність!
Повернувшись	 з	 опери,	 з’ясувала,	 що	 сина	 й	 досі	 вдома	 нема.	 Потелефонувала	 батькам	 синового
товариша.	Відлягло	від	серця	‒	Любомир	все	ще	встановлював	програми.	Вибачалася,	що	моя	невихована
дитина	набридає	людям	у	неділю.	Мама,	з	якою	розмовляла,	розуміла	комп’ютерозалежних	‒	 її	хлопець
був	 таким	 же.	 Того	 вечора	 все	 скінчилося	 благополучно:	 Любомир	 повернувся,	 програми	 встановив,
обіцяв	 чемно	 ходити	 до	школи	 і	 бодай	 якось,	 але	 закінчити	 другу	 чверть.	Як	 і	 очікувалося,	 табель	 був
жахливим.	 Як	 і	 очікувалося,	 синчик	 пообіцяв	 надолужити	 згаяне	 в	 наступному	 семестрі.	 Я	 цим
обіцянкам,	 звичайно,	 не	 вірила.	Важливо,	 аби	Любомир	узагалі	 ходив	до	школи,	 а	 не	 валявся	 вдома	на
дивані.	 Розуміла	‒	 до	школи	 йому	 йти	 не	 хочеться,	 хочеться	 натомість	 гратися	 на	 компі	 й	 поринати	 у
віртуальний	 світ	 ‒	 так	 утікав	 від	 реальності.	 На	 канікулах	 забігла	 до	 нашої	 класної	 керівнички	 й
поділилася	з	нею	своїми	страхами.	Вчителька	бачила	перед	собою	матір,	яка	перестала	бути	для	власної
дитини	 авторитетом,	 батько	 ж	 відсторонився	 від	 проблемного	 сина.	Що	 робити	 в	 такому	 разі?	 Галина
Іванівна	розвела	руками:	залишалися	соціальні	служби.
На	день	народження	тато	привітав	Любка	через	мережу	«В	контактє»	під	вигаданим	іменем	Насрулло

чи	щось	у	цьому	роді,	аби	не	зганьбити	своє	чільне	прізвище	й	приколотися	‒	просто	важко	повірити,	що
чуваку	перевалило	за	45,	запропонував	зустрітися	в	музеї,	де	працював	‒	 іншого	місця	зустрічі	із	сином
для	нього	не	існувало.	Хлопчик,	звичайно,	зрадів,	схопив	свій	ноут,	щоб	похвалитися	подарунком,	шурх	‒
і	 зник.	Повернувся	швидко,	сказав,	що	батько	відмовився	з’їсти	з	ним	тортик,	який	я	поклала	в	рюкзак.
«Напевно,	 думає,	 ти	 хочеш	 його	 отруїти»,	‒	 пожартував	 у	 захваті	 від	 власного	 сарказму.	 Показав	 мені
листівку	 від	 баби	 й	 тітки,	малюнок	 від	 кузинки.	А	ще	 рідні	 подарували	 йому	 три	 тисячі	 гривень.	 Тато
сказав:	«Купи,	що	хочеш».	І	малий	купив	електронну	сигарету	й	наповнювачі	до	неї.	Так	став	вейпером.	Я
обурювалася,	 що	 батько	 дав	 хлопцеві	 стільки	 грошей:	 як	 можна	 було	 так	 вчинити?	 Однак	 забрати
електронну	сигарету,	тим	паче	переконати	сина	її	не	курити,	звичайно	ж,	не	змогла.	Тепер	у	його	кімнаті
клубочилася	пара,	а	з	нашої	квартири	долинали	екзотичні	пахощі	кориці	й	іще	чогось	солодкаво-їдкого.
На	день	народження	до	Любомира	приїхав	дядько	з	дядиною.	Обоє	намагалися	підтримати	і	розважити

нас.	 Любомир	 сидів	 за	 столом	 з	 відсутнім	 виглядом,	 чекаючи	 слушного	 моменту,	 аби	 втекти	 до	 своєї
кімнати.	Віктор	почав	згадувати	свого	брата	у	підлітковому	віці.	Я	й	сама	знала,	що	колишній	чоловік	був
важким	 підлітком,	 недаремно	 ж	 звався	 Буйним.	 Добре	 вчився,	 але	 паралельно	 курив,	 бухав,	 кинув
політехнічний	інститут,	добряче	залив	батькам	сала	за	шкуру,	нарешті	опинився	в	монастирі,	який	згодом
теж	покинув.	От	як	можна	було	вийти	заміж	за	людину	з	такою	біографією	та	ще	й	народити	від	такого
непевного	 типа	 дитину?	 Про	 це	 мені	 завжди	 нагадувала	 мама,	 а	 тепер	 нагадав	 і	 молодший	 брат	 мого
обранця.	 Віктор	 був	 відвертим.	 Прямо	 сказав,	 що	 його	 брат	 жив	 зі	 мною,	 керуючись	 винятково
егоїстичними	інтересами,	не	хотів	жити	з	батьком,	з	яким	вічно	конфліктував.	Коли	батько	помер,	почав
думати	 про	 переселення	 до	 матері,	 яка	 запрошувала	 сина	 розпочати	 нове,	 комфортне	 життя	 без
зобов’язань	і	дурконутої	мене,	яку	несила	було	терпіти	вкупі	з	невдалим	сином,	що	ганьбив	зразковий	рід.
Про	мою	депресивну	маму	Віктор	не	згадав	винятково	із	чемності.	Отже,	у	найновішому	розрахунку	для
Любомира	місця	не	 було:	 виросте	 людиною	‒	 добре,	 пропаде	‒	 теж	 варіант.	Віктор	 згадував	не	 тільки
запої	 брата,	 а	 й	 причину,	 через	 яку	 той	 потрапив	 до	 Павлівки	 ‒	 виявляється,	 різав	 собі	 вени.	 Віктор
дивувався,	 навіщо	 у	 такій	 ситуації	 було	 народжувати	 дитину,	 одружуватися,	 тим	 паче	 брати	 церковний
шлюб?	З	його	точки	зору,	набагато	чесніше	було	б	жити	на	віру.	Мені	не	хотілося	виправдовуватися,	що
рішення	про	дитину	було	не	тільки	моїм,	а	й	колишнього	коханого.	Адже	кожний	завжди	сподівається	на
краще.	 Любомир	 же	 з’явився	 хай	 винятково	 з	 моєї,	 але	 любові	 й	 прагнення	 мати	 родину.	 Помилка
полягала	в	тому,	що	я	очікувала	від	свого	чоловіка	того,	чого	він	дати	мені	не	міг.	Любов	або	є,	або	її	нема.
А	ще	любов	нічим	не	купиш.
Віктор	озвучив	ту	вбивчу	правду,	яку	я	знала,	просто	відганяла	її,	як	набридливу	муху.	Від	такої	правди



людина	починає	зневажати	саму	себе.	Вона	падає.	Її	шанси	піднятися	мізерні.	Мені	здавалося,	наче	любов
до	чоловіка,	що	перетворилася	на	мою	особисту	релігію,	виправдовує	все.	Довіряла	йому	беззастережно,
готова	 була	 йти	 за	 ним	 у	 вогонь	 і	 у	 воду.	Однак	 іти	 не	 було	 за	 ким	‒	 коханий	 керувався	 вигодою.	Що
доброго	 могло	 з	 вигоди	 вийти?	Вийшов	Любомир.	 Якось	 донька,	 яка	 попри	 свою	молодість	 розуміла	 і
бачила	чимало,	сказала:	«Любомир	‒	наслідок	ваших	ненормальних	взаємин.	Мамо,	мені	тебе	шкода,	але
як	ти	можеш	жити	із	тим,	хто	постійно	робить	тобі	боляче?»	Звичайно,	я	не	могла	не	відчувати	фальші	у
власній	 родині,	 зокрема	 у	 ставленні	 до	 мене	 чоловікових	 батьків,	 які	 терпіли	 мене	 з	 однієї	 причини:
вирішували	власне	квартирне	питання,	їхньому	старшому	синові	ніде	було	жити,	а	платити	за	орендоване
житло	не	 хотілося.	 Гріх	 було	не	 скористатися	 такою	дурепою,	 як	 я.	Однак	 чому	 з	 роками	 я	 розучилася
говорити	спокійно,	кричала	і	на	сина,	і	на	колишнього?	Мій	крик	був	виявом	охопленої	розпачем	жінки,
яку	використовували	у	власних	цілях	й	відверто	експлуатували,	здавалося	б,	найближчі	люди,	яка	звалила
на	власні	плечі	дві	роботи,	хатні	справи,	опіку	над	усіма,	ким	мала	опікуватися.	На	моє	зауваження,	що	я
постійно	 працюю,	 що	 й	 після	 хвороби	 не	 залежувалася,	 чоловік	 відповідав:	 «Тобі	 працювати
подобається».	Свекруха	ж	бурчала,	що	в	неї	була	набагато	важча	робота	порівняно	з	усіма	моїми	разом
узятими.	 Напевно,	 мала	 рацію	 ‒	 була	 лаборанткою	 в	 хімічній	 лабораторії.	 Колишній	 чоловік	 іноді
відчував	мою	 втому.	У	 такі	 моменти	 його	 пробивало	 на	 людяність:	 «Скажи,	що	 треба,	 я	 зроблю».	Я	ж
просити	 не	 любила.	 Коли	 нагадувала	 своєму	 співмешканцю	 про	 обов’язки	 по	 дому,	 його	 зазвичай	 не
влаштовував	мій	тон	‒	треба	було	просити	лагідно.	Зрештою,	кожен	отримує	в	житті	те,	що	заслужив.	І	я
‒	 не	 виняток.	 Батько	 родини	 переймався	 винятково	 власним	 комфортом.	 В	 одній	 із	 розмов,	 коли	 я	ще
намагалася	навести	якісь	мости,	заявив:	«Я	ніколи	не	повернуся,	бо	мені	з	тобою	некомфортно».	Ото	і	вся
любов.
Прийшов	 Новий	 рік,	 а	 за	 ним	 ‒	 Різдво.	 До	 нас	 заїхали	 донька	 із	 зятем.	 Хай	 із	 запізненням,	 але

привітали	Любчика	з	днем	народження	й	святами,	подарували	футболку,	яку	він	хотів.	Син	потиснув	зятю
руку,	обійняв	сестру.	Здавалося,	це	був	крок	до	примирення,	але	насправді	неприязнь	не	пройшла	‒	вона
зачаїлася.	Стосунки	дітей	 залишалися	напруженими.	 І	 винним	у	цьому	був	мій	колишній	чоловік.	Саме
він,	 наслідуючи	 власного	 батька,	 який	 був	 майстром	 руйнувати	 стосунки	 між	 найріднішими	 людьми,
забив	клин	між	братом	і	сестрою,	пояснюючи	Любомирові,	що	моя	донька	вийшла	заміж	не	за	того,	не	так
і	не	 тоді.	 За	його	 версією,	 вона	була	 винна	у	 розлученні	 тією	ж	мірою,	що	я	 і	моя	мама-відьма,	на	 яку
гидко	дивитися,	хоча	згодом	виною	обтяжував	уже	винятково	мене,	теж	відьму.	І	лише	він,	той,	хто	сам
позбирав	свої	речі	й	грюкнув	дверима,	не	сказавши	жодного	людського	слова,	обізвавши	усіх	дуркачами,
лишався	білим	і	пухнастим.	І	жодного	сумніву,	навпаки:	«Я	завжди	й	у	всьому	маю	рацію.	Шкодую,	що
прожив	із	тобою	ці	чотирнадцять	років».	Час,	коли	ми	не	були	офіційним	подружжям,	взагалі	не	брався	до
уваги	 ‒	 це	 було	 щось	 несерйозне.	 І	 цього	 домашнього	 тирана,	 Господи,	 я	 вважала	 доброю	 людиною.
Любов	і	справді	замилює	декому	очі,	іноді	й	на	двадцять	літ.
На	 Різдво	 Віктрова	 родина	 з	 альтруїзму	 запросила	 усіх	 нас	 разом	 з	 донькою	 і	 зятем	 в	 один	 із

розважальних	 центрів,	 де	 ми	 подивилися	 фільм	 про	 ассасинів,	 який	 я	 тупо	 проспала,	 ‒	 фільм	 був
провальним,	 здається,	 комерція	 вихолостила	 з	 мистецтва	 все	живе,	 й	 каталися	 на	 ковзанах.	 Катаючись,
впала	 і	 травмувала	 ліву	 руку,	 що	 й	 не	 дивно.	 Адже	 того	 вечора	 стала	 на	 ковзани	 вперше	 після
тридцятирічної	 перерви,	 відчуваючи	 разючу	 відмінність	 між	 штучним	 і	 натуральним	 льодом.	 Лише
усмішка	 сина	 підтримувала	 мене	 у	 цьому	 геть	 незатишному	 комерційному	 світі	 розваг	 і	 насолод.
Любомирові	 така	 нагода	 випадала	 нечасто.	 До	 розважального	 центру	 й	 у	 кіно	 за	 чотирнадцять	 років
сім’єю	 ми	 вибралися	 всього	 лише	 два	 рази.	 Колишній	 чоловік	 і	 в	 цьому	 вважав	 винною	 мене.	 Саме	 я
начебто	нікуди	не	хотіла	з	ним	ходити,	бо	погано	виглядаю	на	його	тлі.	Частка	правди	у	цьому	була,	але
лише	 частка.	Пригадала,	 як	 на	 останній	 свій	 день	 народження	 він	 пішов	 у	 ресторан	 з	 колежанками	 по
роботі.	 Я	 ж	 при	 цьому	 лишалася	 вдома	 з	 білизною	 для	 прасування.	 Робив	 вигляд,	 що	 така	 ситуація	 є
цілком	нормальною,	гуляв	до	пізньої	ночі,	повернувся	тверезим.	Я	ж	не	наважилася	сказати,	що	він	мене



образив.
Канікули	 добігали	 кінця.	 Любко	 намагався	 виконати	 бодай	 щось	 із	 заданого,	 я	 допомагала	 з

українською	 мовою,	 але	 в	 останній	 вечір	 у	 нього	 піднялася	 температура.	 У	 Києві	 ходив	 грип,	 тож
викликала	лікаря.	Тиждень	минув	у	процедурах,	що	дали	позитивний	ефект.	Хлопець	пішов	до	школи,	але
щастя	 це	 тривало	 заледве	 кілька	 днів.	 У	 сина	 начебто	 знову	 заклало	 горло,	 він	 стверджував,	 що
задихається	так,	 як	багато	років	 тому,	коли	після	кавуна	у	нього	стався	набряк	квінке.	Знову	взялися	 за
полоскання	й	вигрівання.	Жодних	ознак	квінке	я	не	помічала,	але	баба	запанікувала	‒	зі	здоров’ям	дитини
не	жартують.	Знову	викликали	лікарку,	яка	направила	нас	до	лора.	Надворі	стояв	мороз.	Попри	це	мій	син
ішов	без	шапки,	яку	відмовлявся	надіти,	як	і	капюшон.	Лор	відразу	визначила,	що	хлопець	курить.	Поза	її
увагою	 не	 лишився	 і	 той	 факт,	 що	 Любомир	 ходить	 без	 шапки	 з	 погано	 висушеним	 волоссям.	 Вона
обурювалася	 й	 обіцяла	 неслухові,	 якщо	 той	 не	 схаменеться,	 менінгіт.	 Однак	 синчикові	 все	 було	 по
цимбалах.	 Лікарів	 він	 назвав	 дебілами,	 себе	 ‒	 розумником,	 а	 мене	 ‒	 переляканою	 мамашею.
Самовпевненість	така	ж,	як	у	тата,	і	його	ж	слова.	До	школи,	щоправда,	Любомир	пішов,	але	за	кілька	днів
знову	прикинувся	шлангом	й	 заліг	на	 улюбленому	дивані.	Грав	у	 комп’ютерні	 ігри	ночами,	 вдень	 спав,
переплутуючи	час	доби	так,	як	це	роблять	зовсім	маленькі	діти.	Розбещене	чадо	вирішило,	що	йому	все
дозволено.	На	всі	 зауваження	відповідь	була	одна:	мені	погано,	нікого	не	хочу	бачити	 і	чути.	 Їсти	йому
теж	 не	 хотілося.	 Різав	 собі	 якісь	 бутерброди,	 скидав	 брудний	 посуд	 прямісінько	 біля	 постелі,
перетворивши	кімнату	на	бомжатню.
Мені	здавалося,	що	синові	колись	таки	набридне	паразитичний	спосіб	життя.	Однак	дні	йшли	‒	у	нас

нічого	 не	 змінювалося.	 Потім	 стало	 ще	 гірше	 ‒	 одного	 дня	 хлопець	 наковтався	 таблеток,	 переважно
панкреатину,	довелося	промивати	йому	шлунок.	Згодом	порізав	собі	вени	‒	уся	ліва	рука	була	в	дрібних
порізах,	 які	 я	 заливала	 перекисом	 водню	 й	 замотувала	 чистою	 хустинкою.	 Порізавши	 руку,	 Любомир
викликав	батька.	Той	відмовився	заходити	до	хати,	в	якій	прожив	чотирнадцять	років,	з	відомої	причини	‒
це	було	нижче	його	гідності.	Син	вибіг	у	скверик,	що	навпроти	нашого	будинку,	я	ж	пленталася	за	ним.
Показував	батькові	порізану	руку	під	ліхтарем,	говорив,	що	не	сцикло,	але	раптом	розплакався	і	попросив
тата	повернутися	додому:	 «Хай	усе	 буде	 так,	 як	 раніше.	Адже	у	нас	 все	 було	 так	 добре».	Любомир	ще
пам’ятав	 добрі	 часи,	 я	 добрих	 часів	 уже	 не	 пам’ятала.	 Забув	 про	 них	 і	 колишній	 голова	 родини.	Ця
відчайдушна	спроба	ніяк	на	нього	не	вплинула,	він	менторським	тоном	чеканив,	що	у	такий	спосіб	ніхто
не	мириться,	що	 це	 я	 із	 бабою	намовила	малого	 різати	 вени.	На	 останнє	 звинувачення	мені	 відповісти
було	нічого,	 як	 і	на	попереднє,	наче	я	навмисно	присвоїла	 собі	пляхан	спирту,	що	його	колишній	 забув
забрати,	бо	мала	на	меті	 споювати	сина.	Цікаво	було	почути	таке	від	чоловіка,	 який	двічі	кодувався	від
алкоголізму,	чиї	запої	я	витримувала	роками,	а	іноді	й	не	витримувала	‒	у	такі	моменти	він	просто	втікав
до	 батьків,	 але	 завжди	 повертався,	 бо	 я	 таки	 була	 кращим	 варіантом	 порівняно	 з	 лихим,	 як	 сто	 чортів,
батьком	української	нафтохімії	й	батьком	мого	колишнього	в	одній	особі.	Одного	разу	розбила	на	голові
свого	любого	пияка	тарілку	з	пловом,	яким	збиралася,	звичайно	ж,	нагодувати.	Цей	божевільний	вчинок,
до	речі,	мав	добрий	ефект.	Після	плову	на	голові	мій	чоловік	тривалий	час	таки	не	пив	горілку,	як	воду.	Ту
злощасну	 тарілку	 він	 згадував	 і	 тоді,	 коли	 я	 сумнівалася	 у	 власних	 здібностях	 впливати	 на	 сина:
«Вплинула	на	мене	‒	вплинеш	і	на	нього,	згадай	тарілку!»
Коли	ми	із	сином	повернулися	додому,	малий	притулився	до	мене	і	сказав:	«Я	думав,	тато	запросить	нас

у	кафе,	ми	вип’ємо	кави	або	чаю	і	почнемо	жити	так,	як	раніше,	разом».	Мені	ж	не	хотілося	нагадувати
мрійникові,	що	й	у	кращі	часи	тато	ніколи	не	запрошував	нас	у	жодне	кафе.	З	обома	дітьми	завжди	гуляла
сама,	 іноді	 водила	 їх	 на	 морозиво	 або	 на	 суші,	 яке	 нікому	 не	 подобалося.	 Любомир	 виношував	 наївні
плани,	як	склеїти	нашу	нещасну	родину.	Згодом	зрозумів:	тато	не	повернеться,	що	б	він	не	робив.	Однак
від	 усвідомлення	 цього	 Любкові	 не	 стало	 легше.	 Він	 продовжував	 лежати	 на	 дивані,	 поринаючи	 у
привабливий	віртуальний	світ,	де	все	було	ясно:	ось	ти,	а	ось	твій	ворог,	якого	треба	вбити.	Чим	більше	і
чим	вправніше	ворогів	уб’єш	‒	тим	вище	піднімешся	у	віртуальній	ієрархії.	Найжахливіше	‒	вийти	з	гри



передчасно,	тоді	тебе	понизять	до	рівня	черв’яка.	Я	ж	день	за	днем	спостерігала,	як	деградує	моя	дитина,
відчуваючи	при	цьому	повне	безсилля.	Здавалося,	саме	життя	понизило	мене	до	рівня	організмів,	що	 їх
відкрив	великий	Карл	Лінней.	І	жодного	світла	в	кінці	тунелю.
Попри	 все	 я	 мала	 щось	 робити.	 Одного	 лютневого	 ранку	 згадала	 про	 соціальні	 служби,	 до	 яких	 і

зателефонувала.	Чоловік	на	іншому	кінці	дроту	запросив	мене	на	розмову.	Зайшла	до	потрібного	кабінету.
Пояснила	 суть	 справи.	 Написала	 заяву,	 точніше	 розписалася	 у	 власному	 безсиллі	 впливати	 на	 свою	 ж
дитину.	У	тій	же	заяві	вказала	номер	телефону	батька.	Уже	наступного	дня	зі	мною	зв’язалася	інспекторка
й	домовилася	про	зустріч	на	вулиці	під	будинком.	Прийшла	з	помічницею.	Утрьох	рушили	до	квартири.
Соціальні	 працівниці	 зайшли	 до	 кімнати	Любомира	 так	 само	 несподівано,	 як	 і	 бригада	швидкої.	Мене
попросили	 вийти.	 Розмовляли	 з	 хлопцем	 наодинці.	 Син	 написав	 зізнання,	 що	 справді	 чинив	 фізичне
насильство	 над	 матір’ю.	 Заповнивши	 папери,	 жінки	 пішли.	 Буквально	 через	 день	 мені	 зателефонував
колишній	чоловік,	повідомивши,	що	вранці	поведе	Любомира	до	школи.
Ніколи	не	забуду,	як	тато	примусив	сина	зібратися	й	піти	на	навчання.	Звичайно,	я	б	не	змогла	надавати

хлопцеві	потиличників	й	покопати	його	ногами,	як	це	 зробив	він.	Батькові	вдалося	те,	що	не	вдавалося
мені,	 отже,	 ціль	 виправдовує	 засоби.	 Любомир	 до	школи	 пішов.	 Так	 тривало	 тиждень.	 Зрештою,	 татко
вирішив	 забрати	 малого	 до	 себе	 на	 перевиховання,	 син	 погодився,	 повторюючи,	 як	 мантру:	 «Мені
потрібна	 сильна	 рука!»	У	 неділю	ми	 з	 мамою	 лишилися	 самі.	 Того	 дня	 поїхала	 на	 вечірню,	 випадково
зустрілася	на	службі	з	Віктором	 і	його	сім’єю.	Родичі	вважали,	що	перебування	в	тата	піде	хлопцеві	на
користь,	що	згодом	він	таки	повернеться	до	мене.	Любомир,	твердили	вони,	має	зрозуміти,	хто	така	мама,
батько	 довго	 його	 не	 витримає.	 Мені	 ж	 радили	 перепочити,	 якщо	 вже	 випала	 така	 нагода.	 Я	 ж	 ледве
трималася	на	ногах,	схудла	на	10	кілограмів	і	знала	одне:	цієї	зими	мій	мстивий	колишній	чоловік	разом	з
його	черствою,	як	сухар,	матір’ю	вирішили	викреслити	мене	 і	свого	сина	й	внука	зі	списку	живих.	Але
тепер	 їм	 доведеться	 трохи	 помучитися	 із	 проблемним	 підлітком,	 а	 Любомирові	 відчути,	 що	 таке
байдужість	на	власній	шкурі.	У	сильну	руку	не	вірила.	Малий	потребував	батьківської	любові.	Однак	 її
неможливо	отримати	від	 того,	 хто	не	 вміє	 любити,	 а	може,	й	уміє,	 просто	ще	не	настав	його	час.	Коло
замкнулося.	Я	опинилася	у	пастці,	вихід	з	якої	був	простим	‒	любити	свого	сина	попри	все,	пробачити
колишнього	 чоловіка	 і	 свою	 свекруху	 ‒	 відпустити	 їх	 і	 своє	 минуле	 з	 миром.	 Однак	 сказати	 легко	 ‒
зробити	трудно.
У	 кінці	 лютого	 мало	 відбутися	 розлучення,	 про	 що	 й	 повідомляла	 судова	 повістка.	 Обидві	 сторони

з’явилися	 на	 призначену	 годину,	 але	 суд	 відклали.	 Саме	 проходила	 судова	 реформа,	 старий	 суддя,	 що
повістку	 прислав,	 пішов	 на	 пенсію,	 а	 новий	 так	 і	 не	 встиг	 ознайомитися	 з	 матеріалами	 «неймовірно
складної»	справи,	в	якій	сторони	не	мали	жодних	взаємних	претензій.	Розлучення	перенесли	на	липень.
Надходила	весна.

Весна:	у	розлуці
На	початку	березня	все	в	мені	розладналося.	Іноді	так	буває:	організм	тягне,	але	в	певний	момент	каже:

тпр-у-у-у!	Очевидно,	постійний	стрес	дався	взнаки.	Вирішила	лягти	у	денний	стаціонар,	щоб	підлікувати
хронічний	 холецистит	 і	 пройти	 обстеження	 ‒	 хіміотерапія	 ніколи	 не	 минає	 безслідно.	 Як	 казав	 мій
колишній,	за	народження	Любомира	ти	постраждала.	Раніше	ця	фраза	мене	ранила,	тепер	просто	пекла	‒
ненависть,	 яку	 виношувала,	 нарешті	 вибухнула	 гнівом	 проти	 того,	 хто	 використовував	 мене,	 скалічив
свого	сина	нелюбов’ю	 і	 байдужістю,	а	 тепер	 робив	 вигляд,	 наче	 все	 у	 нього	 чудово,	 а	 я,	 його	 колишня
дружина,	‒	просто	хвора	на	голову	особа.	Кари	цій	плісняві,	кари	‒	 і	то	швидкої	і	невідворотної.	Я	вже
кляла	той	день	і	ту	годину,	коли	злигалася	з	так	званим	коханим,	ненавиділа	свою	любов	і	слабкість,	свою
догідливість	і	терпіння,	моя	самозневага	боліла	і	смикалася,	як	хворий	зуб.	Хворий	зуб	можна	вирвати	‒
самозневага	ж	помирає	лише	з	нами.
Дедалі	 частіше	 думала	 про	 фемінізм,	 бо	 він	 і	 тільки	 він	 звільняє	 жінок	 від	 чоловічої	 зверхності	 й



сексизму.	Неважко	здогадатися,	що	всі	домашні	тирани	зазвичай	є	антифеміністами.	Пристосовуючись	до
реалій,	 маскуються,	 удаючи,	 наче	 обстоюють	 толерантність	 і	 гендерну	 рівність.	 Ще	 б	 пак!
Політкоректність	 понад	 усе!	 Нові	 пристосуванці	 інакше	 не	 можуть,	 а	 при	 цьому	 ще	 й	 зневажають
колишніх	членів	компартії,	 хоча	принципово	нічим	від	них	не	відрізняються	‒	 та	 сама	брехня	 і	 вигода,
лише	обставини	інші.	Антирадянщики	і	патріоти	часто	такі	ж	нелюди,	як	і	їхні	ідейні	супротивники.	А	ще
антирадянщики	і	патріоти	іноді	виявляються	останніми	нікчемами.
У	мого	колишнього	чоловіка	є	двоє	друзів.	У	юності	всі	троє	були	членами	Спілки	української	молоді	й

революціонерами.	 Згодом	 так	 же	 синхронно	 стали	 пияками.	 Не	 знаю,	 як	 ці	 революціонери	 бралися
будувати	 Україну,	 якщо	 навіть	 власну	 родину	 збудувати	 не	 змогли.	 Перший	 народив	 такого	 ж
непридатного	 до	 життя	 сина,	 як	 і	 Любомир.	 Хлопцеві	 не	 допомогли	 навіть	 США	‒	 країна	 величезних
можливостей.	Яка	різниця,	де	сидіти	на	сколошканій	постелі	й	бринькати	на	 гітарі	 або	гратися	в	комп?
Другий	 став	 татом	 трьох	 дівчат.	Дочок	 покинув	 на	 дружину,	 яка	 постійно	 опікувалася	мужем,	 рятуючи
його	 як	 не	 від	 неприємностей	 на	 роботі,	 то	 від	 чергового	 запою,	 паралельно	 працевлаштовуючи	 всю
чоловікову	рідню.	Найменшій	дівчинці	виповнилося	три	рочки,	найстарша	втекла	від	розборок	батьків	до
Сингапура,	де	отримала	хорошу	роботу.	Дружина	чоловікового	товариша	‒	нотаріус,	допомагала	мені	в
оформленні	судових	позовів	і	з	приводу	розлучення,	згодом	і	з	приводу	аліментів.	Коли	я,	згадуючи	власні
крики,	стверджувала,	що	саме	вони	зіграли	вирішальну	роль	у	тому,	що	чоловік	таки	мене	покинув,	вона
меланхолійно	зауважила:	«А	я	не	кричала,	зовсім	не	підносила	голосу.	Однак	результат	той	же.	Справа	не
в	твоєму	крикові,	справа	у	якості	наших	мужиків».	Головне,	що	всі	троє	колишніх	сумівців	уважають	себе
неабиякими	цабе,	виявляючи	зверхність	до	жінок,	що,	на	їхню	непересічну	думку,	всі	начисто	дурепи.	За
моїми	 спостереженнями,	 антифеміністів	 зраджує	 одне	‒	 зазвичай	 вони	 мамії.	Матері	 оберігають	 їх	 до
останнього	свого	подиху,	а	сини	 із	вдячності	називають	матерів	по	 імені	й	ніколи	не	кажуть	 їм	«мама».
Цю	особливість	спостеріг	мій	син,	дивуючись,	як	таке	взагалі	можливо.	Я	ж,	недовго	думаючи,	брутально
пояснила	малому,	що	тато	після	смерті	діда	став	бабиним	чоловіком.	Таке	ось	платонічне	кохання	й	навіки
разом.	Лише	селфі	бракує,	але	все	ще	попереду.
Кажуть,	ненависть	випалює.	 І	це	правда.	Вона	небезпечна	передусім	для	того,	хто	ненавидить.	Однак

спробуйте	її	у	собі	пригасити,	коли	й	молитви	не	допомагають.	Цього	разу	мене	остудила	лікарня.	Хто	має
хвороби	шлунково-кишкового	тракту,	знає,	які	неприємні	обстеження	при	цих	захворюваннях.	Це	тобі	не
кардіограма	і	не	УЗД.	Фізичний	біль	має	магічну	властивість	‒	він	завжди	притлумлює	біль	душевний.	У
неділю,	 саме	 минув	 тиждень,	 відколи	 Любомир	 переселився	 до	 тата,	 я	 готувалася	 до	 найогиднішої
процедури	 ‒	 колоноскопії,	 пила	 «ізіклін»,	 коли	 задзвонив	 телефон.	 Мій	 чоловік	 знервованим	 голосом
повідомив,	що	вигнав	Любчика	з	дому,	бо	той	поцупив	у	нього	гроші.	Здивувалася	‒	у	мене	син	останнім
часом	 нічого	 не	 крав.	Просила	 не	 влаштовувати	 колотнечі,	 бо	 погано	 почуваюся.	 Колишній	 різко	 мене
обірвав,	його	зовсім	не	цікавило	моє	самопочуття,	строго	наказав:	«Коли	Любомир	прийде,	не	пускай	його
до	 хати.	 Якщо	 ти	 зі	 своєю	 божевільною	 мамашею	 не	 послухаєтеся,	 викину	 обох	 з	 балкона.	 Не	 вмієте
виховувати	дітей	‒	не	заважайте	 іншим!»	Ми	з	мамою,	звичайно,	не	дуже	злякалися	цих	погроз,	але	по
телефону	я	з	абсурдним	наказом	погодилася.	Любомир	‒	паркетний	ганстер.	Передбачала,	він	зовсім	не
збирався	 ночувати	 на	 вокзалі	 на	 відміну	 від	 тата,	 якого	 свого	 часу	 також	 виганяли	 з	 дому.	Колишній	 в
усьому	копіював	свого	батька-небіжчика,	не	розуміючи,	що	часи	змінилися,	такі	ж	методи	виховання,	як
вигнати	сина	з	дому	‒	явний	анахронізм.	За	якийсь	час	синчик	подзвонив	у	двері.	Ми	з	мамою	просили
хлопця	повернутися	до	батька,	який	уже	не	сердиться,	просили,	аби	він	вибачився	й	чесно	зізнався,	на	що
витратив	 поцуплені	 гроші.	 Однак	 малий	 уперто	 не	 визнавав	 крадіжки	 й	 відмовлявся	 повертатися	 до
нового	 дому.	Боявся	 татка,	 який	 може	 побити	 на	 відміну	 від	 мене,	 що	 спазматично	 ковтала	 «ізіклін»,
розведений	явно	не	в	тій	пропорції,	хай	його	качка	копне.
Моя	 бідна	 мама	 пропонувала	 онукові	 поїхати	 до	 батька	 разом,	 вони	 навіть	 вийшли	 з	 хати,	 але	 так	 і

спинилися	 у	 скверику,	 де	 хлопець	 зізнався	 в	 тому,	що	 з	 ним	 ніхто	 не	 хоче	 жити.	 Бабуся	 просила	 його



подумати,	 чому	 так	 сталося	 й	 шукати	 винних	 не	 лише	 довкола,	 а	 й	 проаналізувати	 власні	 вчинки	 і
поведінку.	 Зрештою,	 обоє	 повернулися	 додому.	 Застелила	 малому	 постіль,	 погасила	 світло.	 У	 хаті
запанував	спокій,	а	кожен	із	трьох	її	мешканців	зміг	нарешті	поринути	в	тривожний	сон.	Уранці	розбудила
сина	 раненько:	 мені	 треба	 було	 у	 лікарню,	 баба	 збиралася	 у	 поліклініку,	 бо	 готувалася	 до	 операції	 на
катаракту.	Тож	біля	Любомира	ніхто	не	 упадав.	Після	школи	він	мав	повернутися	 і	 таки	повернувся	 до
батька.	Так	скінчилося	його	вигнання.
Моє	 лікування	 й	 діагностика	 просувалися	 блискавичними	 темпами.	 Цього	 разу	 в	 лікарні	 намітилися

певні	 зміни.	 Лікар,	 який	 робив	 колоноскопію,	 відмовився	 від	 грошей.	 Обурюючись	 пацієнтами,	 які
намагаються	 пройти	 цю	 болючу	 процедуру	 під	 наркозом,	 стверджував,	 що	 дія	 наркозу	 на	 серце	 має
набагато	 гірші	 наслідки.	 Запропонував	 спостерігати	 за	 власним	 кишківником	 на	 моніторі,	 що	 висів
прямісінько	над	моєю	головою.	«Дивіться,	з	якого	гівна	складається	людина»,	‒	зауважив.	Я	ж	думала	про
прогрес,	 зокрема	 й	 медичний,	 і	 про	 те,	 як	 він	 впливає	 на	 людську	 природу.	 Прогрес	 ‒	 цей	 флагман
секуляризованого	суспільства,	є	винятково	людським	привілеєм,	який	передбачає	не	тільки	матеріальне,	а
й	 духовно-моральне	 вдосконалення,	 принаймні	 так	 пишуть.	 І	 звірі,	 і	 риби,	 комахи	 й	 дерева	 не	 знають
жодного	прогресу.	Можливо,	саме	тому	завжди	залишаються	самими	собою.	Ми	ж	постійно	мімікруємо,
паралельно	 перетворюючи	 все	 живе	 і	 тих,	 хто	 слабший	 за	 нас,	 на	 заручників	 власного	 виживання,
називаючи	 його	 красивим	 словом	 «прогрес»	 й	 ототожнюючи	 з	 удосконаленням,	 але	 винятково
матеріальним.	Від	прогресу	відмовитися	ми	не	в	силі.	Прогрес	жене	нас,	стираючи	всі	межі:	часто	вже	не
можемо	 розрізнити,	 що	 є	 для	 нас	 необхідним,	 а	 що	 зайвим,	 чого	 потребуємо	 насправді,	 а	 що	 є
звичайнісінькою	 примхою.	 Розрив	 між	 матеріальним	 і	 духовно-моральним	 вдосконаленням,	 що	 його
пожбурили	 на	 смітник	 історії,	 попередньо	 утопивши	 в	 морі	 демагогії,	 нині	 такий	 глобальний,	 що	 вже
помітний	 і	 неозброєним	 оком.	 І	 це	 виклик	 і	 загроза.	 Яким	 буде	 наш	 відгук	 невідомо.	 Поки	 що	 еліти
сушать	весла,	не	знаючи,	до	якого	берега	пристати	й	куди	взагалі	гребти.
Якось	 користувачі	 фейсбука	 перепощували	 лист	 до	 доньки	 одного	 знаного	 американця.	 У	 ньому

сконцентрована	 вся	 новітня	 філософія:	 тобі	 ніхто	 нічого	 не	 винен,	 відтак	 і	 ти	 нікому	 нічого	 не	 винна,
любов	же	треба	заслужити.	Однак	любов	заслужити	неможливо.	Вона	‒	дар	Божий.	Хай	наша	любов	не
потрібна	тому,	кого	любимо,	але	любов	потрібна	нам.	Адже	тільки	любов	дає	сили	жити.	Тому	декого	з
нас	 бодай	 іноді	 турбує,	 де	 селитимуться	 пінгвіни,	 коли	 розтане	 Антарктида.	 Саме	 тому	 плачемо,	 коли
зовсім	 невідомі	 люди	 жертвують	 собою	 заради	 нас	 на	 фронті	 або	 гинуть	 у	 терактах,	 організованих
канібальськими	режимами.	Перші	роблять	свій	вибір	свідомо,	другі	стають	жертвою	випадковості,	але	яке
це	має	значення,	якщо	вірити	у	Божий	задум	і	зв’язок	між	усім,	що	є	Його	творінням?	Якщо	егоїзм,	коли
ніхто	й	нікому	нічого	не	винний,	стане	життєвою	філософією,	на	людині	можна	поставити	хрест.	Китайці
спочатку	винищили	плюшевих	панд,	а	тепер	за	вбивство	бамбукового	ведмедя	виносять	смертний	вирок.
Завинили	китайці	перед	пандами.	Пізно,	але	схаменулися,	навіть	ціною	смерті	собі	подібних	намагаються
врятувати	братів	менших,	яких,	щоправда,	тут	же	віддають	в	оренду	за	офігенні	бабки.	Людство	таке	ж
лицемірне,	як	і	китайці,	бо	вперто	оминає	найболючішу	свою	проблему	‒	егоїзм,	яким	керує	вигода.	З	усіх
релігій	лише	християнство	не	тільки	нагадує	про	його	небезпеку,	а	й	намагається	йому	протистояти.	Якщо
наше	 ставлення	 до	 егоїзму	 не	 зміниться,	 він	 знищить	 усе:	 найвищі	 ідеї,	 найпрекрасніші	 витвори
мистецтва,	 найбільші	 наукові	 досягнення	 і,	 звичайно,	 любов,	 відтак	 і	 саме	 життя	‒	 воно	 стане	 зовсім
іншим.	Наші	інтереси,	коли	прагнемо	все	більше	влади,	грошей,	речей,	насолод,	дорогоцінного	спокою	‒
нірвани	 без	 болю	 й	 печалі,	 зовсім	 не	 тотожні	 нашій	 душі,	 що	 прагне	 любові	 й	 гармонії,	 які,	 черговий
парадокс,	зіткані	з	болю	і	страждань.	Тож	любов	і	гармонія	стають	недосяжними	для	тих,	хто	віддасть	усе,
аби	лише	спекатися	болю.	Як	 і	у	випадку	з	колоноскопією	в	житті	теж	шукаємо	анестезії.	Якщо	ми	так
боїмося	власного	болю,	то	навряд	чи	зможемо	розділити	біль	іншого.	Подякувала	лікареві	й	філософові	в
одній	особі	за	процедуру,	яка	нагадала	мені	про	терпіння.	Лікар	порадив	не	нервувати.
Палата,	 в	 якій	 лежала,	 була,	 як	 прохідний	 двір:	 одні	 приходили	 на	 процедури,	 інші	 втікали	 додому.



Крапельниці	 всім	 ставилися	 у	 різний	 час,	 тому	 медсестри	 не	 перевіряли	 їх	 ‒	 не	 встигали	 робити	 це
фізично.	 Сусідки	 по	 палаті	 з	 солідарності	 шукали	 медсестру,	 аби	 та	 замінила	 пляшечку	 з	 ліками	 чи
від’єднала	крапельницю.	Лікування,	що	супроводжувалося	постійною	біганиною,	бо	протягом	одного	дня
тобі	могли	зробити	і	УЗД,	і	колоноскопію,	і	навіть	гастроскопію,	вимотувало.	Чимало	пацієнтів	твердили,
що	 більше	 на	 таку	 каторгу	 не	 підпишуться.	 А	 між	 тим	 на	 прийом	 до	 лікарів	 вишиковувалася	 черга	 з
вулиці	‒	приватні	клієнти	платили	за	необхідну	процедуру	комерційну	ціну	й	ніде	не	числилися.	Отак	 і
функціонує	наша	держава	‒	суцільна	чорна	бухгалтерія.	Як	тій	державі	втриматися	на	ногах,	коли	вигода
керує	кожним	зокрема	й	усіма	разом?	Ані	держава,	ані	родина	не	може	триматися	на	вигоді,	рано	чи	пізно
вигода	перетворюється	на	їхню	могильну	дошку.	Часто	думаю,	чому	так	легко	писати	про	вигоду,	але	так
складно	написати	про	любов?	Здається,	тому,	що	любов	не	потребує	слів	‒	ми	нею	дихаємо.	Мою	любов
до	чоловіка	убив	його	егоїзм.	Моя	любов	до	сина	ще	жевріла	й	була	напівживою,	як	і	я	сама.	Любомир	не
надто	 переймався	 тим,	що	 його	 мама	 лежить	 у	 лікарні.	 Повторював	 чи	 не	 батькові	 слова	 про	 те,	що	 я
живучіша	за	кішку.	Слухаючи	таке,	гірко	посміхалася.	Як	після	цього	любити	сина?	І	як	нарешті	жити	без
любові?	Щоправда,	у	мене	є	мама,	донька	і	зять.	Здається,	треба	лише	змінити	оптику	й	чекати	внука	чи
внучку.	Однак	моя	трудна	любов	до	сина	ніяк	мене	не	відпускала.	Вона	опанувала	всю	мене	до	останньої
клітини.	Я	вся	була	просякнута	Любомиром,	точніше,	нашим	із	ним	нерозумінням	одне	одного.
Не	встигла	з	лікарні	вийти,	як	знову	зателефонував	колишній	чоловік.	Цього	разу	син	захворів,	тато	ж

не	знав,	що	з	цим	робити.	Він	так	і	запитав:	«Що	будемо	робити?»	Хотілося	єхидно	відповісти:	«Плювати
й	ловити»,	але	змовчала,	зауваживши,	що	серед	підручників	малого	є	медична	картка	‒	треба	викликати
лікаря,	а	щоб	збити	температуру,	порадила	купити	«нурофен».	Хлопець	одужав	за	лічені	дні.	Наступного
разу	з’явився	 до	 нас	 із	 бабою	пізно	 ввечері	 після	 тривалих	 гульок	 із	 друзями	‒	 були	 весняні	 канікули.
Напився	чаю	й	попросив	телефон,	 аби	попередити	батька,	що	запізниться.	Нічим	добрим	ця	телефонна
розмова	не	скінчилася:	тато	кричав	не	своїм	голосом,	навіть	я	чула.	Син	обізвав	його	бидлом	і	відключив
телефон.	Знову	ночував	у	мене,	але	вранці	повернувся	до	батькової	хати.	Згодом	тато	заборонив	малому
навіть	ступати	на	поріг	моєї	квартири.	Так	гасив	усі	спроби	втечі,	 запевняючи,	що	у	такий	спосіб	йому
вдасться	 сина	переламити.	Насправді	ж	 з	 хлопцем	 треба	 було	шукати	 спільну	мову	 і	 порозуміння,	 а	 не
вчиняти	над	ним	чергову	фізичну	або	моральну	розправу.
Отже,	наступного	разу	ми	з	Любомиром	гуляли	в	університетському	ботанічному	саду,	годували	птахів,

згадуючи	ті	далекі	часи,	коли	руденькі	білки	забирали	горішки	з	наших	рук.	Дивилася	на	сина	‒	бачила
його	зовсім	маленьким,	зворушливим	хлопчиком	з	очима,	як	блюдця.	Ось	із	цієї	гірки	він	біг	стрімголов,
маленькі	 ніжки	 безстрашно	 дріботіли,	 як	 барабанні	 палички:	 туп-туп-туп!	 Я	 ж	 наздоганяла	 його	 із
завмиранням	 серця,	 підхопивши	 в	 останній	 момент	 перед	 падінням.	 Під	 засніженими	 магноліями,	 що
зацвітали	у	власних	снах,	катався	на	санках	із	сестрою	‒	до	мене	долинав	безтурботний	сміх	моїх	дітей
тієї	 пори,	 коли	 вони	 ще	 одне	 одного	 любили.	 У	 цьому	 місці	 Любомир	 загубився	 разом	 із	 самокатом,
поїхав	і	пропав.	Ми	з	донькою	шукали	неслуха,	який	преспокійно	пішов	додому,	щасливо	перейшовши	всі
дороги.	 На	 цьому	 п’ятачку	 вчився	 кататися	 на	 роликах.	 Його	 ноги	 то	 роз’їжджалися,	 то	 він	 втрачав
рівновагу,	 смішно	 розмахуючи	 руками.	 Я	 ж	 його	 страхувала.	 У	 житті,	 на	 жаль,	 дітей	 від	 бід	 і	 горя	 не
застрахуєш.
Тепер	 Любко	 виріс.	 Мірявся	 зі	 мною	 зростом.	 Задираючи	 підборіддя,	 на	 якому	 вже	 пробивалися

поодинокі	 колючки,	 геть	 такі,	 як	 у	 кактуса,	 намагаючись	 видаватися	 ще	 вищим,	 вигукнув:	 «Яка	 ти
маленька!»	 Нагадував	 молоденького	 дубка	 з	 порушеними	 пропорціями:	 руки	 були	 надто	 довгими	 й
занадто	 худими,	 велика	 стопа	 не	 пасувала	 до	 тонесеньких	 ніжок	 у	 вузесеньких	 джинсах	 ‒	 коник-
стрибунець,	 а	 не	 хлопчик.	 Мене	 душили	 сльози,	 але	 плакати	 було	 заказано	 ‒	 чадо	 органічно	 не
переносило	сліз,	його	дратувала	слабкість.	Так	і	хотілося	запитати:	«Невже	ти	читав	Ніцше?»	Звичайно,
він	 не	 знав,	 ні	 хто	 такий	Ніцше,	 ні	що	 сказав	 Заратустра,	 але	 бажання	 бути	 сильним,	 як	 і	 неприйняття
християнства	 вже	 були	 його	 переконанням.	 Це	 худе,	 неосвічене,	 нахабне	 й	 прищаве	 створіння,	 яке	 я



виношувала	 у	 своєму	 тілі,	 а	 згодом	 намагалася	 навчити	 любити	 бодай	 білок,	 уважало	 себе	 ледь	 не
надлюдиною,	 відкинувши	 мораль	 як	 непотріб.	 Воно	 постійно	 поверталося	 до	 теми	 Гітлера	 і	 Другої
світової,	 хоча	 насправді	 нічого	 про	 це	 не	 знало,	 лише	 чуло	 розмови	 діда,	 батька	 і	 дядька	 на	 цю	 тему.
Переконувала	його,	що	Гітлер	нічим	не	кращий	за	Сталіна,	бо	мав	нахабство	вирішувати	долю	світу	 і	в
результаті	зруйнував	Німеччину.	Син	запевняв	мене,	що	фюрер	‒	не	його	герой,	але	вважав,	що	у	Гітлера
є	й	позитивні	риси,	зокрема,	він	не	був	боягузом,	служив	солдатом.	Я	ж	відповіла,	що	солдатом	він	був	не
на	тій	війні,	яку	розв’язав.	«Сину,	‒	говорила	я,	‒	ти	ж	знаєш	усі	сім	смертних	гріхів,	серед	яких	першим	є
гординя.	 Гітлер	 був	 гордієм,	 у	 своїх	 співвітчизниках	 роздмухав	 гординю	 так,	 що	 врешті	 вона
перетворилася	на	хворобу.	Дивися,	щоб	і	з	нами	не	трапилося	таке	ж».	Насправді	з	нашою	родиною	уже
трапилося	 те,	 про	 що	 попереджала	 сина:	 гординя	 ‒	 це	 коріння	 егоїзму.	 Хотіла	 малого	 обняти	 ‒	 він
відсторонився.	 Я	 ж	 провадила	 своє	 казання	 далі,	 намагаючись	 пояснювати	 якомога	 простіше	 і
дохідливіше:	«Тобі	ж	не	подобається,	коли	я	втручаюся	у	твоє	життя,	повчаю,	вимагаючи	робити	саме	так,
а	 не	 інакше.	 А	 Гітлер	 нав’язував	 свої	 думки	 не	 одній	 людині,	 а	 цілому	 народу.	 Це	 називається
авторитаризмом	і	диктатом,	який	суперечить	принципу	вільному	‒	воля».	Себе	Любомир	кваліфікував	як
непатріота,	 вважаючи,	що	 російський	 і	 український	 патріотизм	 однаково	 неприємні.	 «Любомире,	 як	 ти
можеш	таке	казати?	На	фронті	за	тебе	загинули	вже	тисячі»,	‒	обурювалася	я.	Тлумачила,	що	таке	імперії
й	колонії	чи	донорські	землі,	проводячи	в	умі	аналогії	‒	я	теж	була	донорською	землею,	ґрунтом,	на	якому
зростали	інші.	Такою	є	доля	будь-якої	жінки,	що	має	родину	і	дітей.	Не	прагла	іншої	самореалізації,	тому
моя	невдача	у	ролі	дружини	і	матері	означала	життєвий	крах.	Сина	ж	не	надто	цікавили	імперії,	колонії	й
відмінності	між	наступальним	і	оборонним	патріотизмом.	Згадала	його	друга	Серьожу,	який	обідаючи	у
нас,	 відверто	 признався,	 що	 є	 українофобом.	 Синового	 товариша	 у	 першу	 чергу	 не	 влаштовувала
українська	 література	 і	 мова.	 Уплітаючи	 наш	 борщ	 і	 слухаючи	 нашу	 українську,	 він	 відверто	 нас	 і
зневажав.	Ми	з	бабою	із	чемності	мовчали.	«Не	можна	зневажати	людей,	особливо	тих,	чий	хліб	їси»,	‒
втовкмачувала	синові,	який	хотів	бути	таким,	як	єврейський	хлопчик	Серьожа.	При	цьому	аж	кипів	при
згадці	про	хохлів	і	селюків.	«Господи,	ти	ж	сам	хохол»,	‒	спинилася	я	й	прямо	подивилася	синові	в	очі.
«Звичайно,	але	галицько-австрійського	походження»,	‒	не	моргнувши,	відповів	мій	син	‒	татова	наука	не
минула	марно.	«Невже	Сергій	теж	поважає	Гітлера?	Він	же	знищував	його	народ!»	‒	щиро	дивувалася	я.
«Не	поважає,	але	визнає	позитивні	риси»,	‒	почула	у	відповідь.	«Ви	‒	натуральні	нігілісти»,	‒	вичавила	з
себе.	«А	ще	атеїсти,	‒	додав	мій	син.	‒	Хоча	дехто	в	нашому	класі	не	знає	цього	слова,	постійно	плутаючи
його	 зі	 словом	 аутист».	 Любомир	 стверджував,	 що	 хоче	 просто	 жити	 й	 має	 право	 бути	 ким	 завгодно:
«правим»,	«лівим»,	навіть	підаром,	мене	ж	 звинувачував	у	кондовості.	Напевно,	мав	рацію.	Ботанічний
сад	 ще	 не	 прокинувся	 із	 зимового	 сну.	 Ми	 блукали	 його	 доріжками,	 намагаючись	 знайти	 те,	 що	 нас
пов’язує,	але	порозуміння	вислизало,	як	пара,	що	виривалася	в	такт	нашим	словам	і	диханню.
У	 цей	 час	 Любомир	 розпочав	 власну	 гру,	 наприклад,	 відключав	 мобільний,	 аби	 я	 не	 могла	 з	 ним

спілкуватися.	У	такому	разі,	переступаючи	через	власне	небажання,	телефонувала	на	домашній	телефон,
який	 зазвичай	 брала	 моя	 свекруха,	 запитуючи:	 «Що	 треба?»	 Просила	 покликати	 сина	 до	 телефону.
Розмови	ці	переважно	були	 сухими,	 синчик	 звично	обіцяв	 зарядити	 телефон	 і	 традиційно	не	 виконував
обіцяне.	І	все	ж	я	не	могла	йому	не	дзвонити	‒	його	голос	мене	заспокоював.
У	Любомирову	відсутність	зробила	чимало	справ,	таки	відвезла	маму	до	офтальмологічної	клініки,	де

їй	 видалили	 катаракту.	 Мені	 вдавалося	 працювати,	 я	 стала	 спокійнішою	 і	 зібранішою.	 Однак	 туга	 за
сином	озивалася	в	моєму	серці	повсякчас.	По	кілька	разів	на	день	на	мене	нападав	плач:	їхала	у	метрі	‒
плакала,	 плакала	 у	 церкві	 й	 удома	 під	 час	 прибирання,	 особливо	 коли	мила	 підлогу.	Що	мене	мучило?
Власне	безсилля	і	почуття	провини	перед	мамою	і	донькою,	яким	зіпсувала	життя,	і	перед	сином,	якого	не
змогла	належно	виховати.	Мені	здавалося,	що	Бог	покинув	мене.	Гріхи	мої	все	множилися	‒	не	могла	усі
їх	 перелічити	на	 сповіді,	 відбуваючись	 узагальненням:	 отче,	 я	 не	можу	 любити	й	 простити,	 ненавиджу
себе	 і	 своїх	 колишніх	 родичів.	Найгіршими	ж	 були	 безсонні	 ночі.	Довелося	 йти	 до	 лікаря	 по	 снодійне.



Перші	пігулки	мене	не	взяли,	 зате	другі	виявилися	чарівними	‒	почала	спати	 і	навіть	бачила	сни	‒	усе
погані.
Син,	відчуваючи	мою	слабкість	й	остерігаючись	тата,	просив	прийти	в	школу,	коли	встрягав	у	чергову

халепу:	 тепер	 мене	 не	 було	 під	 боком,	 тож	 свою	 агресію	 вихлюпував	 на	 дітей.	 Однак	 вчителька
відмовлялася	 спілкуватися	 зі	 мною:	 «Хай	 приходить	 батько,	 відійдіть	 уже	 нарешті»,	 ‒	 говорила	 вона.
Успіхи	у	навчанні	попри	так	 званий	суворий	контроль	не	стали	у	Любомира	кращими.	 Іноді,	 коли	внук
допікав	 бабі	 огризками	 й	 папірчиками	 від	 цукерок,	 що	 опинялися	 під	 диваном,	 а	 не	 в	 смітнику	 ‒
надлюдям,	як	відомо,	прибирати	западло,	моя	свекруха	кричала	в	слухавку	достату	так,	як	колись	кричала
я,	але	ніхто	при	цьому	не	називав	її	дуркачкою:	«Якщо	він	ненормальний	‒	хай	лікується!»	Я	ж	стоїчно
відповідала:	«Він	не	хворий,	просто	такий	же	неряха,	як	і	його	прадід	Іван,	про	якого	ви	мені	розповідали,
пам’ятаєте?	 Чорні	 руки	 й	 сліди	 від	 них	 на	 білих	 рушниках,	 одяг,	 який	 після	 зими	 не	 прали,	 а	 просто
спалювали?»	За	якийсь	час	свекруха	визнала,	що	Любомир	‒	дуже	складна	дитина,	більше	того	сказала:
«Саме	 він	 є	 причиною	 вашого	 розлучення.	Це	ж	 постійна	 напруга,	 хто	 таке	 витримає!»	 З	 одного	 боку,
мала	 рацію,	 але	 з	 другого,	 вона	 постійно	 відбілювала	 сина	 власного,	 виправдовуючи	 його	 тим,	 що
спочатку	він	не	міг	перебувати	в	одному	просторі	з	моєю	мамою,	потім	не	зміг	жити	зі	мною,	тепер	не
витримував	того,	кого	сам	і	породив.	Коли	мова	заходила	про	Любомирову	лють,	і	свекруха	заводила,	що
за	 все	 своє	життя	 нічого	 подібного	не	 бачила	 й	 не	 чула,	 я	 їй	 нагадувала,	що	 вона	 сама	 розповідала,	 як
дряпала	свого	чоловіка	за	зраду	і	навіть	огріла	його	якось	палицею	за	любовні	есемесочки.	Звичайно,	я	‒
невротик,	можу	накричати,	наговорити	зайвого,	однак	фізичне	насильство	за	винятком	розбитої	на	голові
її	 сина-пияка	тарілки	не	для	мене.	«Чи	не	ви,	‒	продовжувала	я,	‒	написали	листа	синові	 тої	нещасної
коханки,	 хоча	 той	 перебував	 в	 АТО,	 бажаючи	 одного	 ‒	 донести	 йому	 правду	 про	 те,	 яка	 його	 мати
шльондра?	Між	іншим	жодний	з	ваших	синів-патріотів	в	АТО	чомусь	не	зголосився	‒	хай	і	про	людське
око.	Вас	це	не	дивує?	Звичайно,	у	них	слабке	здоров’я,	вони	не	першої	молодості,	але	щось	тут	не	грає:
такі	патріоти	і	раптом	такі	боягузи».	Моя	свекруха	не	кидала	слухавку.	Може,	правда	її	гіпнотизувала,	але
швидше	за	все	вона	 їй	була	до	одного	місця.	Свекруха	володіла	неоціненним	даром	абстрагуватися	 і	не
слухати	того,	що	їй	кажуть.	Цей	талант	від	неї,	до	речі,	успадкував	і	мій	колишній:	що	йому	не	говори	‒
як	горохом	об	стінку,	де	сядеш,	там	і	злізеш.	Попри	все,	я	продовжувала	пригадувати	чимало	зворушливих
прикладів	 «порозуміння»	 в	 її	 родині:	 як	 обоє	 її	 синів	 побилися	 на	 тридцятиріччя	 мого	 коханого,	 який
ледве	не	позбувся	тоді	 зуба,	а	молодший	 і	досі	тягає	у	спортзалі	 залізо	попри	грижу,	аби	не	злитися	на
людей.	Вона,	звичайно,	не	пам’ятала,	як	майже	два	десятиліття	тому	Віктор	пропав	по	дорозі	до	Львова,
де	мав	презентувати	 книжки	 видавництва,	 в	 якому	 я	 була	 виконавчим	директором.	Уже	наступного	 дня
тоді	ще	майбутній	свекор	зателефонував	мені	на	роботу	із	запитанням,	куди	я	поділа	його	сина.	Довелося
обдзвонити	всі	морги,	а	тоді	й	ментуру,	аби	знайти	пропажу.	З’ясувалося,	Віктор	не	потрапив	до	Львова,
бо	напився.	Схопив	якусь	тачку,	але	замість	того,	щоб	розплатитися	з	чуваком,	який	підвіз	його	додому,
розбив	з	якогось	дива	йому	лобове	скло	ще	й	накостиляв	водієві,	відтак	опинився	в	ментурі.	За	принципом
вибіркової	пам’яті	моя	колишня	свекруха	все	забула	‒	тепер	її	сини	стали	поважними	людьми.	Однак	про
всі	 ці	 факти	 добре	 пам’ятала	 я.	 Навіщо	 було	 витягати	 усі	 ці	 скелети	 із	 шафи?	 Хотіла	 пояснити,	 що
Любомир	 не	 був	 винятково	 наслідком	 мого	 виховання	 і	 моїх	 генів,	 які	 зіпсували	 прекрасну	 й	 чисту
родинну	 історію	 патріотів	 й	 інтелектуалів.	 «Ваша	 історія	 не	 бездоганна,	 і	 ви	 мусите	 це	 визнати»,	 ‒
підсумувала	я.	«Твій	син	хитрий,	але	ми	його	перехитримо»,	‒	відповіла	на	це	стара.	Мене	не	цікавило,	у
чому	 ці	 хитрощі	 полягатимуть	 ‒	 я	 людина	 пряма	 й	 ніколи	 не	 приховую	 своїх	 думок	 і	 почуттів.
Дивувалася,	як	могла	вважати	колишню	свекруху	доброю	‒	 таким	був	вплив	чоловіка,	який	обожнював
свою	маму,	протиставляючи	їй	мою.	Я	ж	не	заперечувала	‒	моя	мама	завжди	залишалася	лихою.
Після	Паски	Любомир,	наївшись	по	самі	вуха	байдужості,	просто	втік	від	витриманих,	людяних	родичів

‒	і	квит.	Хлопець	падав	на	коліна,	цілував	мені	руки,	обіцяючи	змінитися.	Можливо,	навіть	вірив	у	власні
слова.	Я	ж	 зовсім	не	 тріумфувала,	 знала,	що	понад	усе	на	 світі	 він	 хоче	отримати	доступ	до	 інтернету.



Крім	 того,	 йому	обрид	ремонт	у	 татовій	 квартирі,	 не	 хотілося	 їсти	 салат	 із	молодої	 кропиви	 з	 олійкою,
ходити	у	продірявлених	кросівках,	тягатися	до	своїх	двоюрідних	брата	й	сестри,	що	були	значно	за	нього
молодші,	 слухати	 винятково	 про	 успіхи	 своєї	 кузинки,	 нарешті	 витримувати	 знущання	 за	 святковим
столом,	коли	«кращий	друг	президента»	начебто	порівнював	Любомира	з	власним	дворічним	сином,	 і	в
усьому	Любомир	виявлявся	гіршим	і	нікчемнішим.	Йому	це	було	неприємно,	але	баба	мовчала,	батько	ж
глитав	горілку.	Син	твердив,	що	тато	час	від	часу	напивався,	а	це	зазвичай	нічим	добрим	не	закінчувалося.
Колишній	міг	запропонувати	підліткові	випити	горілочки	разом	‒	іншого	способу	порозумітися	із	сином
не	 знаходив.	 Зрештою,	 так	 колись	 робив	 мій	 свекор	 ‒	 сільська	 звичка	 споювати	 власних	 дітей	 під
вивіскою	чоловічого	виховання	й	досі	чинна.	Хлопець	плакав,	примовляючи:	«Мамо,	прошу,	не	віддавай
мене	більше	до	батька,	краще	віддай	в	інтернат».	Відповідала,	що	в	інтернат	при	живих	батьках	його	не
візьмуть,	запитувала,	чим	йому	так	допік	тато?	Любомир	тицявся	мокрим	від	сліз	лицем	в	мої	долоні,	як
маленьке	 песеня,	 нарешті	 видихнув:	 «Він	 ніколи	мене	 не	 хотів,	 а	 ти	мене	 хотіла.	Навіть	 добрий	 і	 злий
поліцейські	 із	 соціальних	 служб,	 яких	 я	 терпіти	 не	 можу,	 казали,	 що	 мама	 завжди	 все	 прощає.	 Ти	 ‒
добра».	 Не	 була	 настільки	 наївною,	 аби	 вірити	 Любомирові	 беззастережно.	 Мене	 його	 хитрощі,	 як	 і
хитрощі	 родичів	 дістали,	 але	 відправити	 сина	 до	 них	 на	 перевиховання	 цього	 разу	 не	 змогла	 та	 й	 не
хотіла:	 мій	 хрест	 знову	 був	 зі	 мною.	 Виховний	 процес	 протривав	 два	 місяці.	 Здається,	 останньою
краплею,	що	переповнила	чашу	терпіння	мого	сина,	стала	експропріація	вейпа,	на	який	сам	же	тато	й	дав
синові	гроші	ще	взимку.	Коли	Любомир	курив	той	вейп	у	мами,	все	було	о’кей,	однак	терпіти	курія	у	себе
вдома	тато	не	схотів.
Колишній	чоловік	повідомив,	що	не	забере	сина.	Свекруха	підтримала	таке	рішення,	зітхнувши	нарешті

з	полегкістю.	Вона	виявилася	говіркішою,	почала	докоряти,	що	ми,	маючи	на	увазі	не	тільки	мене,	не	так
виховуємо	дитину.	Мені	б	змовчати,	але	маховик	незгоди	уже	було	запущено:	«А	як	виховали	свого	сина
ви?	Ви	навіть	не	сказали	йому,	що	він	зробив	погано,	покинувши	такого	складного	хлопця,	як	Любомир.	У
мене,	 звичайно,	 немає	 родини,	 а	 ваша	 де?»	 Баба	 лицемірно	 питалася,	 чим	 вони	 образили	 Любка,	 я	 ж
коротко	 відповіла:	 «Він	 вважає,	що	 ви	 його	 не	 любите».	 Голос	 моєї	 свекрухи	 став	 грайливим:	 «Любов
треба	 заслужити»,	 ‒	 проспівала	 вона	 так,	 наче	 прочитала	 перепощений	 лист	 із	 Фейсбука.	 І	 тут	 мене
прорвало	й	понесло:	«А	ви	заслужили	любов	у	свого	чоловіка?	Чи,	може,	любов	у	вашого	сина	заслужила
я,	та,	яка	заради	нього	ішла	на	все	нові	й	нові	жертви,	ризикнула	своїм	здоров’ям,	аби	народити	сина,	який
у	результаті	виявився	винятково	моїм	й	нікому	більше	непотрібним,	передусім	власному	батькові?	Чому
любов	вашого	сина	не	заслужила	та,	яка	його	вчила	і	годувала,	доробила	усю	недороблену	вами	і	вашим
чоловіком	роботу?	Чому?	Що	я	мала	зробити	ще?»	Мені	не	вистачало	повітря,	слова	застрягали	в	горлі,
але	я	не	здавалася	й	поставила	останнє	запитання:	«Скажіть	мені,	будь	ласка,	чому	це	ви	мали	жити	одна
у	чотирьохкімнатній	квартирі,	а	я	свою	маму	повинна	була	віддати	в	будинок	для	перестарілих,	аби	вона
не	муляла	очі	вашому	сину,	а	моя	донька	мала	де	жити?	Невже	це	нормально?»	Свекруха	мовчала.	Я	ж
наполягала	 на	 відповіді.	Нарешті	 моя	 співрозмовниця	 вичавила	 із	 себе	 тихе	 «ні».	 Захотілося	 назвати	 її
сукою	й	кинути	слухавку,	що	й	 зробила.	Язик	мій	‒	 ворог	мій.	Я	ж	знала,	що	свекрусі	усе	й	усі,	окрім
дочки	і	доччиної	родини,	по	барабану.	Навіщо	ці	розмови	і	нерви?	Я	‒	погана	християнка,	бо	не	тільки	не
могла	молитися	 за	 колишніх	родичів,	 а	й	хотіла	 випалити	напалмом	усю	цю	плісняву,	щоб	 і	 сліду	 її	 не
лишилося	 на	 землі.	 Моя	 ненависть	 була	 старозавітною	 й	 поширювалася	 на	 всі	 коліна	 клану.	 Це	 була
остання	моя	 розмова	 зі	 свекрухою,	 також	 і	 з	 чоловіком,	 бо	 тепер	 вони	 були	 одним	 цілим.	Сказала	 все,
відтак	могла	колишніх	родичів	простити	‒	слова	завжди	звільняють.
Звичайно,	чи	не	найбільшим	струсом	для	мене	було	ставлення	колишнього	до	моєї	матері.	Здогад	про

будинок	перестарілих	 з’явився	 у	 мене	ще	 тоді,	 коли	 чоловік	жив	 зі	 мною	 й	 сином.	Ця	 думка	 прийшла
раптово	‒	дорогою	на	роботу.	Поїзд	саме	виїжджав	із	тунелю	на	станцію	«Дніпро»	‒	сонце	вдарило	в	очі.
Мій	здогад	теж	нагадував	спалах.	Від	усвідомлення,	куди	рухаюся	у	своєму	житті,	стало	страшно.	Правда
прийшла	 з	 Труханового	 острова,	 сіла	 навпроти	 мене	 й	 дивилася	 батьковим	 поглядом	 доти,	 доки	 їхали



через	 міст.	 На	 станції	 Гідропарк	 правда	 вийшла.	 Уже	 тоді	 я	 зрозуміла:	 мій	 вибір	 буде	 не	 на	 користь
чоловіка.	Як	же	 треба	 було	мене	 ненавидіти,	щоб	поставити	перед	необхідністю	 вибирати	між	 собою	 і
матір’ю,	 між	 собою	 і	 донькою.	 Добре,	 хай	 колишній	 хотів	 позбутися	 проблем,	 спекатися	 мене	 і
проблемного	 сина.	 Цієї	 цілі	 можна	 було	 досягнути,	 спокійно	 розлучившись,	 залишаючись	 при	 цьому
людьми.	Він	же	все	зробив	навпаки.
Уперше	за	двадцять	років	зрозуміла,	що	насправді	ніколи	не	знала,	скільки	заробляє	мій	чоловік.	Ніколи

не	 розраховувала	 на	 нього	 у	 фінансовому	 плані.	 Після	 брехливих	 звинувачень	 у	 тому,	 наче	 я	 не
переказувала	йому	грошей	у	той	період,	коли	перевиховував	Любомира,	пообіцяла	подати	на	аліменти	і	не
пожалкувала	‒	 місячні	 виплати	 одразу	ж	 зросли.	На	 суді	 з	 приводу	 аліментів	 чоловік	 виправдовувався
тим,	наче	йому	зарплату	індексували.	Мені	ж	чомусь	зарплату	ніхто	не	індексував.	Дивовижно,	але	перед
жінкою-суддею	 колишній	 поводився	 вже	 як	 людина,	 а	 не	 як	 мій	 персональний	 диявол.	 Він	 сказав,	 що
ніколи	не	відмовив	би	мені,	якби	я	попросила	його	про	гроші.	Ось	якою	важливою	була	для	нього	чужа
думка.	Ось	як	хотів	 гарно	виглядати	на	публіці.	Я	ж	відповіла,	що	ніколи	й	ні	про	що	його	просити	не
буду,	саме	тому	й	оформлюю	аліменти.	Найсмішніше	ж	було	те,	що	колишній	чоловік	чекав,	що	Любомир
повернеться	до	нього.	Адже	я	‒	тяжко	хвора	особа,	зі	мною	син	не	затримається.	Незрозуміло	було	лише,
як	 він,	 такий	 турботливий,	 допускає,	 щоб	 його	 дитина	 перебувала	 поряд	 із	 божевільною,	 ба,	 двома
божевільними	бабами?	Запитав	суддю,	що	робити	в	разі	гіпотетичного	повернення	сина?	Суддя	порадила
звертатися	до	суду	й	вирішити	питання	про	місце	проживання	дитини.	Коли	судове	засідання	скінчилося,
колишній	намагався	зав’язати	зі	мною	розмову,	сказав	слова,	з	яким	запізнився	рівно	на	вісім	місяців:	«Ми
ж	маємо	про	щось	домовитися».	Однак	 тепер	ні	 про	що	домовлятися	 вже	не	було	потреби.	Я	 все	йому
простила,	 не	 збиралася	 відсуджувати	 його	 машину,	 куплену	 у	 шлюбі,	 ‒	 хай	 катається	 на	 здоров’я.
Говорити	про	 сина	 сенсу	 теж	не	 було.	Адже	 тато	 сам	 сказав,	що	не	має	 на	Любомира	жодного	 впливу.
Відповідальність	за	складну	дитину	попри	всі	сумніви	взяла	на	себе.	Не	боялася.	Гірше	вже	не	буде.
Тепер	я	бачила	колишнього	наскрізь	‒	з	якою	гордістю	і	самовпевненістю	він	повідомляв	судді,	де	і	ким

працює	‒	заступник	генерального	директора	з	наукової	 і	фондової	роботи,	наголосивши,	що	його	музей
знаходиться	навпроти	Андріївської	церкви	поряд	із	фундаментами	Десятинної:	«Знаєте,	де	це?»	Ледве	не
впала	 зі	 стільця	 ‒	 насправді	 невідомо,	 хто	 з	 нас	 хворий	 і	 чиї	 комплекси	 глибші.	 Суддя,	 звичайно,
відмахнулася	від	запитання,	мовляв,	працює	нонстоп,	їй	ніколи	ходити	в	музей.	Сиділа	я	і	думала:	якою	ж
невдячною	 виявилася	 найстарша	моя	 дитина.	Латиною	це	 називається	 impietas,	 що	 перекладається	 і	 як
непоштивість,	і	як	безбожність,	і	як	бездітність	‒	три	в	одному,	і	як	же	влучно.
Мене	 вражало,	 що	 колишній	 вирішив,	 наче	 я	 не	 витримаю	 комп’ютерної	 залежності	 та	 чергових

вибриків	 Любомира	 й	 відправлю	 його	 в	 реабілітаційний	 центр	 для	 важких	 підлітків.	 Саме	 про	 це
попереджали	хлопця	соцпрацівниці,	намагаючись	бодай	чимось	налякати.	Дівчата	 із	 соціальної	служби,
яким	 заносила	 потрібну	 їм	 характеристику	 на	 сина,	 бачачи	 чергові	 синці	 на	 моїх	 руках,	 укотре
нагадували:	 «Ваш	 син	 не	 зупиниться,	 а	 одного	 прекрасного	 дня	 ви	 взагалі	 можете	 не	 прокинутися.
Зрозумійте,	 він	 дуже	 ображений	 на	 батька,	 а	 ви	‒	 громовідвід».	 Однак	 віддати	 сина	 в	 реабілітаційний
центр	не	могла.	Місяць,	проведений	там,	міг	стати	точкою	неповернення	у	моїх	із	ним	стосунках.	Якось
один	із	молодих	священників	нашої	парафії	порадив	мені	відтяти	хвору	гілку	‒	здорове	дерево	ростиме.	Я
ж	подумала:	 як	би	не	так	‒	 дерево	без	цієї	 гілки	всохне.	Натомість	повну	рацію	мав	отець	Валерій.	На
одній	 із	 проповідей,	 наче	 звертаючись	 до	мене,	 сказав,	що	живою	водою	любові	 є	 терпіння.	Мій	 вибір
щодо	 мами	 був	 значно	 простішим	 порівняно	 із	 вибором	 щодо	 Любомира.	 Насправді	 я	 не	 знала,	 що
робити,	бо	була	жертвою	родинного	насильства	‒	ніколи	б	не	повірила,	що	зі	мною	таке	трапиться.	Однак
і	в	цій	ситуації	вибір	один	‒	терпіння.	Відтак	я	терпіла	чергові	хапання	за	руки	й	побої,	коли	відключала
інтернет	 на	 ніч,	 найнижчі	 оцінки	 в	 табелі,	 серед	 яких	 не	 було	 хіба	 що	 одиниць,	 загублені	 ключі	 від
квартири,	стирені	зі	стаціонарного	телефона	акумуляторні	батарейки,	які	переставлялися	в	комп’ютерну
мишку,	в	результаті	чого	я	опинялася	без	телефона,	відмову	піти	в	магазин	чи	перестелити	власну	постіль,



непролазну	лінь	і	постійне	ламання	речей,	нарешті	повернення	після	прогулянки	з	татом	під	мухою,	коли
від	малого	тхнуло	пивом,	а	всі	рухи	були	для	мене	надто	промовистими:	десь	я	все	це	бачила	і	навіть	чула
подібне	 розтягування	 слів	 ‒	 переді	 мною	 сидів	 мій	 п’яненький	 колишній	 чоловік	 лише	 молодший	 на
тридцять	років	і	без	бороди.	В	останній	день	практики,	за	словами	Любомира,	тато	не	тільки	прийшов	до
школи,	а	й	купив	синові	пляшку	пива	‒	так	відсвяткували	закінчення	навчального	року.	Коли	я	спитала
про	 це	 колишнього,	 він	 усе	 заперечував,	 але	 згодом	 чомусь	 назвав	 цей	 жахливий	 вчинок	 жартом.	 Хай
живе	 постмодерна	 свідомість!	 І	 коли	 вже	 їй	 настане	 край?	 Хоча	 малий	 переконував,	 що	 пиво	 йому	 не
сподобалося,	 що	 більше	 він	 пити	 не	 буде,	 я	 була	 в	 розпачі.	 Навіщо	 ці	 зустрічі	 з	 батьком,	 якщо
закінчуються	вони	як	не	вейпом,	то	пивом?	Родичі,	які	добровільно	й	охоче	відмовилися	від	хлопця:	баба
з	 воза	‒	 кобилі	 легше,	 саме	цю	приказку	пригадав	 тато,	 коли	 син	покинув	його,	 тепер	 уважали,	 наче	 я
налаштовую	дитину	проти	них.	Батько	навіть	стверджував,	що	я	забрала	у	нього	сина.	Про	це	повідомив
Віктор,	 вітаючи	 мене	 із	 Трійцею.	 «На	 жаль,	 вони	 так	 нічого	 й	 не	 зрозуміли»,	 ‒	 співчував	 дядько
Любомирові,	мені,	можливо,	й	собі.	Зрештою,	мій	син	відмовився	спілкуватися	з	батьком.	Тато	не	дуже
засмутився,	 порадивши	 спілкуватися	 з	 тими,	 з	 ким	 хочеться.	Ні	 я,	 ні	 мій	 син	 не	 хотіли	 ані	 бачити,	 ані
чути,	ані	говорити	 із	колишнім	чоловіком	 і	татом	‒	хай	живе	у	своєму	світі,	буде	щасливим	 і	 здійснить
нарешті	заповітну	мрію	‒	самореалізується.	Нарешті	змогла	молитися	за	здоров’я	всіх	колишніх	родичів.
Спочатку	 слова	 мене	 не	 слухалися,	 але	 згодом	 я	 вже	 впевнено	 промовляла	 молитву	 за	 здоров’я
колишнього	з	родиною.	Моя	душа	заспокоювалася,	ненависть	минала.
Хоча	Любомир	продовжував	демонструвати	емоційну	лабільність,	проте	 тепер	одразу	ж	розкаювався,

просив	 вибачення,	 вимагаючи	 відповіді	 на	 одне	 питання:	 чи	 люблю	 я	 його?	 Відповідала,	 що	 складно
любити	 того,	 хто	не	 слухається,	 біситься	 і	 б’ється.	Однак	коли	 син	починав	плакати,	мені	 ставало	його
шкода.	Усі	синці,	всі	прикрі	слова	і	найжахливіша	сцена,	коли	бив	мене	шнурком	від	інтернету,	що	його
сховала	під	подушкою,	примовляючи:	«Де	твій	Бог?	Чому	він	тебе	не	рятує?»	‒	забувалися.
Якось	 разом	 подивилися	 фільм	 про	 людожера.	 Він	 синові	 дуже	 подобався.	 Я	 ж	 сприйняла	 кіно	 без

захвату.	Почалися	нерви.	Хлопець	вимагав	пояснень,	про	що	цей	фільм.	Зі	злості,	що	не	пояснюю,	гатив
по	 холодильнику.	 І	 це	 був	позитив	‒	 мої	 руки	 лишилися	цілими.	Добре,	 погоджувалася,	 хай	цей	фільм
буде	 чудовим	 і	 з	 глибокою	 думкою	 про	 те,	 що	 боягузи	 можуть	 стати	 відважними,	 коли	 йдеться	 про
порятунок	 інших	 людей,	 але	 ж	 ти	 проти	 авторитаризму,	 відтак	 я	 маю	 право	 на	 власну	 думку.	 Треба
навчитися	жити	без	претензій	до	уподобань	одне	одного.	Любомир	заспокоївся.	Йому	хотілося	обіймів	і
поцілунків,	хотілося	ласкавих	слів.	«Мамо,	вибач,	я	в	черговий	раз	зірвався,	але	давай	дружити	і	довіряти
одне	 одному»,	 ‒	 просив,	 обнімаючи	 мене	 за	 шию	 так	 незграбно,	 що	 я	 просто	 не	 мала,	 чим	 дихати.
«Давай»,	‒	 пригортала	 його	 у	 відповідь.	 Говорила,	 що	 він	 мій,	 що	 я	 нікому	 й	 ніколи	 його	 не	 віддам.
Любомир	 плакав	 і	 не	 соромився	 власних	 сліз.	 Я	 плакала	 теж.	 Наші	 сльози	 змішувалися,	 що	 вже	 й	 не
спосіб	 було	 розрізнити,	 де	 чиї.	 У	 цю	 хвилину	 Голуб-Дух	 повернувся.	 Він	 знову	 накрив	 нас	 своїми
крилами.	

Літо:	розв’язка
Благословенна	літня	пора	‒	всі	можуть	розпружитися	й	жити	легко.	Дітей	чекають	канікули,	дорослих

‒	відпустка.	Річка	і	море	манять	своїми	синіми	водами,	ліс	‒	травами	й	грибами,	а	гори	‒	вершинами,	в
яких	шугає	 вітер	 й	 плутається	 сонячне	 проміння.	Ми	 теж	 дочекалися	 літа.	Оскільки	 грошей	 у	мене	 не
було	‒	вибір	був	один:	мама	з	Любомиром	могли	поїхати	до	хати	мого	покійного	батька	і	всього	нашого
роду,	 що	 знаходиться	 від	 Києва	 далеченько	 ‒	 цілих	 450	 кілометрів.	 Однак	 якщо	 їхати	 машиною,	 цей
переїзд	не	такий	уже	й	вимучливий	‒	якихось	5	годин.	Відвезти	«дачників»	у	село	погодився	зять	‒	саме
купив	 машину,	 йому	 хотілося	 її	 обкатати.	 Тож	 уже	 всередині	 червня	 баба	 з	 Любомиром	 подалися	 на
відпочинок.	 Для	 мене	 це	 була	 неабияка	 полегша,	 нарешті	 змогла	 підтягнути	 усі	 свої	 справи,
зосередившись	винятково	на	роботі.	Та	вже	перші	телефонні	дзвінки	свідчили:	баба	з	Любомиром	довго



не	протримається.	Хлопець	відмовлявся	їй	допомагати,	лінувався	ходити	в	магазин,	принести	відро	води,
цілими	днями	валявся	на	дивані	й	дивився	телик,	а	ввечері	йшов	гуляти	зі	своїм	другом	Сашком.	Гуляти
міг	 і	до	1-ї	ночі.	Баба	нервувалася,	я	 її	втішала,	обіцяючи	приїхати,	щойно	відбуду	розлучення	 і	матиму
відпустку.	 «Мамо,	 ти	мене	 рятуєш,	 потерпи	ще	 трішки»,	‒	 просила	 я.	 І	мама	 терпіла.	Крім	 того,	 в	 лісі
з’явилися	гриби	‒	сімдесятишестирічна	бабця,	плюнувши	на	свій	артрит	з	артрозом,	хапала	кошик	і	так
же	 безтурботно,	 як	 і	 десятирічна	 дівчинка,	 бігла,	 тобто	шкандибала	 до	 лісу,	 де	 все	 дихало	 лисичками,
бабками	й	червоноголовцями.	Далекі	переходи	далися	взнаки	‒	 ноги	у	мами	розпухли	й	набрякли,	 тож
лісові	 прогулянки	 скінчилися.	 Кілька	 разів	 розмовляла	 по	 телефону	 з	 Любомиром,	 намагаючись
достукатися	до	його	свідомості,	нагадуючи,	що	в	старої	болять	ноги,	тому	вона	потребує	допомоги.
І	ось	настав	день,	коли	баба	зателефонувала	з	втішними	новинами.	За	її	словами,	хлопець	змінювався	на

краще,	 допомагав,	 реагував	 на	 зауваження	 і	 навіть	 з	 якогось	 дива	 став	 веганом.	 Напевно,	 просто
обломився	ходити	до	ковбасного	магазину,	який	всього	за	800	метрів	від	нашої	хати.	Така	ось	лінь.	І	все	ж
я	 заспокоїлася,	 почала	 думати,	 на	 які	 б	 курси	 записати	 сина,	 аби	 він	 таки	 чимось	 зацікавився	 й	 набув
бодай	 якогось	 корисного	 досвіду	 чи	 опанував	 якусь	 професію.	 Мені	 сподобалася	 пропозиція	 однієї
комп’ютерної	школи,	що	 навчала	 комп’ютерній	 графіці	 й	 дизайну.	Це	 було	 недалечко	 від	 нашого	 дому.
Після	закінчення	дворічних	курсів,	що	виливалися	у	круглу	копієчку,	можна	було	вже	працювати.	Сказала
про	 таку	 перспективу	 синові,	 і	 вона	 йому	 сподобалася,	 погодився,	 аби	 я	 записала	 його	 на	 вступне
тестування.	Однак	омріяний	спокій	виявився	позірним.	Якось	мене	розбудив	дзвінок.	Мама	видихнула	в
слухавку:	«Добрий	ранок!»,	але	голос	її	свідчив	про	інше.	Я	ж	спинним	мозком	відчула	‒	щось	сталося.
Нарешті	 вона	 випалила:	 Любомир	 украв	 у	 неї	 три	 тисячі	 гривень	 і,	 звичайно,	 не	 признається	 в	 цьому.
Внук	цинічно	заявив,	що	баба	заважає	йому	спати,	а	на	тему	грошей	пообіцяв	розмовляти	винятково	зі
мною.	Вирішили	відправити	неслуха	до	Києва,	тим	паче,	що	до	міста	повертався	машиною	син	моєї	тітки,
тож	міг	захопити	його	з	собою.	Дивовижно,	але	хлопець	одразу	ж	погодився.
Незадовго	перед	поверненням	сина	до	мене	прийшли	Валя	зі	Світланою,	нашою	спільною	подругою	зі

шкільних	 років,	 яка	 все	 життя	 працює	 вчителькою	 й	 паралельно	 мучиться	 із	 власним	 сином,	 що	 теж
виявився	 невдалим,	 можливо,	 й	 через	 її	 шалену	 материнську	 любов.	 Ох,	 ця	 материнська	 любов	 і
самопожертва,	 яку	 тепер	 називають	 не	 інакше	 як	 маніпуляцією,	 підкріплюючи	 свою	 тезу	 тим,	 що
материнська	жертва	нікому	насправді	не	потрібна,	тому	її	ніхто	й	не	оцінить.	Сказали	б	ці	мудрагелі	щось
про	непотрібність	самопожертви	солдатів	на	фронті,	їх	би	заплювали,	а	тут	усе	навпаки:	божевільні	матері
‒	 проблеми	 їхні	 теж	 божевільні,	 і	 повний	 порядок!	 Взагалі	 ‒	 скажу	 відверто	 ‒	 йде	 до	 того,	 що
виношувати	 дітей	 у	 нашому	 суспільстві	 будуть	 останні	 невдахи	 ‒	 так	 зароблятимуть	 на	 життя.
Традиційна	родина	занепадала-занепадала	і	впала.	Нині	як	тих	дітей	тільки	не	народжують,	і	з	батьками
складається	 у	 них	 по-різному.	 Любомир,	 прочитавши	 дещо	 із	 «Фауста»,	 був	 вражений	 не	 пошуками
філософського	каменя	чи	спробами	алхіміків	знайти	рецепт	виготовлення	золота,	а	людиною	з	пробірки.
Просто	сказав:	«А	тепер	гомункулюси	частково	вже	є».	Ми	ж	робимо	вигляд,	наче	продовжуємо	жити	у
старому	 світі,	 хоча	 насправді	 чудово	 знаємо,	 що	 повороту	 назад	 немає.	 Я	 не	 проти	 пробірок,	 але	 всі
материнські	випробування	починаються	з	виношування	дитини,	тому	вважаю,	що	є	ризики,	коли	дитину
виношує	 хтось	 інший.	 Відмінність	 між	 матір’ю	 і	 батьком	 полягає	 саме	 в	 цьому.	 Оскільки	 батькові
виношувати	 дитину	 ніколи	 не	 доводиться,	 йому	 завжди	 легше	 відмазатися	 від	 відповідальності	 за	 неї.
Сурогатна	 матір	‒	 лише	 посередниця.	 До	 її	 послуг	 удаватимуться	 не	 тільки	 ті,	 хто	 не	 може	 виносити
дитину,	 а	 й	 ті,	що	 бояться	 за	 свою	красу	 і	 здоров’я,	 ті,	що	 переймаються	 власною	 кар’єрою.	 Зрештою,
колись	 сурогатна	 матір	 стане	 в	 цивілізованому	 світі	 нормою,	 ознакою	 комфорту,	 як	 і	 няня.	Тож	 може
статися	так,	що	насправді	відповідальності	за	дитину	ніхто	і	не	відчуватиме.
Валя,	Світлана	і	я	вирішили	зустрітися,	бо	у	всіх	почалася	відпустка,	з’явився	вільний	час.	Пили	каву,

топ-темою	був	Любомир.	Обидві	подруги	відмовляли	мене	від	реабілітаційного	центру,	стверджуючи,	що
перебування	 там	 виявиться	 для	 хлопця	 стресом.	 Після	 нього	 він	 мене	 зненавидить.	 Натомість	 нічого



іншого	запропонувати	не	могли,	одночасно	погоджуючись,	що	крадія	все	ж	треба	покарати.	Ситуація	була
безвихідною.	 Наступного	 дня	 я	 подалася	 до	 соціальних	 служб	 з	 твердим	 наміром	 написати	 заяву	 на
реабілітаційний	центр.	Дівчата	з	дитячої	служби	вкотре	терпляче	вислухали	мою	історію,	тепер	уже	про
терор	Любомира	щодо	баби.	Мені	дали	папір,	ручку,	 і	я	написала	заяву.	Усе	це	відбулося	у	п’ятницю.	В
суботу	в	обід	Любомир	з’явився	вдома	веселий	 і	бадьорий.	Дорога	до	Києва	минула	приємно	 і	швидко.
Дядько	Боря	підвіз	хлопця	під	самісінький	будинок.	І	все	ж	син	не	наважився	мене	обняти.	Коли	зайшла
мова	про	 вкрадені	 гроші,	 скорчив	незадоволене	лице	й	буркнув,	що	не	 хоче	про	це	 говорити.	Поки	він
мився	 й	 відпочивав,	 знову	 зателефонувала	 баба	 з	 приголомшливими	 новинами.	 Майже	 відразу	 після
від’їзду	внука	до	неї	завітав	Любомирів	друг	Сашко,	який	і	не	здогадувався,	що	Любомир	збирається	до
Києва.	Розповів,	що	в	Любомира	було	багато	грошей.	Спочатку	він	купив	собі	еплівський	ipod,	звичайно,
вживаний,	 потім	 чимало	 різних	 смаколиків,	 якими	 традиційно	 пригощав	 нових	 друзів,	 мало	 того:	 в
останні	дні	позичив	у	Сашка	ще	250	гривень.	Однак	найжахливішим	виявився	факт,	що	Любомир	побив
одну	з	дівчаток,	діти	ж	знімали	побиття	на	телефон.	Не	інакше	дівчинка	відшила	залицяльника,	який	не
витримав	такої	«наруги».
Вислухавши	все	це,	 я	 зайшла	в	кімнату	до	сина,	який	обклався	своїми	електронними	цяцьками	й	без

слів	вчепилася	в	його	пофарбовану	в	рудий	колір	чуприну	‒	 нічого	не	боялася,	мені	було	байдуже:	хай
мене	уб’є.	Я	кричала,	як	він	міг	так	вчинити,	ми	ж	з	бабусею	йому	довіряли,	а	він	осоромив	не	тільки	нас,
а	 й	 покійного	 діда	 перед	 усім	 селом,	 де	 всі	 про	 всіх	 все	 знають.	 Любомирові	 було	 байдуже,	 жодних
докорів	сумління	і	нахабний	погляд,	який	промовляв:	що	з	вас,	селюків,	узяти?	Хоча	я	мала	мовчати	про
реабілітаційний	центр,	про	це	просили	мене	й	соціальні	працівниці,	в	обставинах,	що	склалися,	мовчати
не	 могла.	 Просто	 сказала:	 «У	 тебе	 є	 вибір:	 або	 у	 понеділок	 ти	 їдеш	 до	 реабілітаційного	 центру,	 або
просися	 на	 виховання	 до	 тата».	 Любомир	 попри	 всі	 попередні	 запевнення,	 наче	 реабілітаційний	 центр
кращий	за	життя	з	татом,	звичайно,	обрав	другий	варіант.
У	 неділю	 взяв	 ключі	 від	 татової	 квартири	 і	 поїхав	 до	 Академмістечка.	 Однак	 уже	 за	 годину	 знову

дзвонив	мені	у	двері	‒	тато	начебто	й	дав	синові	ключі,	але,	як	з’ясувалося,	не	всі	‒	бракувало	ключа	від
останніх	дверей.	Ця	дрібничка	теж	свідчила	про	добрі	наміри	патріотів	й	інтелектуалів.	Син	зв’язався	із
батьком	 по	мобільному.	 Тато	 працював,	 тому	 домовилися	 про	 зустріч	 у	 музеї.	 За	 кілька	 годин	 хлопець
повернувся,	повідомивши,	що	тато	забере	його	до	себе	після	розлучення.	Я,	звичайно,	у	це	не	повірила:
батько	відмовився	прийняти	сина.
У	понеділок	вранці	 зателефонувала	колишньому	чоловікові,	щоб	поінформувати:	 віддаю	Любомира	у

реабілітаційний	центр.	Мені	не	хотілося,	щоб	згодом	до	мене	були	якісь	претензії.	Розповіла	про	крадіжку
трьох	 тисяч	 гривень	 й	 усі	 канікулярні	«геройські»	вчинки	малого,	 підсумувавши,	що	 іншої	 розв’язки	 у
цьому	 разі	 не	 бачу.	 Колишній	 чоловік	 захотів	 зі	 мною	 зустрітися,	 щодо	 реабілітайціного	 центру
пробурмотів	щось	невиразне.	Зустріч	призначили	на	вечір	біля	Золотих	воріт.
Вже	 о	 7-й	 я	 почала	 мити	 підлоги	 ‒	 прибирання	 завжди	 приносить	 мені	 полегшу,	 має	 чудовий

психотерапевтичний	 ефект.	 Це	 мій	 особистий	 спосіб	 очищення	 світу,	 а	 не	 зсув	 по	 фазі,	 як	 уважає
колишній.	Приготувала	баклажани,	цвітну	капусту,	суп.	Нарешті	мій	дорогоцінний	син	устав.	Ми	майже
не	спілкувалися.	Тоді	ж	мені	подзвонила	соцпрацівниця	Дарина,	яка	підвердила	свій	приїзд	до	нас	разом
із	поліцією,	щоправда,	 вона	не	була	 впевнена,	 чи	 заберуть	Любомира	до	центру:	 бракувало	довідки	від
психіатра.	 Зрозуміло,	 хлопець	 за	 такою	 довідкою	ніколи	 б	 не	 поїхав,	 а	 купувати	 її	 в	 черговий	 раз	 було
огидно.	Сподівалася,	що	цього	разу	обійдеться	без	неї.	Після	розмови	з	Дариною	почала	чекати	на	приїзд
тих,	 хто	 мав	 забрати	 мого	 сина	 на	 перевиховання.	Минув	 обід	‒	 кортеж	 затримувався.	 Нарешті,	 як	 це
завжди	буває,	Любомирові	заманюрилося	погуляти.	Попередньо	за	ним	забіг	його	найкращий	друг	Артем,
якого	я	чемно	відпровадила.	Однак	затримати	сина	вдома	все	ж	не	могла.	Коли	Дарина	потелефонувала,
щоб	сказати:	вони	вже	в	дорозі,	 з	розпачем	прошепотіла,	що	клієнт	пішов	 гуляти.	Попри	все,	поліція	й
Дарина	таки	приїхали.	Моя	найвірніша	помічниця,	яка	чесно	зізналася,	що	їй	мене	дуже	шкода,	особливо



тоді,	 коли	бачить	мої	 руки	в	 синцях,	подзвонила	Любомирові,	 який,	 о	диво,	 взяв	 телефон,	й	попросила
хлопчика	 повернутися	 додому.	 Усупереч	 будь-якій	 логіці	 Любомир	 додому	 прийшов,	 здивувався,
побачивши	поліцію.	Спочатку	почав	нахабно	качати	права	дитини,	але	швидко	згас.	Один	із	поліцейських
конфіскував	 ipod,	 куплений	 на	 вкрадені	 гроші,	 віддав	 його	 мені,	 порадивши	 продати.	 Заповнила	 купу
паперів,	і	Любомир	у	супроводі	двох	поліцейських	пішов,	прихопивши	з	собою	книжку	Кінга	«Воно».	Я
навіть	не	обняла	сина,	лише	перехрестила	й	заплакала.	Усе	це	відбувалося,	наче	в	густому	тумані,	я	слабко
фіксувала	не	тільки	власні	думки,	а	й	власні	рухи.	Пам’ятаю	останню	спробу	Любомира	вмовити	мене	не
віддавати	 його	 до	 притулку	‒	 так	 поліцейські	 називали	 реабілітаційний	 центр.	Ми	 зайшли	 до	 кімнати,
малий	 голосом,	 що	 ламався,	 перетворюючись	 на	 сипкий	 басок,	 промовляв,	 як	 мантру,	 чергові
виправдання,	але	я	їх	не	слухала,	просто	вийшла	геть.	Один	з	поліцейських	порадив	мені	не	забирати	сина
з	 притулку	 доти,	 доки	 він	 сам	не	 потелефонує	 і	 не	 розкається	 і	 то	щиро.	Другий	повідомив,	що	 я	маю
право	 відвідувати	 сина.	 При	 цьому	 обидва	 дивувалися,	 чого	 не	 вистачало	 хлопцеві	 для	 нормального
життя:	вони	бачили,	що	я	не	була	якоюсь	алкоголічкою	чи	неуважною	матір’ю,	відсутність	батька	також
не	 виправдовувала	 дикої	 поведінки	 хлопця.	 Двері	 ліфта	 зачинилися	 ‒	 я	 ж	 чипіла	 на	 порозі	 квартири.
Однак	роздумувати	було	ніколи	‒	мала	йти	на	домовлену	зустріч.
Сиділа	на	лавочці	у	Золотоворітському	сквері,	де	під	пам’ятником	князю	Ярославу	грав	якийсь	музика-

невдаха,	 фальшуючи	 ту	 пісеньку	Depeche	Mode,	 в	 якій	 Дейв	 пророкує	 слухачам:	 опинися	 ви	 на	 моєму
місці,	 тобто	 узули	 б	 ви	 мої	 черевики,	 обов’язково	 зламаєтеся.	 Ця	 пісенька	 мені	 подобалася.	 У	 ній
черевики	ототожнюються	із	долею.	Вони	такі	ж	важкі,	як	кайдани,	що	розтирають	ноги.	Ці	черевики	ніяк
скинути	 ‒	 вони	 до	 ніг	 приросли.	 У	 мене	 теж	 були	 такі	 черевики,	 але	 на	 відміну	 від	 автора	 модної
електронної	 балади	 я	 знала,	 що	 ніхто	 й	 ніколи	 не	 зможе	 мої	 черевики	 взути,	 як	 і	 я	 не	 зможу	 взути
черевики	мого	сина.	Однак	у	дитинстві	я	синові	черевики	туго	шнурувала,	а	згодом	купувала	вже	тільки
на	липучках.	Жодна	інша	людина	ніколи	не	опиниться	на	моєму	місці	тому,	що	цього	не	хоче	Господь.	Він
послав	мені	такі	випробування,	бо	я	 їх	заслужила.	Як	сказав	мій	лікар	Станіславович,	в	якого	я	була	на
прийомі	буквально	кілька	днів	тому:	«Всьо	так	хорошо	начіналось…	Кромє	того,	‒	додав	він,	‒	с	чісла
тєх,	кого	я	лєчіл	тогда,	кажется,	осталісь	только	ви».	Отже,	я	лишилася	для	випробувань.	Хто	був	винний
у	 тому,	 що	 все	 так	 погано	 закінчувалося?	 Я	 і	 тільки	 я.	 Саме	 я	 щось	 зробила	 не	 так,	 бо	 була	 надто
самовпевненою.	 Господь	 таких	 не	 любить.	 Самовпевненим	 він	 дарує	 життя,	 але	 забирає	 в	 них	 надію.
Нічого	ж	гіршого	за	безнадію	нема	‒	я	це	знаю.
Нарешті	побачила	знайому	фігуру	і	випещену	бороду,	вистрижену	волосинка	до	волосинки.	Це	був	мій

колишній	чоловік	‒	угодований,	доглянутий	і	незворушний.	На	тлі	цього	суб’єкта,	вдоволеного	життям,
моя	 худа	 постать	 мала	 жалюгідний	 вигляд.	 Ми	 привіталися.	 Сказала,	 що	 в	 реабілітаційному	 центрі	 з
Любомиром	 працюватимуть	 психологи.	 Колишній	 погодився	 з	 моїм	 рішенням,	 підтвердивши:	 інакше
вчинити	 було	 неможливо.	 Синхронно	 подалися	 в	 напрямку	 до	 Шевченківського	 парку.	 Дорогою	 мій
чоловік	 стверджував,	 що	 Любомирові	 притаманна	 девіантна	 поведінка,	 що	 хлопець	 не	 вміє	 себе
контролювати.	Я	мовчала.	Чомусь	думала	про	Анну	Кареніну.	Для	мене	назавжди	лишиться	таємницею,
як	Толстому	вдалося	так	глибоко	зрозуміти	психологію	жінки,	любов	якої	виявилася	потрібною	лише	їй.	Я
завжди	 плакала,	 коли	 доходила	 до	 моменту	 зустрічі	 Анни	 з	 її	 сином	 Серьожею.	 Господи,	 я	 ж	 віддала
власну	дитину	до	притулку!	Якби	колишній	 знав,	про	що	думаю,	безсумнівно,	назвав	би	мене	жертвою
російської	 літератури,	 особою	 з	 надломленою	 душею	 і	 навіть	 духовною	 кацапкою,	 що	 звикла
ускладнювати	реальність	і	міжлюдські	взаємини.	Хочу	розчарувати	всіх	недругів	російської	класики.	Інші
письменники	писали	про	зневажену	любов	у	такому	ж	ключі,	як	і	Толстой	у	романі	про	Анну.	Взяти	хоча
б	Фіцджеральда.	Щоправда,	 у	 цього	 американця	жертвами	 любові	 завжди	 були	 чоловіки,	 бо	 таким	 був
життєвий	досвід	самого	романіста.	Його	герої	віддавали	своє	серце,	готові	були	вкрасти,	збрехати,	убити
заради	як	не	чарівної	Дейзі,	то	бідолашної	Ніколь,	що,	використавши	чужу	любов	і	навіть	насолодившись
нею,	 у	 момент	 вибору	 робили	 колишнім	 коханцям	 ручкою	 миле	 «па-па».	 Герої	 Фіцджеральда	 або



застигали,	 як	 віск	 зі	 свічки,	 або	 зникали,	 як	 сльоза,	 яка,	 здається,	 ось,	 тремтить	 на	 вії,	 але	 у	 наступну
хвилину	її	вже	нема.	Їх	пожирала	власна	любов,	але	вони	про	це	не	шкодували,	зовсім	не	шкодували.	Я
теж	не	шкодувала,	просто	споглядала,	як	об	мою	любов	витирають	ноги	ті,	кого	любила.
Усі	слова	колишнього	звучали	фальшиво:	добре	чужими	руками	жар	загрібати.	Нарешті	ми	опинилися

під	 зеленими	 кронами	 дерев,	 які	 слугували	 людям	 прихистком	 не	 тільки	 від	 сонця,	 дощу	 чи	 міського
гамору,	а	й	від	натовпу,	наелектризованого	різними	емоціями,	що	завжди	обтяжливі.	У	парку	було	значно
спокійніше.	 Сіли	 на	 лавку.	 Колишній	 купив	 собі	 морозиво,	 пропонував	 охолодитися	 й	 мені.	 Я	 ж
дивувалася,	 як	 він	 те	 морозиво	 може	 їсти	‒	 мені	 нічого	 в	 горло	 не	 лізло.	 Тато	 мого	 сина	 говорив,	що
виховував	Любомира	належно,	зробив	для	нього	все,	що	можна,	учив,	як	треба	жити	у	світі,	а	чого	робити
неварто.	Він	 вважав,	що	Любко	 успадкував	 передусім	 гени	моєї	 мами,	 поведінка	 якої	 і	 саме	 її	життя	 є
перверзією	ексцентризму.	Саме	моя	мама	говорила	хлопчикові	усілякі	погані	речі	про	батька,	називаючи
його	 як	 не	 алкашем,	 то	 неробою,	 який	 вічно	 сидить	 за	 своїм	 комп’ютером,	 ‒	 здискредитувала
батьківський	 авторитет.	 Мій	 гріх,	 за	 словами	 колишнього,	 також	 був	 великим:	 я	 розбестила	 сина,	 все
робила	 замість	 нього,	 жаліла	 понад	 міру.	 Однак	 точнісінько	 так	 я	 виховувала	 й	 свою	 доньку	 ‒	 теж
шнурувала	 їй	 черевички,	 проте	 результат	 виявився	 зовсім	 іншим.	Донька	 виросла	 хорошою	дівчинкою.
Колишній	їв	морозиво	і	умивав	руки	‒	вкотре	виявився	бездоганним	і	непомильним.	«Знаєш,	‒	говорив
довірливо,	‒	передусім	любити	треба	себе.	Тільки	тоді	зможеш	дати	щось	 іншим».	Вічна	пісня	егоїстів,
що	шукають	виправдання	власному	егоїзму.	Цікаво,	що	ж	цей	самолюб	дав	своєму	синові?	Якби	я	любила
винятково	 себе	 і	 думала	 про	 себе,	 Любомир	 взагалі	 б	 не	 народився.	 Найбільше	 мене	 вразило,	 що	 цей
«філософ»	зовсім	не	вірив	у	те,	що	Любомир	може	якщо	й	не	виправитися,	то	бодай	змінитися	на	краще.
Батько	 пророкував	 синові	 тюрму	 й	 важкий	 шлях	 по	 етапу.	 Я	 ж	 заливалася	 сльозами.	 Нарешті	 не
витримала:	«А	я	Любомира	люблю	попри	все,	бо	він	мій	син.	Значить,	піду	за	ним	по	тому	етапу,	у	мене
просто	немає	іншого	вибору.	А	щодо	виховання,	то	й	без	тебе	знаю,	що	щось	зробила	не	так.	Надто	жаліла
Любчика,	бо	він	був	хворим,	народився	зовсім	слабеньким,	я	ж	захищала	його	стільки,	скільки	могла».	У
той	момент	почувалася	Шевченковою	Катериною.	Пам’ятник	нашого	генія	стояв	у	мене	за	спиною,	поряд
зі	мною	сидів	зовсім	не	москаль,	але	сутність	цього	чоловіка	була	недоброю.	Насправді	за	таке	цинічне
ставлення	до	власного	сина	він	заслужив,	аби	його	пристрелили,	як	собаку.	Якби	ми	жили	у	світі	з	книжки
Томаса	Вулфа	«Поглянь	на	дім	свій,	янголе»,	то	на	Півдні	США	напередодні	Першої	світової	про	нього
сказали	б	саме	так.	Але	я	жила	в	українському	суспільстві	ХХІ	ст.,	тому	продовжувала	ковтати	свої	сльози
і	 соплі.	 Однак	 я	 все	 ж	 пристрелила	 колишнього	 силою	 власної	 уяви	 ‒	 можете	 спробувати,	 це	 дуже
ефективно.	 Колишній,	 не	 підозрюючи,	 що	 він	 уже	 труп,	 говорив,	 що,	 можливо,	 й	 узяв	 би	 хлопця	 на
виховання,	 якби	той	став	на	шлях	виправлення.	Любомирові,	продовжував	він,	 звичайно,	 краще	жити	 з
батьком,	 а	 не	 з	 такою	 неадекватною	 матір’ю,	 як	 я.	 Знущаючись,	 називав	 мене	 письменницею.	 У	 його
вустах	 це	 слово	 звучало	 як	щось	 найпринизливіше	‒	 гірше	 письменниці	 у	 світі	 нічого	 бути	 просто	 не
могло.	«Я	попереджав	тебе,	‒	заявив	він,	‒	якщо	ти	приймеш	хлопця,	виховуватимеш	його	сама».	На	всі
мої	заперечення,	що	не	можу	не	впускати	сина	до	хати,	коли	він	дзвонить	у	двері,	що	колишній	усе	ж	міг
приїхати	 і	 забрати	 сина	 до	 себе,	 чула	 одне:	 ти	 зламала	 увесь	 мій	 план,	 а	 Любомир	 уже	 почав	 робити
уроки,	я	міг	його	переламати.	Помітила,	що	колишній	чоловік	сам	не	знає,	як	бути	у	цій	ситуації.	З	одного
боку,	він	начебто	хотів	виховувати	сина,	для	цього	я	мала	передусім	відмовитися	від	аліментів,	забравши	з
суду	 заяву.	 З	 другого,	 приречено	 констатував,	що	 відвик	 від	 сина,	 в	 його	 душі	 все	 вигоріло,	 тому	йому
найкраще	жити	самому.	Я	розуміла	цю	роздвоєність.	Ця	роздвоєність	була	й	у	мені.	Мене	терзала	і	мучила
непевність	 у	 власних	 силах:	 якщо	 не	 зміг	 батько,	 то	 я,	 напевно,	 тим	 паче	 не	 зможу.	 Водночас	 розум
підказував:	ми	повинні	об’єднати	зусилля	в	боротьбі	за	сина,	а	не	ображати	одне	одного	так,	як	це	було
досі.	Наші	образи	нічого	не	значать.	Треба	допомогти	хлопцеві.	Однак	якими	ж	різними	ми	були!	На	жаль,
ми	 дули	 в	 різні	 дудки.	 Колишній	 раптом	 почав	 говорити,	що	 тепер	 він	 двічі	 не	 повторює,	що	 всі	 його
рекомендації	 слід	 виконувати	 з	 першого	 разу	 і	 без	 дискусії.	 Стверджував,	 що	 ми,	 тобто	 він	 і	 я	 сильні



люди.	Заперечила,	що	не	вважаю	себе	сильною.	Тепер	я	була	здатною	на	одне	‒	плакати.	Моя	сила	була
винятково	в	любові.	Разом	з	любов’ю	щезла	й	вона.	По	відношенню	до	сина	у	той	момент	відчувала	не
так	 любов,	 як	 голий	 обов’язок.	 Я	 не	 мала	 права	 його	 відпустити,	 бо	 несла	 за	 нього	 відповідальність.
Розпрощалися	 біля	 станції	 метро	 «Університет».	 На	 прощання	 колишній	 сказав,	 аби	 я	 більше	 їла,	 бо
зовсім	схудла.	Пообіцяла	їсти.	Здивував	його	пізній	дзвінок	того	ж	вечора.	Любків	тато	плакав	і	говорив,
що	все	я	зробила	правильно.	Я	ж	порадила	йому	лягти	спати.	Здається,	він	таки	випив	трохи	горілочки,
хоча	 й	 стверджував,	 що	 тепер	 все	 у	 своєму	 житті	 може	 контролювати:	 не	 палить,	 алкоголь	 уживає
помірно.	Хоча	всі	ми	різні,	проте	насправді	можемо	контролювати	себе	доти,	доки	можемо	абстрагуватися
від	 нещастя	 чи	 горя,	 доки	 нещастя	 і	 горе	 не	 затоплять	 нас	 ущерть.	 Насправді	 секрет	 нашої	 витримки
таїться	у	нашому	ж	егоїзмі.	Ми	вміємо	абстрагуватися,	коли	нам	просто	не	болить,	або,	висловлюючись
сучасною	 брутальною	 мовою:	 не	 їбе,	 тобто	 ці	 довбані	 черевики	 не	 тиснуть.	 Тоді	 впевнено	 крокуємо
життям.	 Господи,	 я	 солідарна	 з	 усіма	 тими	 нещасними,	 хто	 зламався.	 Як	 шкода	 мені	 усіх	 безіменних,
забутих,	зневажених	і	покинутих,	тих,	кого	використали	сильніші,	не	тільки	чужі,	а	передусім	рідні	люди
у	боротьбі	 за	своє	виживання	 і	комфорт.	Якби	ж	моє	слово	могло	врятувати	вас,	мої	брати	 і	сестри,	від
забуття.	Слабаки,	ви	‒	мої	герої,	бо	я	‒	то	ви.
Наступного	 дня	 мала	 завезти	 до	 редакції	 журналу	 останню	 статтю.	 По	 дорозі	 забігла	 до	 районної

адміністрації,	 замовила	форму	№3,	 яка	 була	 потрібна	Дарині,	 потім	 зайшла	 до	 самої	Дарини,	 написала
заяву,	 в	 якій	 просила	 надати	 мені	 можливість	 відвідувати	 сина	 в	 притулку.	 Дарина	 дала	 мені	 адресу
центру	й	телефони,	запевняючи,	що	мого	сина	до	телефону	покличуть.	Однак	на	практиці	все	виявилося
інакше.	 Людина	 на	 іншому	 кінці	 дроту	 відмовилася	 покликати	 хлопчика,	 пояснивши,	 що	 зовсім	 не
впевнена	в	тому,	що	я	таки	Любомирова	мама.	За	тиждень	у	центрі	організовували	спеціальну	зустріч,	на
яку,	 крім	 Любомира	 і	 психолога,	 запрошували	 Дарину	 як	 представника	 дитячої	 служби	 і	 батьків.
Колишній	чоловік	погодився	на	цю	зустріч	прийти.	Отже,	я	чекала	розлучення	і	зустрічі	в	притулку.
Розлучення	минуло	неймовірно	легко	‒	п’ять	хвилин	і	по	всьому.	Ми	з	колишнім	вийшли	з	приміщення

суду	й	почали	говорити	так,	наче	завжди	були	друзями,	наче	не	було	тієї	неймовірно	складної	зими,	коли
між	нами	залягла	мовчанка,	бо	кожне	слово	було	заряджене	приниженням	і	ненавистю.	Я	не	могла	вийти	з
дива	‒	яка	метаморфоза!	Невже	колишній	так	переживав	за	те,	що	я	судитимуся	з	ним	за	машину,	а	тепер
розпружився?	 Однак	 я	 йому	 сказала:	 машина	 мене	 не	 цікавить.	 Наша	 розмова	 була	 важливою.
З’ясувалося,	що	колишній	таки	не	купував	Любомирові	жодного	пива,	що	синок	пив	його	таки	із	друзями.
Колишній	 стверджував,	що	«кращий	друг	президента»	не	 знущався	над	хлопцем	 за	 великоднім	 столом.
Усе	це	були	Любомирові	вигадки.	Він	уміло	балансував	між	мною	і	батьком,	говорячи	кожному	те,	що	той
хотів	 від	 нього	 почути,	 фактично	 стравлював	 своїх	 батьків,	 може,	 й	 свідомо.	Колишній	 не	мав	жодних
сумнівів,	що	тепер	Любомир	виставить	нас	у	найгіршому	світлі	перед	психологами.	Того	ж	дня	поїхав	до
служби	дітей,	щоб	оформити	дозвіл	на	зустріч	із	сином.	Сказав	мені	по	телефону,	що,	за	словами	Дарини,
психологи	 хлопцем	 задоволені,	 що	 поводить	 він	 себе	 бездоганно	 як	 домашня	 дитина.	 Обурювався
вродженим	 аферистом,	 який	 вирішив	 обвести	 довкола	 пальця	 не	 тільки	 нас,	 а	 й	 працівників	 дитячої
служби	 і	психологів	з	притулку.	Твердив:	ми	‒	не	найгірші	батьки.	Мене	ж	на	відміну	від	нього	точила
провина.	 Я	 теж	 злилася	 на	 Любомира,	 але	 й	 не	 могла	 поставити	 хреста	 на	 чотирнадцятилітньому
підліткові.	 Це	 було	 в	 корені	 неправильно.	 Він	 був	 усього	 лише	 дитиною,	 яку	 чекало	 складне	 життя	 й
невідомо	які	випробування.	Я	була	дорослою	і	не	витримувала,	що	ж	тоді	казати	про	нього?
У	суботу	геть	утратила	присутність	духу.	Ранок,	 загорнутий	у	сувої	дощу,	накрив	мене	безпросвітнім

розпачем.	Я	плакала,	молилася	і	думала,	що	мені	нікуди	втекти	від	себе	самої,	від	того	душевного	болю,
що	 пече,	 в	 якому	 згораєш.	 Уранці	 телефонувала	 мама,	 скаржилася	 на	 свої	 ноги.	 Я	 не	 знала,	 чим	 їй
допомогти.	Зрештою	ми	посварилися.	Мама	просто	кинула	трубку.	Вона	хотіла	жалості	до	себе,	 я	ж	не
могла	 її	 пожаліти,	 мені	 бракувало	 на	 це	 внутрішніх	 сил.	 Я	 ‒	 погана	 донька.	 Мама	 пожаліла	 мене,
забравши	в	село	Любомира,	 але	не	склалося:	 її	жалість	обернулася	для	мене	черговим	пеклом.	Якою	ж



слабкою	виявилася	я	на	практиці.	Того	дня	у	мого	зятя	був	день	народження.	Привітала	його	по	телефону.
Діти	їхали	на	якісь	розваги.	Хай	розважаються.	Я	ж	не	могла	знайти	собі	місця,	навіть	миття	підлоги	вже
не	 допомагало.	 Купила	 сигарети,	 допила	 залишки	 «Зубрівки»	 ‒	 жодної	 полегші.	 Змінила	 на	 сучасний
правопис	один	невеличкий	польський	 текст,	що	його	прислав	мені	шеф	напередодні,	 і	 втупилася	у	 свій
комп.	 Нічого	 не	 могла,	 навіть	 писати	 свою	 повість	‒	 зависла	 у	 міжчассі.	 А	 в	 голові	 все	 відлунювали
чоловікові	 слова:	 «Що	 ж	 мені	 тепер	 через	 цього	 Любомира	 не	 жити?	 Треба	 через	 нього	 переступити.
Життя	триває,	треба	рухатися	вперед».	Уся	штука	в	тому,	що	мій	чоловік	рухатися	вперед	(і	куди	це?)	міг,
я	ж	не	могла.	І	ніхто	й	ніколи	не	пояснить,	чому	одні	люди	після	поразки	можуть	рухатися	далі,	інші	ні,
одні	можуть	переступити,	інші	не	можуть.	Яким	би	цей	вибір	не	був	‒	назад	дороги	немає.



Епілог

Жінка	 у	 сквері	 читала	 новини	 з	 телефону.	 Усе	 було	 погано:	 епідемія	 поширювалася,	 число	 смертей
росло,	 в	 українській	 політиці	 панував	 цирк,	 який	 невідворотно	 мав	 скінчитися	 жахом	 і	 трагедією	 ‒
передчуття	 краху	 висіло	 у	 повітрі.	 Серед	 новин	 жінка	 прочитала	 коротке	 повідомлення	 про	 те,	 що	 в
Одеській	області	син	зарізав	обох	батьків,	які	не	давали	йому	грошей	і	докоряли	неробством.	Подумала:
невже	це	й	наше	майбутнє?	Сховала	телефон	у	кишеню	й	рушила	додому,	де	в	сколошканому	ліжку	спав	її
син.
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Пора	заборони

Він	мусить	забути.	Ні,	навпаки,	–	згадати.	Але	про	що?	Все	було	давно.	Все,	що	сталося	і	що	не	сталося
теж.	 Він	 уже	 старий,	 безпорадний	 і,	 кажуть,	 хворий.	 Кажуть…	 Та	 що	 вони	 знають	 про	 його	 старість,
хворобу	і	про	нього	самого,	самовпевнені	бевзі?	Вони	й	про	себе	нічогісінько	не	знають,	гірше	–	знати	не
хочуть,	 бо	 якби	 дізналися,	 то…	 «Колю!»	 Кричить.	 Знову.	 Щодня.	 Щогодини.	 Навіщо?	 Чому?	 «Колю,
Колю!	 Чаю!	 Принеси	 мені	 чаю!»	 Кричать	 із	 сусідньої	 кімнати:	 вимогливо,	 нагло.	 Цей	 крик,	 як
електропила,	знімає	з	нервів	найтоншу	стружку,	перетворюючи	нервову	тканину	на	місиво	з	січки.	Місиво
дихає	ненавистю.	Але	до	кого?	Хто	кричить?	Дай	згадати.	Ну,	напружся	й	витисни	з	мозку,	зі	своєї	пам’яті
–	 її	 окрушин	 ім’я	 того,	 хто	 кричить.	 Не	 можеш.	 Від	 цього	 впертий,	 заіржавілий	 крик	 стає	 ще
нестерпнішим.	Він	–	єдина	реальність,	яка	прив’язує	тебе	до	життя.	Як	він	ненавидить	той	крик	і	того,	хто
кричить,	як	ненавидить	те,	що	постійно	нагадує	йому	про	нього.	Навіщо	нагадувати,	коли	хочеш	забути
чи,	 навпаки,	 не	можеш	 згадати?	 «Це	 я,	 твоя	 дружина	Таня,	Колю,	прийди	до	мене,	 прийди!»	Чекай,	 це
справді	 Танька,	 його	 жона,	 єдина	 й	 вірна	 його	 помічниця,	 яка	 покірно	 передруковувала	 на	 машинці
десятки	його	грубезних	романів,	кожний	з	яких	–	«конфетка»:	детективчики,	кримінальчики.	У	кожному	з
них	возвеличується	сила.	Чому	вона	замість	клацати	на	машинці	так	дико	кричить?	Ах,	так,	романів	він
давно	не	пише,	а	саму	Таньку	розбив	інсульт.	Вона	без	руху	лежить	у	сусідній	кімнаті	вже	рік,	а	може,	й
більше	 –	 цілу	 вічність.	 Лежить	 і	 кричить,	 щоб	 мучити	 його:	 втомленого,	 покинутого	 і	 всіма	 забутого.
Всіма?	 Якби	ж	 то!	 Він	 не	 може	 забути	 сам	 про	 себе	 чи,	 може,	 про	щось	 інше.	Але	 про	що?	Про	що?
Холодно	і	страшно.	Це	щось	підступне	й	імпульсивне.	Воно	глибоке,	як	сама	смерть.	Смерть?	Ні,	тільки
не	це.	Він	ще	хоче	бути	тут,	бо	мусить…	Не	чіпляйся	за	мене.	Знаю	–	годі	простягнути	руку,	і	ти	вхопишся
за	неї.	Чую:	дишеш.	У	потилицю,	в	одне	вухо,	в	друге.	Цілуєш.	Спочатку	в	лоб,	потім	у	скроню	й	вуста,
яким	не	здобутися	на	крик.	Обмацуєш	тіло,	обіцяючи	ласку	і	втіху	–	знадлива	коханка.	Але	я	ласки	і	втіхи
твоєї	не	хочу.	Відступись!	Не	треба	мене	любить.	Я	мушу	забути	чи,	може,	згадати.	Ти	не	розумієш.	Ніхто
не	розуміє.	Одне	це	й	важливо.	Все	інше	пусте.	Це	щось	люто	пече	і	виповзає	з	лютим	шипінням	щоночі,
а	під	ранок,	коли	сіра	вогкість	напирає	на	вікна	й	розсаджує	рами,	перетворюється	на	привид	лихоманки.
Спочатку	 лихоманка	 торкається	 тіла,	 бродить	 ним,	 як	 шипуче	 вино.	 Потім	 лихоманить	 усе	 довкола.	 У
пропасниці	б’ються	вікна	і	двері.	Без	вогню	плавляться	стіни,	а	стеля	прогинається,	як	хребет	під	вагою
мішка.	 Ось-ось	 хрусне.	 Завалюйся	 вже	 бо,	 швидше.	 І	 тут	 схарапуджена	 підлога	 виростає	 в	 стрімку
вертикаль.	 Падаєш	 –	 провалюєшся,	 летиш,	 але	 не	 сягаєш	 дна.	 Згодом	 на	 невагоме	 тіло	 накидається
пристрасна	хіть:	несамовита.	Шалена	й	млосна.	Вона	обнюхує	тебе,	тицяючись	мокрою	мордою,	щоб	за
хвилину	 вчепитися	 іклами	 й	 шматувати	 тіло	 на	 частки,	 розкидаючи	 їх	 по	 кутках.	 Біль	 одного	 тіла
помножується	на	біль	десяти-ста-тисячі	часток.	Больова	амплітуда	розхитується,	ширшає,	закручується	у
спіраль.	Це	свердло	колись	та	добудеться	межі,	за	якою	болю	вже	не	повинно	бути.	Проте	частки	знову
складаються	в	цілість	тіла.	Все	починається	спочатку.	Згодом	біль	таки	відступить,	щоб	згодом	піднятися
на	новий	штурм.	Очікування	нового	приступу	нічим	не	краще	від	процесу	тортур.	А	поки	що	у	дарований
болем	проміжок	спокою	мордоване	тіло	витягується	на	всю	довжину	свого	лігва,	мокрого	від	поту	і	сечі.
Витіпане	 хіттю	 тіло	 натягує	 гамівну	 сорочку	 збайдужіння.	 Блаженна	 пауза	 розширює	 легені.	 У	 них	 зі
свистом	 і	 гарчанням	 напомповується	 повітря.	 На	 очі,	 в	 яких	 застигла	 мука,	 навалюється	 сон	 –	 коротке
забуття.	 Жадання	 вичерпується	 раптово	 й	 моментально.	 Воно	 всякає	 в	 повітря,	 як	 неіснуюча	 вода	 у
неіснуючий	пісок.	Так	він	жадав	лише	раз	на	своєму	віку.	Жадав	жінку,	але	не	ту,	що	кричить	тепер,	ось
тут,	 поруч,	 а	 іншу.	 І	 він	 своє	жадання	вдовольнив.	Ні,	 не	брутально.	Аномальна	пристрасть	 вилилася	у
щось	інше.	Але	у	що?	Забув.	Забув	чи,	може,	хоче	забути?	Навіть	імені	тієї	жінки	не	пам’ятає.	Напевно,
усе,	що	 він	 переносить	 і	 терпить	 тепер,	 спокута.	Він	 у	 гріхах,	 як	 пес	 у	 реп’яхах.	Кажете,	 розплата?	Та
пішли	 ви	 зі	 своєю	 моральністю,	 що	 як	 вичавлений	 лимон.	 Обсмоктали	 її	 –	 лишилися	 самі	 шкуринки.



Кожний,	хто	чогось	вартий	у	цьому	світі,	керується	не	моральністю,	а	жадобою.	Про	це	всі	 знають,	але
навертають	про	моральність.	Найпаче	навертають	ті,	хто	її	і	не	нюхав.	Фарисеї.	Жадоба	і	хіть	–	ось	ваші
ідеали.	 А	 жадати	 можна	 не	 тільки	 влади,	 грошей,	 слави,	 любові.	 Усе	 це	 наслідок	 первинного	 жадання
смерті	 іншого,	щоб	самому	жить.	Ось	чому	його	турбує	та	забута	жінка,	що	виринає	зі	споду	непам’яті
щоночі,	а	під	ранок	шматує	плоть	з	ущербною	душею.	Йому	не	шкода	тіла.	Душі	тим	паче	не	жаль.	Але
цей	біль	утраченої,	затертої	пам’яті…	Іноді	так	боліли	його	ампутовані	пальці,	які	він	утратив	на	фронті
під	час	тієї	останньої	війни,	що	ніколи	так	і	не	закінчилася.	Одного	вечора	добряче	випили	–	усі	офіцери	й
усі	 молоді.	 Він,	 інтендант,	 розпоряджався	 всім,	 у	 першу	 чергу	 тим,	 чого	 спрагло	 бажає	 душа	 солдата.
Спирту	було	більше,	ніж	його	могли	поглинути	дужі	 горлянки.	Пили	 тупо	й	бездумно.	Так	п’ють,	 коли
знають	про	власну	приреченість.	Попадали,	де	стояли.	Його	на	лихо	чи,	навпаки,	на	милість	винесло	на
двір.	Заснув	просто	неба	і	не	чув,	як	мороз	в’їдався	в	пальці	й	хрумкотів	ними:	фаланга	за	фалангою,	наче
лузаючи	насіння.	Коли	прочумався,	було	вже	по	всьому.	Зарадив	госпіталь	і	операція.	Спочатку	тяжко	за
тими	пальцями	тужив,	але	вигода	від	їхньої	втрати	була	чимала.	Вигода	заглушила	жаль.	Радій	і	наплюй
на	 тих	 сук.	 Тепер	 тобі	 не	 втиснуть	 у	 безпалу	 руку	 автомат	 і	 не	 поженуть	 на	 передову.	 Бути	 тобі
інтендантом,	ситим	і	в	теплі.	Хай	подавляться	його	пальцями,	зате	сам	він	здоровий,	як	бик.	А	по	війні	–
інвалідська	 група,	 пільги,	 що	 полилися	 щедрим	 потоком.	 Відморожені	 по	 п’янці	 пальці	 окупилися,
перетворюючись	на	хрусткі	банкноти,	банки	тушонки,	лискучий	автомобіль	і	застиглу	гримасу	вимушеної
пошани	 на	фізіях	 лікаря-поштаря-урядовця	 й	 невинного	школяра,	 який	 роззявивши	 рота	 слухав	 про	 не
здійснені	тобою	подвиги.	Його	ніколи	не	доймала	власна	брехня.	Брехня	стала	даністю,	з	якою	зжилося,	в
яку	 повірилося.	 Не	 доймало	 й	 каліцтво.	 Поступово	 він	 пристосувався	 і	 маніпулював	 обрубками,	 як
живими	 пальцями:	 міг	 сам	 їсти,	 курити,	 навіть	 тримати	 ручку.	Писав,	щоправда,	 нерозбірливо.	 Більшу
частину	 своїх	 творів	 надиктовував	 безвідмовній	 Таньці,	 для	 якої	 був	 символом	 успіху	 й	 процвітання,
заборолом	від	життєвих	невдач	і	полігоном	для	випробування	її	особистої	тиранії.	Вона	любила	в	ньому
успіх.	 Коли	 процвітання	 завалилося,	 зосталася	 сама	 тиранія.	 Цим	 різновидом	 любові	 його	 катовано
роками.	І	він	терпів,	а	тепер	–	зась!	Хто-хто,	а	він	знав	достеменно:	якщо	ти	не	вкусив	любові	тирана,	то
прожив	цілком	пристойне	життя.
Історія	 зі	 спиртом	 і	 відмороженими	пальцями	належала	до	 таємних.	Коли	вона	вже	встигла	вкритися

цвіллю,	якийсь	чудак	 із	числа	впертих	правдолюбців	утнув	статейку,	вилущуючи	в	ній	правду	про	бідні
пальці.	Вибухнув	скандал.	Його	 зам’яли	–	скрізь	мав	товаришочків-можновладців.	Наслідків	жодних.	У
зворушливому	суспільстві	одностайного	рабства	він	 і	надалі	залишався	рабом	вищої	категорії.	Того,	хто
живе	за	правом	сильного	 і	 знає	механізм	його	дії,	сила	оберігає.	Про	ампутовані	пальці	йому	нагадував
лише	ниючий	біль	посеред	ночі,	як	правило,	на	зміну	погоди.	Це	був	парадоксальний	біль.	Але	він	ніщо
порівняно	 із	 болем	 ампутованої	 пам’яті	 чи,	 може,	 душі.	 Цей	 різновид	 болю	 сполучається	 зі	 шквалом
страху	за	власну	шкуру.	Від	цього	болю	просинаєшся	у	липкому	поті,	а	потім	взагалі	не	можеш	заснути,
бо	заснути	боїшся.	«Колю,	не	муч	мене,	не	муч,	допоможи.	Це	я,	Танька.	Прошу	тебе	востаннє,	прийди!»
Заткнися	–	не	хочу	йти.	І	не	прийду.	Мені	нічого	тобі	сказать.	Мені	нічим	тобі	допомогти.	Я	зайнятий,	бо
мушу	 згадати	 чи	 то	 пак	 забути.	 Як	 це	 зробити	 в	 такому	 рейвасі?	 Як	 згадати,	 коли	 не	 дають	жити?	Це
навіть	не	крик,	а	ревище.	Самодурка!	Хоче,	щоб	довкола	неї	бігали.	Та	цить	уже.	Досить!	Як	її	заглушити?
Радіо.	Увімкнути	 на	 повну	 гучність:	 хай	 один	 крик	 воює	 з	 іншим,	 а	 я…	Затаюся	 собі	 і,	 може,	 нарешті
забуду.	А	що	коли	згадаю?	Що	тоді?	Краще	зосередитися	на	ефірі.	Знову	те	саме:	нема	що	їсти,	ні	в	що
одягнутися.	Бач,	як	чіпляються	за	життя.	А	за	яке	і	навіщо	–	байдуже.	Заметушилися,	забігали,	кузьки,	бо
бояться.	І	кожен	торочить	про	свою	незамінність.	Усі	ви	пшик.	Усі	необов’язкові.	Я	теж	боявся,	що	здохну
з	 голоду,	 але	 вже	 не	 боюся.	 Мене	 насичує	 жага.	 Ці	 довбаки	 твердять,	 наче	 я	 звихнувся	 через	 гроші.
Справді,	 внаслідок	 усієї	 цієї	 катавасії	 з	 імперією	 я	 втратив	 усе,	 втратив	 стільки,	 що	 міг	 би	 купити	 це
гидотне	 місто	 і	 вас	 усіх	 з	 вашими	 гнилими	 нутрощами.	 Але	 на	 який	 хрін	 ви	 мені	 здалися?	 Втрата	 –
банкрут,	чорт	забирай!	–	таки	здорово	вдарила	по	мені.	Програвав	я	в	житті	рідко	і	до	поразок	не	звик.	А



потім,	кого,	скажіть,	не	вдарило	б?	Я	ж	не	вкрав.	Вколював,	як	каторжний.	Кажуть,	у	нас	комп’ютерів	не
було.	 Брешуть.	 Я	 був	 ним,	 тим	 першим,	 доморощеним	 і	 неперевершеним.	 Бо	 їхній	 комп’ютер	 що?
Мислить	від	і	до,	а	я…	Я	був	генієм	маніпуляції	мислі.	Нюх,	чуття	мав	на	те,	що	потрібне	силі	саме	в	цей
момент,	 а	 не	 раніше	 чи	 пізніше.	 Дотепний	 був,	 бестія.	 Тільки	 хто	 ж	 ті	 дотепи	 розумів?	 Довбаки
довбаками,	які	ніколи	не	вміли	жить.	Не	вміли	навіть	тоді,	коли	мали	владу.	А	я	вмів	–	шикарно,	так	як
хочу.	Мені	заздрили,	не	могли	змиритися	і	не	простять	мого	уміння	жити	з	розмахом,	весело	навіть	тоді,
коли	здохну.	Гроші	–	лише	привід.	Я	поїхав	з	іншої	причини.	Старість.	Ось	що	відлучило	мене	від	сили.	А
без	сили	я	ніщо.	Розказали	б	щось	цікавіше	за	реформи	і	платформи.	Дали	б	щось	літературне.	Інтересно,
як	і	що	пишуть	тепер.	І	хто	вони,	ті,	що	пишуть	тепер?	Хоча	можете	нічого	не	казать.	Я	й	сам	знаю.	Про
душу	пишуть	–	про	вічну,	національну	й	інтернаціональну,	тьху,	заплутався	–	полікультурну.	А	ще	–	про
піднесеність.	Тільки	де	вона	та	піднесеність	і	та	душа?	Кумедно,	коли	про	піднесеність	говорять	карлики,
ба,	 недоростки,	 а	 про	 душу	 –	 такі	 атеїсти,	 як	 я	 –	 запроданці	 рогатих,	 шарлатани.	 Немає	 тут	 нічого
незнищенного,	 крім	 сили,	 що	 живиться	 жадобою-хіттю.	 Мене	 завжди	 дивувало	 це	 склеротичне
суспільство.	Воно	теж	постійно	прагне	щось	забути	чи	то	пак	згадати.	Але	ніколи	не	здійснює	задуманого.
Завжди	обмежується	реанімацією	того,	що	пропало	повік.	Принаймні,	в	цьому	я	чесніший.	Кажу	прямо:
добровільно	 заборонене	 не	 регенерувати.	 Колись	 мені	 натякнули,	 що	 душа	 –	 річ	 небажана.	 І	 я	 охоче
наклав	на	неї	заборону.	Цікаво	пригадать,	якою	та	душа	моя	була?	А	вона,	будьте	певні,	таки	була,	як	і	в
кожного	з	вас.	Кажуть,	з	душею	народжуються.	Немовля	кричить,	а	душа	–	гоп!	–	і	вскочила	в	груди	разом
з	 першим	 ковтком	 повітря.	 Може,	 якість	 першого	 ковтка	 визначає	 якість	 душі?	 Наші	 предки	 дихали
чистим	 повітрям,	 тому	 й	 душі	 мали	 категоричні:	 або	 біла,	 або	 чорна.	Може,	 забруднене	 повітря,	 яким
дихаємо	тепер,	наділяє	модерних	немовлят	сурогатом	душі,	отим	місивом	бруду	й	цноти,	переважно	таки
бруду,	темного	калу.	Раніше	душі	поділялися	на	людяні	й	нелюдяні,	праведні	й	грішні.	Тепер	їхня	градація
ускладнилася	 до	 краю.	 Їх,	 як	 на	 мене,	 можна	 класифікувати	 лише	 за	 ступенем	 більшої	 чи	 меншої
аномальності.	Аномальність	безмежна.	 І	в	цьому	вся	штука.	Бідні	чорти,	як	вони	дають	собі	з	усім	цим
раду?
Історія	 моєї	 душі	 не	 зводиться	 до	 якоїсь	 там	 ампутації,	 як	 було	 з	 пальцями.	 Історія	 моєї	 душі	 –	 це

історія	войовничої	і	прогресуючої	аномальності.	А	почалося	все,	як	завжди,	в	дитинстві,	коли	мої	батьки
вчителювали	в	селі.	Обіч	нас	жила	така	собі	тітка	Манька.	Тітка	як	тітка.	Був	у	неї	дядько	–	такий,	як	і	всі
дядьки.	Не	знаю,	якими	вони	були	людьми:	добрими	чи	навпаки	недобрими.	Не	мені	судити.	Знаю	тільки,
що	 були	 нормальними.	 Пригадую,	 як,	 закінчуючи	 копати	 картоплю,	 тітка	 Манька	 розкладала	 на	 межі
вогнище.	 Бадилля	 весело	 палахкотіло.	 Так	 готувався	 найсмачніший	 делікатес	 з	 усіх,	 які	 я	 будь-коли
споживав,	а	спожив	я	їх	ого-го!	Бачиш,	це	було	таке	кредо:	жити,	щоб	споживати	делікатеси:	щоразу	інші	і
щоразу	 більше.	Але	це	 потім.	Тоді	ж	 лиця	 у	 тітки	Маньки	 теж	 займалися	 вогнем.	Хустка	 з’їжджала	на
потилицю,	 а	 їй	 байдуже.	Вона	 дивилася	 у	 вогонь	 впритул	й	 усміхалася	 комусь,	 хто	 в	 тому	 вогні	 сидів:
може,	 богові	 вогню,	може,	 богові	 картоплі	 –	печеному	духу,	 а	може,	 своїм	думкам,	що	пеклися	разом	 з
овочем,	аби	їх	легше	було	перетравити.	Сама	Манька	тієї	картоплі	майже	не	їла	–	усе	віддавала	дітям.	Їй
подобався	наш	добрий	апетит	і	наша	радість.	Ми	сиділи	рядочком	на	межі,	підкуливши	ноги,	й	заходилися
від	сміху.	Тітка	Манька	теж	сміялася.	Навіть	картопля,	яку	пожадливо	хапали	руки	й	ненажерливо	ковтали
животи,	 мружила	 очко.	 Недаремно	 ж	 прозивалася	 очком	 синім.	 Наш	 сміх	 був	 безкорисливим	 і
безпричинним.	 Здається,	 який	 тут	 привід	 радіти?	 Їли	 голу	 картоплю	 –	 сало	 розкіш,	 узуті	 в	 непотріб,
одягнені	абияк,	ніде	не	були	й	нічого	не	бачили,	нічого	не	знали	про	світ	і	про	себе.	Просто	хотіли	жити.
Не	мусіли,	а	хотіли.	Вловлюєш	різницю?	Звичайно,	викопали	картоплю	–	значить	переживемо	зиму.	Але
ми	раділи	не	тому,	що	переживемо,	а	тому,	що	за	зимою	настане	весна,	за	весною	літо,	а	потім	знову	осінь
і	 нова	 картопля.	 Ми	 були	 впевненими	 у	 твердості	 й	 непорушності	 такого	 порядку	 речей.	 Картопля
знаменувала	не	так	життя,	як	його	нормальність.	І	був	поворотний	момент,	у	який	нормальність	показала
свій	зворотній	бік,	вигоріла,	як	той	вогонь	на	межі	–	залишився	самий	попіл.	З	попелу,	затям,	вогню	не



буває.	 Ніколи.	 Поети,	 які	 про	 це	 пишуть,	 фальшують.	 Думаєш,	 вони	 не	 знають,	 що	 за	 кусник	 життя
платиться	 поразкою	 по	 повній	 програмі?	 Знають,	 ще	 й	 як	 знають.	 Тому,	 як	 і	 всі,	 вибирають	 вижиття,
забуваючи,	що	 за	нього	 теж	колись	доведеться	 заплатити.	На	 відміну	 від	пересічності	 обрані	 знаходять
собі	 виправдання	 і	 виправдовуються	 публічно.	 Їхня	 манія	 полягає	 в	 тому,	 щоб	 вибудувати	 позитивну
філософію	 вижиття	 й	 ретельно	 обробити	 ґрунт	 для	 процвітання	 ненормальності.	 Проте	 вибір	 у	 всіх,
незалежно	від	того,	яка	у	нього	манія,	один:	або	жити,	моментально	сплачуючи	борги,	або	в	кредит.	Ось	і
все.	 Платити	ж	 доведеться	 завжди	 і	 всім.	 Навіть	 віртуозам	 вижиття.	 Такий	 закон.	 Не	 віриш?	Дарма.	 Я
дослідив	цей	закон	на	власній	шкурі.
Так	 ось,	 старий,	 моє	 дитинство,	 як	 ти	 вже	 здогадався,	 припало	 на	 час	 вождів.	 Кажуть,	 то	 був

найстрашніший	час	в	історії.	Одначе	я	так	не	думаю.	В	історії	не	було	й	не	буде	навіть	стерпних	часів	–
усі	підлі.	Особливо	для	певної	частини	людства.	Зауваж	–	не	народу,	нації,	класу	чи	соціальної	групи,	а
частини	людей.	До	«порядочних»	історія	ніколи	не	буває	прихильною.	Завжди	залишається	невблаганною.
«Порядочні»	 завжди	 були	 і	 будуть	 жертвами.	 На	 їхніх	 скелетах	 розцвітають	 цивілізації.	 Їхня	 енергія	 –
заряд	до	прогресу,	плоди	якого	 їм	не	належать.	 Їхні	серця	–	матеріал	для	мистецтва,	яке	в	результаті	на
них	плює	і	насміхається	як	з	ублюдків,	бо	вимираючий	вид	«порядочних»	не	обіцяє	жодних	дивідендів.	З
другого	боку,	«порядочність»	не	героїзм.	Суть	«порядочних»	у	тому,	що	вони	не	можуть	бути	іншими.	Це,
так	 би	 мовити,	 чиста	 доля	 без	 домішок	 будь-якого	 детермінізму.	 «Порядочними»	 народжуються	 і
«порядочними»	 вмирають.	 Я	 до	 них	 не	 належу.	 І	 мені	 не	 жаль.	 Проте	 часом	 кортить	 до	 порядочності
доторкнутись	бодай	краєм	свого	єства.	Закономірна	реакція	на	заборонений	плід,	але	не	в	райському	саду,
а	 серед	 смердючої,	 рудої	 лісопосадки	 чи	 в	 дезінфікованому,	 стерильному	 садку	 передмістя.	 Я	 дихаю
повітрям	вигоди.	Ним	дихає	і	моя	душа,	тому	не	треба	про	неї	говорить.	Вона	така	ж	смердюча,	як	і	мої
зуби.	 Кажете,	 не	 видно.	 А	 ніс	 нащо?	 Ану	 нюште,	 нікчеми,	 не	 відвертайтеся.	 Тхне	 відворотно?	 Зате
надзавдання:	добре	жерти	й	бути	таким,	щоб	не	проґавити,	вкрутитися	у	життя	й	вижити	в	ньому	коштом
іншого	 –	 зреалізовано	 максимально.	 Браво!	 Хай	 живе	 сила!	 А	 далі	 що?	 Помирати	 таки	 доведеться,	 а
смерть	права	сильного	не	визнає.	Таки	не	визнає,	хоча	печена	картопля	навчила	мене	зовсім	іншому.
Поки	 на	 Маньчиній	 межі	 пеклося-їлося,	 на	 її	 дворі	 крутилося	 зовсім	 інше	 кіно.	 Хтось	 із	 копачів

спостеріг,	 як	 від	 села	 йде	 погар.	 Кинулися	 –	 горить	 Маньчина	 стайня.	 І	 не	 порожня,	 разом	 з	 парою
замучених	 тяглом	 коненят.	 Ті	 коні	 були	 справжніми	потворами:	 коростяні,	 гриви	 скуйовджені,	 на	шиях
мозолі	 від	шлеї.	Тільки	очі	у	них	 залишилися	прекрасними.	Здавалося,	 коні	прозирають	усю	можливу	 і
навіть	 неможливу	 печаль.	 Люди	 ніколи	 не	 дивляться	 такими	 очима.	 Людський	 погляд	 не	 виявляє	 ані
потреби	 народження,	 ані	 скарги	 існування,	 ані	 скорботи	 небуття.	 Про	 це	 говорять	 сотні	 бібліотек,	 але
жодна	не	сказала	так,	як	кінські	очі.
Коні	в	стайні	кричали.	Їхній	жах	був	жаским,	але	не	збуджував	у	людях	співчуття.	Люди	спостерігали,

дивилися	 з-під	 лоба	 в	 землю	 або	 не	 дивилися	 взагалі:	 підсліпувато	 мружилися,	 відвертаючи	 голови	 в
інший	бік.	Кожний	співчував	собі,	але	ніхто	не	співчував	іншому.	І	це	був	початок	того	шалу,	який	пізніше
охрестили	вижиттям.
Перед	 стайнею	 стояло	 четверо	 у	 шкірянках.	 Плювали	 просто	 собі	 під	 ноги	 й	 розтирали	 вихаркане

чоботом.	Цей	механічний	рух	застерігав	не	коней	–	людей,	а	може,	і	коней,	і	людей,	і	небеса.	Дядько	тітки
Маньки	посміхався	до	 вогню,	 але	не	 так,	 як	його	жінка	 того	ж	дня	на	межі.	Його	посмішка	 загусала	 в
гримасу	відчайдушного	відчаю:	 горіло	не	майно,	 горів	життєвий	порядок	 і	 ритм,	успадкований	ним	від
предків.	Обвуглений	сторічний	сенс	розсипався	у	безсенс	на	очах.	Руки,	які	могли	розгребти	попелище,
сенсу	вигребти	не	могли.	Тому	всякий	рух	був	зайвим.
А	тітка?	Якби	хтось	із	покійників	міг	прийти	на	свої	мерлини,	то	він,	мабуть,	виглядав	би	саме	так,	як

Манька	під	палаючою	стайнею.	Їй	ні	до	чого	і	ні	до	кого	не	було	діла.	Її	взагалі	тут	не	було.	Мені	стало
моторошно.	За	пазухою	лежала	печена	картопля.	Вона	вистигла,	але	ще	гріла.	 І	раптом	–	випала.	Якось
незграбно	 і	 покотилася	 до	 ніг	 того,	 хто	 був	 серед	 шкіряних	 найстаршим.	 Напевно,	 карчошка	 його



роздратувала.	 Хтозна.	 Він	 методично	 натоптав	 її	 каблуком	 –	 тільки	 чвакнуло.	 Чвакнула	 карчошка,	 і
чвакнуло	щось	у	мені.	Ніхто	того	не	чув.	Тільки	Манька,	наче	отямившись,	 спостерігала	 за	цим	тихим,
найневиннішим	з	убивств.	Вона	бачила,	як	нога	у	брудному	чоботі,	який	шили	будь-як	і	носили	так	само
недбало,	висунулася	з	болота,	на	мить	затрималася	у	повітрі,	прицілюючись,	 і	влучно	роздавила	те,	що,
може,	й	не	обіцяло	безсмертя,	але	визволяло	із	цупкого	страху.	Від	напруги	у	тітки	Маньки	ширшали	очі.
Вони	 розрослися	 на	 все	 лице.	 Може,	 тітка	 позичила	 їх	 в	 одного	 зі	 своїх	 коней,	 а	 може,	 в	 усіх	 коней
водночас.	З	одного	витиснулася	безсила	сльоза	–	остаточна,	як	крапка.	Так	мене	було	оплакано.	Мертвих
не	підняти.	Про	це	знають	всі,	але	плаче	про	це	не	кожний.	Тітка	Манька	плакала	одиноко.
Відтоді	 минули	 роки.	 Вони	 йшли	 маршем,	 вишикувавшись	 у	 шеренги:	 по	 десять	 у	 ряд.	 Усі	 в

одностроях.	Парадом	командувала	вигода.	І	я	їй	служив	так	вірно,	як	жодному	іншому	генералові.	Вигода
була	моїм	богом	і	вірою.	Лише	раз	я	від	неї	відступився,	за	що	пізніше	й	пожалкував.	Проте	це	вже	інша
історія	–	не	про	печену	картоплю.
Як	я	втомився,	старик.	Якби	ти	тільки	знав,	яка	це	втома	–	згадувати	про	мотлох	минулого	нікому,	крім

мене,	не	потрібний.	Ну,	дали	б	уже	музон	якийсь	чи	що,	щось	людське	без	політики.	Скільки	можна?	 І
чого	ви	за	неї	вчепилися?	Ясна	річ	–	чергова	ілюзія	людства,	що	чіпляється	за	будь-що,	аби	врятуватися
від	 загрози	 знищення.	 Фіг	 вам,	 як	 кажуть	 у	 народі,	 бо	 йдеться	 не	 про	 знищення.	 Йдеться	 про
самознищення,	від	якого	рятунку	нема.	Самознищення	–	теж	пристрасть,	один	із	різновидів	жаги,	а	жага
невідворотна.	Щоб	вижити,	бажаєш	смерті	іншого,	але	вбиваєш	і	себе.	Як	просто!	Просто	сформулювати,
але	не	розірвати	це	зачароване	коло	самознищення.	А	ти,	старик,	як	думаєш?	Пойняв.	У	тебе	зараз	інша
тема.	Прогноз	погоди	–	це	вже	краще,	значно	краще.	Прогноз	я	теж	люблю.	Тільки	він	тепер	мені	ні	на
що.	Я	живу	поза	порами	року,	поза	місяцями,	днями	і	годинами.	Навіщо	мені	умовний	час,	якщо	переді
мною	вічність?	Цікаво,	яка	зараз	пора	року?	Осінь?	Невже.	А	я	думав	зима.	А	що	тут	дивного?	Вже	майже
рік,	як	я	сиджу	під	замком.	Точніше	нас	двох,	ні,	трьох	сидить:	самошедший	я,	самошедша	Танька	і	моя
непам’ять,	яка	хоче	стати	пам’яттю	чи,	може,	навпаки.	Самі	вар’яти.	Тому	нас	охороняє	двоє	дверей.	На
кожних	 по	 замку,	 а	 ключі	 у	 дочки.	Конвой,	що	 нада.	Не	 втечеш.	От	 і	 добре.	 Значить,	 осінь.	 Екстренне
повідомлення?	Масові	отруєння	грибами.	Заборона	на	гриби.	Грибне	полювання	обертається	полюванням
на	 людей.	 Колись	 я	 щось	 подібне	 вже	 чув.	 Так,	 чув.	 Тоді	 теж	 була	 осінь:	 спочатку	 тепла,	 з-під	 знаку
червоноголовців,	польських	і	підберезовиків,	потім	сльотава	й	слизька	–	пішли	опеньки,	нарешті	гостра,
як	 ніж,	 із	 приморозками,	 що	 заморожували	 останні	 опеньки,	 як	 морозилки.	 Я	 любив	 не	 так	 гриби,	 як
процес	збирання.	Тієї	осені	мені	постійно	щось	перешкоджало	насолоджуватися	своїм	гобі.	Аякже,	йшла
війна.	Проте	 на	 гриби	 вона	 не	 вплинула	 –	 вони	 росли	 просто	 на	 очах,	 вивертаючись	 з-під	 солдатських
кованих	чобіт.	Як	їх	не	чавили,	а	гриби	все	одно	росли.	Їх	збирали	в	казанки,	рюкзаки,	каски	й	пілотки.	З
них	варили	юшку,	їх	смажили	на	сковорідці	і	на	звичайнісінькій	хворостині.	Добра	була	закусь.	Ніхто	від
неї	не	відмовлявся	і	ніхто	не	отруївся.	Проте	це	тільки	один	бік	грибної	справи.	Є	ще	інший:	гриби	–	теж
пристрасть.	Був	у	нас	один	грибний	фанат.	Федькою	звався.	Так	його	через	гриб	підсік	снайпер.	Закортіло,
бачся,	мати	гриб	із	ворожої	території.	Той	гриб	був	не	казна-що,	навіть	не	білий,	звичайний	підосиковик,
але	ж	фашистський,	старик.	Ріс	він	під	молодою	осичкою,	що	здригалася	від	найменшого	повіву	вітру.	А
коли	Федька	поповз	здобути	свій	трофей,	деревце	від	страху	заціпеніло	–	нічичирк.	Воно	і	видало	Федьку,
наче	 дало	 снайперу	 сигнал	 –	 тривога!	Постріл	 –	 і	Федька	 закляк.	Його	простягнута	 рука	 збила	 з	 гриба
шапку.	Дурна	смерть,	казали.	Тільки	я	так	не	думав,	бо	знав,	що	таке	пристрасть.	Пристрасть,	старик,	у
крові.	Щоб	 її	позбутися,	треба	викачати	кров:	свою	і	чиюсь,	проте	викачати	треба.	Випадок	 із	Федькою
наклав	на	гриби	заборону.	Гриби	не	повинні	розхитувати	військову	дисципліну.
«Колю,	ти	чуєш	мене,	Колю,	прийди.	Це	я,	твоя	дружина	Танька!»	Знову	починається.	За	що	мені	така

кара?	За	що?	Я	й	так	терпів	твою	тиранію	майже	все	життя.	Дай	мені	спокій	хоча	б	перед	кінцем.	«Колю!
Прийди	до	мене,	прийди!»	Не	відчепиться.	Треба	йти.
Коля	важко	підводиться.	Він	босий,	але	пам’ятає,	що	треба	взутися.	Він	у	самій	футболці,	але	пам’ятає



про	светр.	Він	усе	пам’ятає,	крім	одного,	як	звати	ту,	іншу	жінку,	і	чому	на	неї	в	його	пам’яті	накладено
заборону.
Одні	двері,	другі.	Ручка	дверей	і	поріг.	Дійшов.	У	ніздрі	б’є	залежаний	дух	старості	й	хвороби.	Дихати

нічим	–	 таке	 сперте	повітря.	Очі	 втуплюються	 в	перину,	 в	 яку	 загорнуто	жінку.	Тоді	 теж	було	 так.	Дай
ближче	 роздивитися	 твоє	 обличчя.	 Сахається.	На	 нього	 витріщилися	 вицвілі	 очі.	Перед	 ним	 зморщена,
сива	 відьма,	що	 кричить	 своїм	 беззубим	 ротом.	Ним	 колотить.	 Не	 вона.	 Та	 була	 молода:	 гладка,	 ніжна
шкіра,	чорні	кучері,	очі,	як	у	тремтливої	лані.	А	ця	відьма	хто	така?	Заслинена,	піна	у	куточках	губ.	Це	ти
кличеш	мене?	Не	простягай	свої	кістляві	руки!	Я	все	одно	не	дамся,	бо	не	твій!	А	очі	які	недобрі.	Чого
тобі	від	мене	треба?	Знаю,	ти	Танька.	Але	я	шукаю	не	тебе.	Ти	мучила	мене	все	життя,	всю	дорогу	і	тепер
терзаєш.	Що	тобі	дати?	Води?	Маєш	–	 і	 він	жбурляє	 склянку	 з	 водою	просто	в	Таньчине	лице.	Відьма,
справжня	відьма.	Як	він	не	помічав	цього	раніше?	Прожити	з	відьмою	ціле	життя	й	не	усвідомлювати,	з
ким	 живеш.	 Оце	 так	 помста,	 старик,	 мені	 –	 дурню	 над	 дурнями.	 Він	 криво	 посміхається,	 заходиться
реготом.	Його	охоплює	шал	руйнації.	Він	перевертає	столик.	Ліки,	склянки,	графинчики	з	розгону	летять
на	підлогу,	їм	навздогін	тоненько	дзеленчать	ложечки.	Танька	лементує.	Але	йому	цього	мало.	Він	хапає
стілець,	трощить	його:	ось	так	–	об	стіну.	Гупає	дверима.	Мало!	Хапається	за	дверцята	шафи,	тягне	їх	на
себе,	вправно	орудуючи	обрубками.	Хай	усе	тут	завалиться!	Хай	пропаде	пропадом!	Хай	Танька	знає,	що
з	 нього	 досить.	 Він	 ніколи	 її	 не	 любив.	Він	 любить	 ту,	 іншу	жінку	 з	 очима	 лані,	 яка	 вибігла	 на	 лісову
галявину	 з	 кошиком	 грибів	 у	 руках	 і	 застигла.	 Її	 ніздрі	 нервово	 посіпувалися,	 а	 вологі	 губи	 заповідали
жагу.	Уся	 вона	 була	жагою.	Вистачило	миті,	 аби	 її	 бажання	 стало	його,	 а	може,	 навпаки.	А	може,	 одна
жага	 зіштовхнулася	 з	 іншою	й	вибухнула	пристрастю,	що	не	 знає	 загат.	Він	 ішов	до	неї	–	чужий.	Вона
стояла	безборонна	і	не	боялася.	А	може,	боялася,	просто	у	неї	не	було	іншого	виходу,	як	стояти	і	чекати	на
нього.	Він	 був	 солдат.	А	 вона?	Просто	містечкова	дівчина,	 яка	щойно	 виросла	 з	 дівчатка.	Відстань	між
ними	 скорочувалася,	 а	 жага	 наростала.	 Вона	 пробігла	 хвилями,	 ластячись	 до	 їхніх	 тіл,	 аж	 вигналася
бурею,	 шквалом,	 що	 про	 тіло	 забуває.	 Він	 їй	 не	 сказав	 і	 слова.	 Вона	 теж	 мовчала.	 Не	 було	 потреби
говорить	не	тільки	тому,	що	чужинці,	а	й	тому,	що	замість	них	говорили	очі,	руки	і	рухи.	Він	її	цілував:
спочатку	ніжно,	 а	 потім	пристрасно.	Кошик	випав	 із	 її	 рук.	Гриби	розсипалися.	 Їх	ніхто	не	 збирав.	Він
уперше	 пізнав	 жінку,	 яка	 від	 нього	 нічого	 не	 хотіла	 і	 нічого	 не	 вимагала	 взамін	 за	 свою	 любов.	 Вона
просто	хотіла	жити.	І	він	її	зрозумів.
Це	була	ти,	Баріко,	ну	як	я	міг	забути?	З	тобою	я	забув	про	війну,	більше	–	про	вигоду.	Ми	зустрілися	на

лісовій	галявині.	Пізніше	зустрічалися	на	ній	ще	не	раз.	Стояла	золота	осінь.	Йшов	наступ	на	Будапешт.
Твоє	 містечко	 взяли	 легко,	 наче	 граючись.	 Наш	 обоз	 стояв	 у	 ньому	 кілька	 діб,	 а	 потім…	 Чому	 не
трапилося	інакше?	Дурне	запитання.	Трапилося	так,	як	трапитися	мало.	Баріко	вирішила	їхати	зі	мною.	Я
закутував	 її	 у	 перину,	 як	 лялечку,	 клав	 на	 заднє	 сидіння	 свого	 трофейного	 авто	 й	 гнав	 туди,	 вперед,	 на
Будапешт.	Жага	засліпила	нас.	Жага	відняла	здатність	мислити	логічно.	Ми	не	боялися	смерті	–	боялися
розлуки.	 Принаймні,	 так	 нам	 здавалося	 тоді.	 Про	 перину	 й	 про	 те,	 що	 в	 ній,	 знав	 тільки	 я	 і	 мій
ординарець.	У	собі	я	був	упевнений,	а	от	у	Петьці	–	ні.	І	даремно,	бо	Петька	виявився	за	мене	твердішим.
Бачиш,	 старик,	 за	 Баріко	мені	 світив	 явний	 розстріл.	 Тільки	 раз	 –	 і	 нєту.	 І	 я	 про	 це	 знав.	Тому	 крився.
Одначе	рано	чи	пізно	таємне	мало	стати	явним.	Баріко	не	річ,	яку	можна	було	сховати.	Петька	допомагав,
чим	міг.	Він	був	нашим	ангелом-охоронцем.	Незугарним	як	на	ангела,	але	як	на	охоронця	зійде.	Не	знаю,
хто	доніс.	Зрештою,	не	це	важливо.	Не	той,	так	інший,	але	хтось	би	доніс	обов’язково.	Мене	викликали.
Розмова	 була	 короткою.	Або	 –	 або.	 Я	 вибрав	 перше:	 позбутися.	Прости,	 Баріко.	Але	 сказати	 позбутися
легко.	Інша	справа,	як?	Ось	у	чому	полягало	питання.	І	я	на	нього	відповів.	Раз	і	назавжди.	Грибна	пора
була	заказана	мені	під	прицілом.
Диви,	а	Танька	принишкла.	Настрахав.	Ось	як	із	нею	треба.	А	то	–	панькатися.	Скінчилося.	Точка.	Піду

чай	пить.	Узагалі	я	давно	вже	нічого	не	хочу:	ні	пити,	ні	 їсти,	курить	–	 і	 то	не	йде.	Проте	 іноді	й	мене
дойма	ось	тут	–	холоне	в	животі.	Готувати	чай	виснажливо.	Усе	падає	з	рук:	склянка	перевертається,	вода



розхлюпується,	 цукор	 розсипається.	 І	 справа	 не	 в	 пальцях.	 Я	 й	 обрубками	 вправлявся	 добре.	 Просто
немічний	зробився	і	за	все	забуваюся:	крани	не	закручую,	плиту	не	гашу.	Тому	мене	бояться	усі	пожильці
–	підпалить,	затопить	й	оком	не	моргне.	І,	будьте	певні,	таки	не	моргну,	бо	ви	на	це	цілком	заслужили.	Цей
коридор	 якийсь	 безконечний.	 Ідеш,	 ідеш	 –	 і	 ні	 з	 місця.	 Ну,	 ось.	 Чудо	 –	 двері	 відчинені.	 Невже	 дочка
забулася?	 Старієш,	 доцю,	 і	 ти.	 Другі	 хоч	 замкнені?	 Замкнені.	 А	 жаль.	 Хоча	 з	 якої	 статі?	 Молоток
знайдеться,	долото	теж.	Ну	ж	бо,	до	роботи.	Одні	двері	–	не	двоє.	Та	й	замок	тут	тримається	на	соплях.
Стукнуть	раз,	другий	–	і	готово.	Впєрьод,	старик.	Тебе	чекають.	Починається	заказана	грибна	пора.	Вйо,
ноги!	Баріко,	я	йду.
Ліфтом	 униз.	 Через	 парадні	 двері	 –	 на	 вулицю.	 У	 нього	 паморочиться	 голова.	 Усе	 йде	 обертом.	 Не

квапитися.	Головне	–	звикнути.	Але	щоб	звикнути,	потрібен	час.	А	часу	у	нього	якраз	і	нема.	Обіприся	об
стіну.	 Постій.	 Серце	 б’ється	 рівно.	 Цей	 мотор	 не	 підведе.	 Навіть	 лікарі	 й	 ті	 дивуються,	 яке	 у	 нього
витривале	 серце.	 А	 він	 не	 дивується,	 бо	 ощаджував	 його,	 як	 міг.	 І	 добився	 свого:	 серце	 зношувалося
повільно.	Просто	тепер	не	до	заощаджень.	Лишається	мало	часу.	Іти,	швидше.	Але	куди?	Де	той	ліс?
Він	 переходить	 вулицю	 й	 потрапляє	 до	 міського	 парку.	 Тут	 ростуть	 імітовані	 дерева	 й	 кущі.	 Обідня

пора,	 тому	людей	мало.	Озирається	розгублено,	шукає,	 де	б	 сісти	 і	перепочити.	 І	 знаходить.	Ось	лавка.
Сідає,	його	охоплює	паніка	–	до	лісу	самому	ніяк	не	дійти.	Проте	увага	з	цієї	думки	перескакує	на	інше.
Він	із	неприхованим	захватом	спостерігає	за	інтермедією,	що	розігрується	навпроти.	На	сонечку	гріється
якийсь	чоловік.	Це	бомж	з	розряду	тих,	чию	стать	ще	можна	розрізнити.	Він	блаженно	мружиться,	крекче.
Наче	 у	фільмі	 зі	 сповільненою	дією	дістає	шматок	 сала,	 але	 не	 квапиться	 їсти.	Нахиляється	 і	 ретельно
полірує	салом	свою	різнокаліберну	взувачку.	Полюбувавшись	на	блиск,	так	же	спокійно	дістає	з	кишені
піджака	флакон,	повільно	відпиває	 з	нього,	 затримує	рідину	в	роті,	пропускаючи	до	горла	скупі	ковтки.
Про	це	свідчить	рух	кадика.	Бомж	світиться	від	задоволення.	Але	це	ще	не	кінець.	Він	відкладає	порожній
флакон,	 знову	 береться	 до	 сала.	 Акуратно	 витирає	 його	 об	 рукав	 –	 закушує:	 пережовує	 зосереджено,
ковтає	так,	як	і	пив,	частинами.	Бомж	відчуває	на	собі	чужий	погляд,	і	це	його	непокоїть.	Урешті-решт	він
йорзає	й	дає	спостерігачеві	знак.	Не	погрожує,	навпаки,	запрошує	до	компанії.	Так	вони	знайомляться,	не
називаючи	 імен.	 Вони	 просто	 «брат»	 і	 «старик».	 На	 лацкані	 піджака	 умиротвореного	 бомжа	 жалібно
дзвякають	бляшки	кількох	медалей.
–	Купив	чи	заслужив?
–	Яке	купив?	Ти	того,	вибирай	вираженія,	брат,	–	бомж,	як	видно,	з	гонором.
–	Ну	добре,	старик,	не	гнівайся.	Я	і	сам	мав	би	здогадатись.	Ті,	що	купують,	не	потрапляють	у	бомжі.

Де	воював?
–	Як	 де?	На	 війні.	В	 піхоті.	Почав	 рядовим,	 а	 скінчив	 лейтенантом.	Продвинувся	 одним	 словом,	 але

потім	задвинувся.
–	Як	це	задвинувся?
–	Історія,	брат,	неінтересна.	Все	через	бабу,	понімаєш?
–	Ні.
–	Коли	взяли	Западну,	влюбився	я,	зав’яз,	як	муха	в	мед.	Думаєш,	жалію?	Нікогда.	Баба	попалася,	що

нада.	От	тільки	жисть	була	мерзкая,	така,	як	оце	тепера,	а,	мо,	й	ще	лучча.	На	Западній	тоді	що?	Совєти,
значиться,	ми	–	з	одної	сторони,	а	з	другої	–	бандьори,	вони	ж	ночні.	 І	моя	Текля,	вона	ж	теж	з	них,	бо
западна,	 крепко	 мене	 любила	 і	 хотіла	 вберегти.	 І	 вберегла,	 брат.	 Їй	 я	 своєю	 жистю	 завдячний.	 За	 її,
небіжчиці	душеньку,	молитися	маю.	От	тільки	молитися	не	вмію,	не	навчений,	понімаєш?
–	Ні.
–	Та	що	ж	ти	непонятливий	такий?	Видать,	з	тих,	що	воювали,	весь	час	окопуючись?	Знаю.	Не	перший

годок	воюю.	Я	воопче	вічний	вояка	в	чині	рядового	по	жисті.	Доганяєш?	Та	ж	мене,	лейтенанта	з	білетом
партєйним	 бандьори	 пришить	 могли	 і	 пришили	 б,	 бо	 так	 тоді	 було	 нада.	 А	 Текля	 моя	 –	 з	 характером.
Взяла	той	білет	і	втопила.	Прямо,	брат,	в	параші,	от.



–	Ну,	а	ти?	Де	був,	про	що	думав?
–	Я,	канєшно,	кричав	на	неї	 спочатку:	 службу	погубила,	мене	 і	 себе.	Це	ж	трибунал,	йолки-палки!	А

вона	 мені:	 та	 не	 розстріляють	 тебе.	 Здалася	 твоя	 шкура	 тому	 командуванню,	 як	 торішній	 сніг.	 Ще
дякуватимеш	мені	й	ноги	цілуватимеш,	бо	я	тебе	й	твою	душу	від	неправедності	вберегла.	Правду	казала.
–	А	далі?	Як	ти	жив	далі?
–	Не	 я,	 а	 ми.	Жили	ми	 з	 Теклею	 трудно.	Пив	 я.	А	 вона	 все	 на	 собі	 тягла.	Дітей,	 на	щастя,	 не	 мали.

Любов	наша	десь	поділася	–	і	сам	не	знаю	де.	Видать,	біда	з’їла.	Жили	нещасливо,	але	разом.	А	як	Теклі
не	 стало,	 і	 мені	 каюк.	 Ось	 як,	 брат.	 А	 ти,	 бачу,	 не	 промах,	 –	 бомж	 косує	 на	 добротний	 костюм.	 –	 Де
воював,	якщо	не	секрет?	Бачу,	пальців	тобі	малость	того,	не	хвата.
–	Якби	ж	то	пальців.	Мені,	старик,	бракує	клепки.
–	Диви,	нада	ж,	 а	 я	 і	не	 замітив.	Ти,	правда,	 трохи	чудний.	Хоч	би	й	 тому,	що	сидиш	отуто	 зі	мною,

непотребним	гадом.	Але	з	виду	ти	дядько	при	здоров’ї.	То	в	тебе	душевна	яка	болість	чи	з	головою	здвиг?
–	І	з	головою,	і	душевна.
–	Ось	як	воно	поверта.	Я	відразу	відчув,	що	не	різні	ми	птиці.	Хоч	і	чистий	ти,	і,	видать,	сім’ю	маєш,	і

жити	 є	 де.	 Їси	 всмак	 і	 випить	 дають,	 ну	 хоч	 би	 й	 в	 неділю.	 А	 я,	 брат,	 сам,	 ніде	 мені	 приткнутися.
Вишкребок,	але	живу.	Нащо?	Проте	тільки	Бог	і	зна.	Нада.	То	й	живу.	А	знаєш	де?
–	Не	знаю,	але	нічому,	старик,	не	здивуюся.
–	Он	як…	Ну	що	ж	–	викопав	я	собі	землянку	край	кладбища.	Живу	з	мертвими,	а	живих	боюся.
–	А	я	не	боюся	ні	мертвих,	ні	живих.	Я,	старик,	себе	боюся.	Ти	не	знаєш,	який	це	страх.	Не	пече	і	не

морозить.	Просто	гонить	мною.	Завжди	 і	скрізь.	Гонить,	як	хортом,	щоб	я	не	то	згадав,	не	то	забув	про
щось	дуже	важливе,	колись	заборонене.
–	Згадати	не	можеш?	Зі	мною	теж	бува.	Не	помню,	хоч	убий.	Так	ти	забудь,	брат,	і	всьо.
–	Ти	можеш,	а	я	ні.	Ні	згадати,	ні	забути.	Правда.	Дещо	я	вже	згадав.	Я	теж	любив	колись	жінку.	Як	і	ти,

на	війні.	Вона	була	мадяркою	або	ж	венгеркою,	якщо	так	зрозуміліш.	Звали	її	Баріко.	Саме	розгорталася
Дебреценська	операція,	а	далі	мав	бути	Будапешт.	Стояла	осінь,	як	і	ця.	А	грибів	було	–	тьма.	Вони	то	нас
і	звели.	Потім	возив	її,	загорнену	в	перину,	на	задньому	сидінні	авто.	Возив	доти,	доки	не	викликав	мене
один	 високий	 чин,	 такий	 квадратний:	 квадрат	 голови	 на	 квадраті	 тулуба,	 руки-ноги	 теж	 квадратні.	Він,
старик,	не	вмів	говорити	по-людськи,	вергав	такими	ж	квадратними	словами,	як	і	сам:	«Ти	–	нє	салдат.	Ти
–	пазор	Атєчєства.	Вайна,	врагі,	а	ти…	Я	покажу	тєбє	гріби.	Я	покажу	тєбє	марушку.	А	вот	ето	відєл?»	–	і
за	 наган.	 І	 я	 увидів,	 добре	 так	 роздивився.	 Згодом,	 до	 речі,	 нагани	 вже	 не	 використовували,	 вони
виявилися	не	такими	вже	й	скорострільними.	Однак	я	того	нагана	запам’ятав,	як	і	генерала.	Адже	переді
мною	був	не	 він.	Це	 була	 чистісінька	 вигода	 –	 чистішої	 годі	 й	 знайти.	Вона	не	 визнавала	 компромісу	 і
позбавляла	права	вибору.	Мені	нагадали	про	заборону:	гриби,	осінь,	ліс,	я	і	моє	життя	–	все,	крім	нагана,
відмінялося.	 Стояла	 заказана	 пора.	 Стояла…	 Ні,	 старик,	 стояла,	 стоїть	 і	 стоятиме	 вічно	 –	 пора
добровільно-примусових	заборон.
–	Яка	ще	така	пора?	Це	не	для	мого,	брат,	поніманія.	Ти	кажи	краще,	як	вибрався	із	такого	страшного

положенія?
–	У	тому	то	й	біда,	що	вибрався.	Як	бачиш,	не	розстріляли.	Навпаки,	закінчив	війну	переможцем	і	став

заслуженим	 ветераном.	 Не	 таким,	 як	 ти,	 а	 шанованим:	 при	 регаліях	 і	 з	 почестями.	 Значить,	 прийняв
правила	гри,	сам	прийняв,	добровільно.	Ти	завдяки	своїй	Теклі	не	зміг,	а	я	зміг.	Але	це	ще	не	все.	Щоб
згадати	решту,	мушу	дістатися	до	лісу.	Ти	знаєш,	де	тут	ліс?	Проведи	мене,	старик.
–	Що	ж,	можна.	Але	як	ти	повернешся?	Ще	заблудиш.	Тебе	шукатимуть.
–	Не	 шукатимуть.	 Хто	 шукає	 тягар?	 Тягаря	 позбуваються.	 Вигода,	 старик,	 модифікується,	 але	 вона

завжди	залишається	вигодою.	Був	час	квадратних	генералів.	Минувся.	 Їм	на	 зміну	прийшли	політикани
під	 краватами,	 освіченіші	 і	 приємніші	 на	 вигляд,	 але	 суть	 їхня	 така	 ж.	 Влада	 на	 те	 й	 влада,	 щоб
маніпулювати	 людьми.	 Інструмент	 маніпуляції	 був	 і	 залишається	 один	 –	 вигода.	 Вигода	 рухає



суспільством	 і	 суспільствами.	Вигодою	керується	людина	у	 своєму	приватному	житті,	 але	настає	 такий
час,	коли	вже	немає	сили	виживати,	тоді	йдемо	до	лісу,	кожний	до	свого.	І	ти	допоможеш	мені,	старик.
Бомж,	 який	 не	 второпав	 і	 половини	 зі	 сказаного,	 зіщулився	 від	 безвиході,	 якою	 віяло	 від	 його

випадкового	 співрозмовника.	 Ствердно	 мотнув	 головою.	 Напевно,	 почуття	 солідарності	 з	 таким	 же
нещасним,	як	і	він	сам,	якого	вижиття	виштовхнуло	на	обочину,	спонукало	вести	туди,	куди	його	просили,
до	лісу.	У	бомжа	жодного	сумніву	не	було.	Так	треба.	І	вони	пішли.
Пішли	через	усе	місто,	яке	штурхало	ліктями	й	кудись	бігло,	яке	їхало	і	сигналило,	рвучко	гальмувало	і

лаялося,	 яке	 горлало	й	лузало	насіння,	 скалило	 зуби	й	приречено	сунуло	в	підземні	переходи.	Місто	не
помічало	 їх,	 але	 вони	 помічали	 місто:	 відчували	 своєю	 шкірою	 усю	 нелюбов,	 погорду	 й	 егоїзм,	 що
керували	 тлумами	й	 кожним	 зокрема.	Вони	йшли	назустріч	 течії,	 але	 це	 їх	 не	 бентежило	 і	 не	 спиняло.
Колись	далекі	вони	нарешті	 зблизились.	Вічний	бомж	 і	колишній	великий	маніпулятор,	жертва	й	кат	 за
нікому	невідомим	законом	зустрілися,	бо	шукали	один	одного.	Вони	просто	йшли.	Не	 говорили,	бо	все
вже	сказали.	Навіть	якби	сказати	хотіли,	все	одно	не	почули	б:	голос	вижиття	перекривав	усі	інші	звуки,
уневажливлюючи	мову.	Коли	дійшли	до	цвинтаря,	за	яким	починався	ліс,	вечір	устав	на	повний	зріст.	Він
був	якийсь	астматичний,	йому	хронічно	не	вистачало	повітря,	навіть	тут,	на	межі	між	містом	і	лісом.
Бомж	вивів	того,	кого	супроводжував,	на	ріллю.	Між	цвинтарем	 і	лісом	ще	залишався	добрий	кусень

поля	–	про	запас.	Поки	що	тут	вирощували	рахітичну	картоплю.	Поле	виживлювало	живих,	щоб	згодом
самому	 їх	 зжерти.	 Вони	 спинилися.	 Далі	 колишній	 маніпулятор	 мав	 іти	 сам.	 Він	 подякував	 своєму
провіднику	 скупо.	 На	 прощання	 махнув	 обрубками.	 Звичайне	 –	 бувай,	 старик.	 Відходячи,	 тицьнув
бомжеві	щось	у	руку.	Це	був	годинник	з	тих	дорогих,	які	ніколи	не	спізнюються	й	не	відстають.	Бомж	не
знав,	що	з	ним	робити,	відрухово	убгав	до	кишені,	але	за	кілька	кроків	передумав.	Вечір	дедалі	густішав.
Проте	 недолугу	 постать,	 що	 сиділа	 навпочіпки	 край	 поля,	 ще	 можна	 було	 добре	 розрізнити.	 Постать
бубоніла	 чи	 то	 заклинання,	 чи	 то	 прості	 слова,	 зариваючи	 щось	 глибоко	 в	 землю.	 Нагорнула	 ґрунту.
Втрамбувала.	Вийшла	маленька	могилка	з	горбочком.	Постать	піднялася	й,	не	озираючись,	швидко	пішла
геть	–	до	цвинтаря,	де	її	ніхто	не	чекав,	навіть	мертві.	Друга	синхронно	до	першої	твердо	ступала	в	ніч,	у
напрямку	до	лісу.	На	неї	чекали.	Упродовж	всіх	років	успішного	вижиття,	аж	до	цієї	ночі.
Його	 охоплював	 дедалі	 більший	 неспокій.	 З	 його	 тілом	 відбувалося	 неймовірне.	 Здавалося,	 він

помолодшав	на	кілька	десятиліть.	Хода	стала	пружною	і	впевненою	–	так	ходять	тільки	в	молодості.	Хода
ставала	летючою	–	на	нього	чекала	та,	кого	він	любив	понад	усе	на	світі.	Баріко,	я	йду	до	тебе.	Не	бійся,
дорога.	Він	без	труда	оминає	старі,	повалені	дерева,	пеньки,	ями,	обдирає	обличчя,	руки:	подряпини	не
болять.	Він	падає,	встає,	щоб	знову	бігти.	Ось	дорога,	якою	вони	їхали	тоді,	давно.	А	ось	і	галявина,	на
якій	він	загальмував.	Баріко,	як	завжди,	лежала	на	задньому	сидінні,	закутана	в	перину.	Він	звільняв	її	і	в
нього	тремтіли	обрубки	пальців.	Нарешті	Баріко	вивернулася	із	сувою.	Вона	любила	цей	ритуал.	Завжди
імітувала	 переляк,	 чіпляючись	 йому	 за	 шию,	 заривалася	 обличчям	 на	 його	 грудях,	 здригаючись	 від
удаваного	 страху	 всім	 тілом.	У	 кожному	 з	 цих	 рухів	 було	 стільки	 довіри	 до	 нього.	Секунда	 –	 і	 Баріко,
заливаючись	 сміхом,	 відкидала	 голову,	 дозволяла	 себе	 поцілувати	 у	 ключицю,	що	 плавно	 переходила	 в
шию.	 Ритуал	 звільнення–зустрічі	 сполучався	 з	 ніжністю	 –	 не	 більше.	 Вони	 впізнавали	 одне	 одного
радісно,	 відкрито.	Жага	 ще	 дрімала.	 Виходили	 з	 машини	 пройтися,	 дихнути	 повітрям.	 Збирали	 гриби,
ховаючись	поміж	фундаментальними	стовбурами	дубів,	а	іноді	він	доганяв	її	так,	як	тепер.	Силует	Баріко
мерехтів	 сонячним	 зайчиком,	 її	 сміх	 розлітався	 мильними	 бульбашками,	 що	 легенько	 тріскаються	 у
повітрі.	Голос,	що	кликав,	 заманюючи	все	глибше	й	глибше,	відлунював	звідусіль.	 Іноді	вони	й	справді
губилися.	 Тоді	 перегукувалися.	 Їхні	 голоси	 спліталися,	 сукаючи	 нитку.	 Вхопившись	 за	 її	 край,	 вже	 не
спосіб	було	не	зустрітися.
Він	спиняється.	Кличе.	Прислухається.	Немає	відповіді.	Він	набирає	повні	легені	повітря.	Пробує	ще

раз,	і	вдруге,	і	втретє.	Невдача	не	знеохочує	його,	не	послаблює	запалу.	Він	кличе,	бо	його	не	можуть	не
почути.	І	стається	те,	що	статися	має.	Очікуваний	голос	відповідає.	Він	чує,	але	не	розуміє,	з	якого	боку



йде	відгук.	Голос	стає	розбірливішим,	сильнішим.	Він	підставляє	йому	обличчя,	наставляє	до	нього	руки.
І	 так	 із	 простягненими	 руками,	 наче	 сліпець,	 навпомацки	 йде.	 Здається,	 хоче	 той	 голос	 упіймать,	 але
коливання	повітря	не	даються	до	рук	–	просіюються	крізь	обрубки.	Голос	веде	його	все	далі,	вглиб	пущі.
Тим	часом	вечір	круто	повертає	в	ніч.	М’яке	сяйво	золотого	листя,	що	наче	світиться	зсередини,	раптово
гасне.	 Очі	 вже	 майже	 нічого	 не	 розрізняють.	 Ноги	 в’язнуть	 і	 потопають	 у	 вологому	 листі,	 яке	 пахне
прілістю,	тхне	забуттям.	Пересихає	в	горлі,	розпухає	язик	–	ледве	вміщується	в	ротовій	порожнині.	Він
задихається.	Попечені	губи	анемічні,	як	у	риби.	Вони	з	гарчанням	випльовують	згустки	звуків	–	мабуть,
ім’я	 тієї,	 за	 якою	 іде	 знесилений	 він.	 Нагло	 на	 нього	 навалюється	 щось	 волохате:	 шерсть	 видається
м’якою,	 хоча	 насправді	 вона	 жорстка.	 Це	 не	 звір.	 Це	 –	 жага,	 яка	 трусила	 ним	щоночі	 під	 ранок.	 Вона
світить	очима	рисі	й	готується	до	хижого	стрибка.	У	нього	немає	страху.	Він	уже	пережив	свій	страх,	як	і
все	 інше	 у	 своєму	 житті.	 Просто	 інстинктивно	 затуляє	 обличчя	 руками	 й	 знесилено	 притуляється	 до
стовбура,	 сповзає	 по	 його	 порепаній	 корі	 на	 землю.	 Очі	 заливає	 темна,	 в’язка	 рідина.	 Крізь	 шпарку	 в
повіках	бачить,	як	хижий	монстр	рветься	до	нього,	але	його	хтось	чи	щось	втримує:	за	розпатлану	гриву
жаги	 вп’ялася	 посинілою	 п’ятірнею	 жінка.	 Вона	 вся	 в	 білому.	 Тільки	 спереду,	 від	 ключиці	 збігає
гранатовий	 слід.	 Він	 вибігає	 цівкою	 і	 розпливається	 плямою	 на	 грудях.	 Це	 кров.	 Він	 вражений.	 Адже
зрізані	гриби	не	кривавлять.	Кривавлять	люди,	коли	в	їхнє	тіло	увігнати	гострий	предмет	чи	кульку.	Так
ось	воно	–	те,	про	що	він	не	міг	згадати	чи,	навпаки,	забути.
Заказана	грибна	пора	нищівно	гупає	в	груди	–	з	неї	знято	заборону.	Він	мусить	пройти	вже	раз	пройдене

до	кінця.	У	його	руках	ніж	 і	 велетенський	круглий	кошик.	Січе	дощ.	Дерева	мокрі.	Йог	обличчя	мокре
теж,	але	очі	сухі,	такі	сухі,	що	аж	ріжуть.	Гриби	пруть	з-під	землі	в	такт	із	його	диханням.	Він	накидається
на	перший	–	зрізати.	Одначе	грибна	ніжка	під	рукою	береться	ніжною	шкірою	трепетної	лані,	його	шапка
вкривається	темними	кучерями,	з-під	яких	зблискують	такі	ж	гострі,	як	і	ніж,	очі.	У	них	застиг	не	докір	і
не	жах	–	подив	довіри,	 яку	 затоптують	живцем.	Рука	вагається,	 але	коротко.	Ніж	пробиває	живу	плоть,
входить	 у	 неї,	 виціджуючи	 теплу	 рідину.	 Її	 запах	 забиває	 грибний	 дух.	 Гаряче	 тіло	 холоне	 під	 його
обрубками.	Він	кладе	свою	здобич	у	кошик	і	поривається	до	наступного	гриба.	З	наступним	повторюється
та	ж	метаморфоза,	що	й	з	першим.	Волосся	їжакує,	підломлюються	ноги,	але	він	не	в	змозі	спекатися	ані
грибів,	ані	ножа,	ані	власного	азарту.	Навпаки,	кількість	грибів	наростає	в	геометричній	прогресії.	Вони
сунуть	лавою,	навалюються	навалою.	Він	змушений	зрізати	 їх	усе	швидше	і	швидше.	Напруга	наростає
двигтінням	 реактивного	 літака.	 Зліт:	 і	 він	 втрачає	 рівновагу,	 завалюючись	 у	 кущі.	 Січе	 дощ.	 Гриби
ростуть,	пробиваючись	крізь	тіло,	що	застигло	в	неприродній	позі:	воно	квапилося,	але	так	і	не	встигло.
Гриби	 кишать,	 як	 кишить	 своєю	 вимитою,	 гнучкою	 плоттю	 черва	 після	 дощу.	 Над	 тілом	 схиляється
волохатий	 монстр:	 нюшкує,	 розтуляє	 пащеку,	 обмацує	 язиком,	 що,	 як	 лопата,	 жере.	 Зосереджено.
Сантиметр	за	сантиметром.	З	пащеки	валить	пара.	Скінчено.	Від	тіла	відокремлюється	тінь,	ледь	густіша
за	 туман.	 Вона	 тут	 надовше	 не	 затримується	 –	 нема	 потреби.	 Її	 сліди	 затираються	 в	 осерді	 заказаної
грибної	пори.

***
А	місто	кайфувало	від	наркотику	ночі	–	цього	дармового	засобу	втечі	від	дійсного.	Обиватель	після	дня

виснажливого	вижиття	уривав	дорогоцінні	години	бездумного	спокою.	Затискав	їх	у	кулак,	як	скупердяй	–
останній	здевальвований	гріш,	угризаючись	в	них	зубами,	як	ненажера	–	в	шматок	старого,	як	лій,	сала,
викиненого	псам.	Щасливці	несвідомі	власного	щастя!	Людку	наркотик	ночі	не	брав.	Упродовж	дня,	хіба
тільки	 дня,	 протягом	 усього	 останнього	 року	 її	 нерви	 щільно	 намотувалися	 на	 котушку	 обставин,
натягуючись	так	міцно,	що	дивувало,	як	вони	ще	й	досі	не	посіклися,	не	тріснули,	наче	ті	нитки,	якими
кризова	доба	прошиває	білизну	своїх	громадян.	Людка	нервувалася.	Вийшла	з	дому	на	годину	 і	маєш	–
утік!	Просто	черговий	стрес	вибив	її	зі	звичної	колії.	До	депресивного	стану	Людка	вже	пристосувалася,
хай	 частково,	 але	 змирилася	 з	 ним.	 Природа	 ж	 стресу	 зовсім	 інша.	 Депресія	 розслабляє	 й	 паралізує,



сплутуючи	 тіло	 павутиною	 найбезвихіднішої	 безвиході.	 Депресія	 відміняє	 логіку,	 мислення	 і	 слова,
живиться	 відчуттям	 безглуздості	 й	 безсенсовності.	 Стрес,	 навпаки,	 мобілізує.	 Він	 ставить	 перед
необхідністю	вибору.	Проте	хіба	вона	вибирає	щось	у	житті?	Абсолютно	нічого.	Життя	постійно	вибирає
за	неї	 або	 взагалі	 позбавляє	права	 вибору:	 завжди	буде	 так,	 як	має	 бути,	 а	 не	 так,	 як	 хоче	 вона.	Що	ж,
значить,	так	треба.
Людка	 –	 не	 зі	 слабаків.	 Про	 це	 свідчить	 бодай	 її	 квадратна	 щелепа	 й	 очі	 свердлами,	 загнані	 надто

глибоко	 й	 посаджені	 майже	 при	 самому	 переніссі.	 Її	 обличчя	 не	 викликає	 симпатії.	 Воно	 швидше
відлякує.	 Жорсткість	 вдачі	 демонстративно	 вийшла	 із	 підпілля,	 а	 жорстокі	 обставини	 ще	 більше	 її
увиразнили.	Людка	про	це	знає	і	має	готове	виправдання.	Двоє	хворих	батьків,	що	казяться	від	власного
безсилля,	які	бояться	старості	й	відмовляються	примиритися	із	власною	минущістю,	можуть	дістати	будь-
кого.	 Відкалатавши	 своє,	 вони	 відверто	 отруюють	 її	 існування.	 Своєрідний	 різновид	 помсти
невблаганному	 світопорядку.	 Але	 при	 чому	 тут	 вона?	 Тому	 Людка	 воліє	 не	 зближатися	 зі	 старими,
полишає	їх	сам	на	сам	з	їхнім	минулим,	теперішнім	і	прийдешнім,	тобто	з	вічністю.	Так	диктує	інстинкт
самозбереження,	здоровий	егоїзм	чи	елементарне	бажання	спокою.	Називайте,	як	хочете.	 Їй	треба	жити,
але	майже	ніщо	жити	не	спонукає.
Останнім	 часом	 Людці	 завжди	 хотілося	 вийти	 з	 дому.	 Повертатися	 не	 хотілося	 ніколи.	 Була	 одна

обставина,	про	яку	Людка	не	хотіла	згадувати,	але	яка	нагадувала	про	себе	повсякчас.	Хай	безвихідно,	але
вона	 існувала	 за	 рахунок	батьків,	 яким	допомагала,	 бо	 так	 треба.	Почуття	обов’язку	 і	 здоровий	 глузд	у
таких	ситуаціях	рятують,	але	взаємну	ненависть	трьох,	яких	доля	зіштовхнула	лобами,	ніщо	не	могло	ні
спинити,	ні	приборкати.	Саме	ця	ненависть	і	втома,	а	не	хвороби,	невдачі	чи	фінансовий	крах	перетворили
їхнє	спільне	життя	на	пекло.	Просперуюча	у	минулому	сім’я	 тепер	розлетілася	вщент.	Кожний	вимагав
любові,	 уваги	 і	 розуміння,	 але	 ніхто	 не	 хотів	 сам	 любити,	 виявляти	 увагу	 чи	 розуміти	 іншого,	 бо	 не
надавався	 до	 цього	 за	 самою	 своєю	 суттю.	 Суть	 волала	 про	 егоїзм.	 Напевно,	 так	 було	 завжди.	 Просто
динаміт	ненависті	й	зневаги	був	зачаєний	глибоко	у	нутрі.	Тепер	вибухнув:	раптово,	як	вулкан,	заганяючи
їх	у	 глухий	кут	безвиході.	 З	 того	кута	пощастить	 вийти	лише	комусь	одному.	При	чому	коштом	 інших.
Людка	про	це	знає,	тому	зникнення	батька	і	засмучує,	і	не	засмучує	її.	Звичайно,	вона	подасть	на	розшук,
але	чи	хоче,	щоб	старого	знайшли?	Ось	у	чому	заковика.	Одначе	на	це	 запитання	відповідати	не	конче.
Поки	що,	а	може,	й	ніколи	не	конче.
Людка	 сидить	 у	 глибокому	 кріслі.	Має	 бути	 зручно,	 але	 її	 муляє.	 Навпроти	 портрет,	 з	 якого	 пильно

дивиться	пара	очей.	Муляє	не	крісло.	Муляє	цей	незмигний	погляд.	Очі	слідкують	за	кожним	її	рухом.	За
порухом	руки,	голови,	думки.	Нестерпно.	Вона	хапає	важку	попільницю,	жбурляє	 і	влучає	точно	в	ціль.
Сипеться	скло.	Портрет	злобно	потирає	руки:	моя	школа,	доню.
Людка	не	помічає	цього	потирання	рук.	Її	на	якийсь	момент	відпускає,	але	всього	на	мить.	Вона	знову

снує	з	кутка	в	куток.	Курить.	Гасить	сигарету.	Припалює	нову.	Знову	вгнічує	недопалок	у	попільницю,	але
питання,	яке	від	нинішнього	полудня	замінює	їй	повітря,	хліб	 і	воду,	пригасити	не	вдається.	«Ти	хочеш,
щоб	його	знайшли?»	–	питаються	стоптані	капці,	вицвілі	обої,	таргани,	що	зачаїлися	в	кухні,	й	поламані
крани,	з	яких	цюрком	біжить	вода.
Людка	кидається	до	ванної	кімнати,	довго	й	ретельно	миє	руки,	на	які	оте	запитання,	здається,	налипло,

як	бруд,	ні,	в’їлося,	як	свіжа	фарба.	Досить.	Людка	струшується.	Шукає,	чим	би	зайнятися	–	аби	не	думати
ні	про	що.	Вона	сідає	 за	комп’ютер	 і	без	особливого	 запалу,	просто	 задля	розваги	відкриває	й	 закриває
файли.	 Усе	 якийсь	 непотріб.	 Треба	 вичистити	 цю	 захаращену	 електронну	 пам’ять,	 та	 все	 руки	 не
доходять.	Людка	відкриває	свою	особисту	папку:	розрахунки,	знову	розрахунки	–	вона	за	фахом	економіст,
який	 тепер	 завжди	 бухгалтер.	 Колись	 ці	 колонки	 цифр	 мали	 якийсь	 сенс.	 Тепер	 годі	 уявити	 щось
безглуздіше.	 Раптом	 екран	 висвічує	 несподіваний	 текст.	Цей	 текст	 з	 одного	 слова,	що	 набране	 різними
шрифтами.	Воно	біжить	перед	очима	рядок	за	рядком,	аж	поки	не	закінчується	жирним	на	всю	сторінку	–
З	А	Б	О	Р	О	Н	Я	Ю!	Людку	пропікає	здогад:	це	прощальний	лист,	набраний	для	неї	перед	тим,	як	піти,



щоб	 не	 повернутися.	 Загадково,	 але	 у	 батьковому	 стилі.	 Цілком.	 Годинник	 б’є	 північ.	 Людка	 щось
калькулює	в	умі,	але	не	встигає	закінчити.	Її	щось	тягне,	стягує	зі	стільця	на	підлогу.	Тягне	до	землі,	до
якої	ніяк	пробитися	–	десятий	поверх.	За	неї	чіпляються	невидимі,	дужі	руки.	Вони	обмотуються	шарфом
довкола	 шиї.	 Не	 душать,	 але	 й	 не	 відпускають.	 Просто	 тримають,	 благаючи	 не	 допомоги,	 звичайного
милосердя,	 чистого	 жалю,	 що	 як	 одинока	 сльоза.	 Людка	 крижаніє.	 Вона	 боїться	 не	 рук.	 Вона	 боїться
сполохати	того,	хто	скаржиться	їй,	хто	хапається	за	неї	перш	ніж	піти	туди,	звідки	ще	ніхто	не	повертався.
Руки	відпускають	так	само	раптово,	як	і	вхопилися.	Людка	відчуває	неможливу	полегшу	–	легкість	зрідні
невагомості.	Вона	вибухає	плачем.	Відтепер	їх	лишилося	двоє.
Про	це	Людка	не	забувала	протягом	тих	двох	тижнів,	поки	міліція	шукала	її	батька.	Його	труп	знайшли

не	 міліціонери.	 Його	 знайшла	 вперта	 грибниця,	 яка	 всупереч	 усім	 заборонам	 продовжувала	 збирати
гриби.	Труп	важко	було	ідентифікувати.	Людці	показали	не	його,	а	целофановий	мішок,	у	який	загорнули
те,	що	 від	 батька	 лишилося.	Людку	 оберігали.	Вона	 була	 за	 це	 вдячна.	 Більше	Людка	 не	 плакала	 ні	 на
похороні,	ні	на	поминках,	ні	вдома	на	самоті.	Вона	заборонила	собі	плакати	назавжди.	Нарешті	зробила
вибір.	Її	щелепа	зробилась	іще	жорсткішою,	а	очі	втекли	ще	глибше.	Людка	вважала,	що	в	смерті	батька
завинила	мати	–	її	крик	поклав	старого.	Танька	сприйняла	смерть	чоловіка	на	диво	спокійно.	Вона	більше
його	 не	 кликала	 –	 кричала	 «Людка»!	 А	 Людка	 намагалася	 абстрагуватись.	 Їй	 це	 вдавалось.	 Вона
заборонила	собі	не	тільки	плакати,	а	й	бачити	й	чути	те,	чого	бачити	й	чути	не	хотіла.

1997



Завжди	лідер

Олександр	Олександрович	прокинувся	не	в	гуморі.	Незважаючи	на	ортопедичний	матрас,	його	кістки
викручувало.	 Здавалося,	 у	 хребців	протягом	ночі	прорізалися	 гострі	 зуби,	 які	 дрібно	вистукували	в	 тілі
щось	 на	 зразок	 маршу-побудки	 «Вставай,	 Вітчизна	 кличе	 свого	 сина!».	 Хребці	 боляче	 кусалися,
в’їдаючись	у	м’язи.	Син	Вітчизни	перевернувся	з	одного	боку	на	другий.	Вітчизна	принишкла,	неприємні
відчуття	 в	 хребті	 зникли,	 але	 настрій	 від	 того	не	покращився.	Навпаки	—	 став	ще	 гидотнішим.	Очима
обіч	 ліжка	 наш	 герой	 намацав	 манюню	 газетку	 зі	 ще	 меншою	 в’їдливою	 згадкою	 про	 нього	 –	 велета
вітчизняної	демократії.	Трудно,	щоб	така	дрібниця	вивела	О.	О.	із	рівноваги.	У	силу	слів	і	принципів	він
давно	вже	не	вірив,	точніше	не	вірив	ніколи.	Лідер	ними	оперував.	Вірив	натомість	в	опанування	матерії	й
закон	 зиску.	На	його	думку,	правда	від	матерії	 й	 зиску	 залежала	 так	прямо,	 як	добре	 самопочуття	–	 від
зручного	взуття.	Тому	будь-яку	критику,	навіть	скандальну	О.	О.	сприймав	з	американською	усмішкою	й
примруженим	 оком.	Йому	 зашкодити	 не	 могло	 ніщо	 –	 хіба	 смерть.	 До	 смерті	ще	 далеко.	 І	 це	 втішало.
Лідер	намацав	серце,	шлунок,	нирки	–	всі	органи	на	місці.	Лідер	прислухався	–	працюють	безперебійно.
Чого	 іще	 хотіть?	 Одначе	 настрій	 залишався	 каламутним.	 Огида	 розповзлася	 по	 стравоходу,	 затопила
грудну	клітку	й	стрімко	поповзла	горлом	вгору.	Вона	зачепилася	десь	під	піднебінням,	зашпортнувшись
об	 кадик	 –	 видавила	 спазм.	 Олександр	 Олександрович	 голосно	 відригнув	 –	 йому	 полегшало.	 Мозок
запрацював	 чіткіше.	Мозкові	 клітини	 щеплювалися	 в	 гнучкі	 піруети	 думок.	 Одначе	 попри	 карколомну
гімнастику,	жодна	не	додумувалася	до	кінця.	Всі	думки	залишалися	обірваними.	Лідеру	ніяк	не	вдавалося
зосередитися	на	головному	–	він	не	міг	збагнути	причину	свого	дискомфорту.	До	дискомфорту	наш	герой
не	звик.	Дискомфорт	його	дратував.	Зовнішня	і	внутрішня	гармонія,	почуття	стабільної	певності	в	собі	й
довкіллі	для	лідера	були	такою	ж	даністю,	 як	для	 сірої	посередності	 –	повітря.	 І	 заслужено,	бо	О.	О.	 в
житті	 –	 не	 випадковий	 екземпляр,	що	марно	 угноює	 землю	 чи	 даремно	 кіптить	 небо.	Він	 належить	 до
розряду,	ні,	не	надлюдей,	це	погано	пахне.	Він	належить	до	розряду	лідерів:	обов’язкових,	закономірних
особистостей,	 зроджених	 історією	й	 самим	духом	мас	 –	некерованих,	 збунтованих,	 тому	прекрасних.	В
уяві	Олександра	Олександровича	маси	завжди	асоціювалися	з	непокірною	жінкою,	яку	треба	приборкати,
але	 не	 будь-як,	 а	 делікатно.	 Грубе	 зґвалтування	 не	 пройде,	 підкуп	 гречкою	 –	 вже	 краще,	 а	 словами	 –
просто	супер!	Так	підказує	інтуїція.	Приборкання	–	штука	тонка.	Воно	поділяється	на	кілька	фаз:	легкий
флірт,	зближення,	приручення,	обіцянка	і	як	апофеоз	–	культ	цілковитої	довіри.	За	захоплюючим	сюжетом
серіалу	 влади	 після	 приборкання	 йде	 відступництво,	 яке	 має	 безліч	 відтінків	 і	 градацій,	 але	 завжди
самовиправдальне.	 Нарешті	 зрада:	 не	 пряма,	 а	 витончено	 прихована.	 Особливо	 гостро	 Олександр
Олександрович	 відчуває	 жіночість	 мас,	 коли	 стоїть	 на	 трибуні,	 а	 маси	 тлумляться	 під	 ним.	 Лідер
вітчизняної	демократії	не	може	 існувати	без	трибуни,	поза	трибуною.	Відсутність	узвишшя	завдає	йому
нестерпних	страждань	–	хронічних	чуттєвих	мук.	Трибуна	–	обов’язковий	елемент	приборкання.	Улесливі
слова,	 що	 течуть	 медом,	 грізні	 і	 викривальні,	 що	 палять	 вогнем	 праведного	 гніву,	 продукує	 не	 тільки
мозок,	а	й	узвишшя.	Трибуна	надихає,	як	і	камери.	А	ще	вона	прикриває	потаємну	кишеньку,	в	якій	лідер
зберігає	 реквізит	 своїх	 масок.	 Олександр	 Олександрович	 натягує	 їх	 зі	 спритністю	 фокусника	 під
акомпанемент	 речитативного	 «що	 нада?».	 Нада	 красунчика-альфонса?	 Єсть!	 Кокетки-залицяльника,
неперевершеного	 звабника?	 Прошу!	 Шоумена?	 Можемо!	 Непохитного	 оборонця,	 осяйного	 лицаря	 і
супермена?	 З	 великим	 задоволенням.	Під	 кожною	маскою	 проте	 завжди	 чатує	 прихований	 ґвалтівник	 і
зрадник.	 Віртуозність,	 майстерність	 полягає	 в	 тому,	 що	 про	 ґвалт	 і	 зраду	 ніхто	 з	 легкодухих	 фанатів
демократії	 не	 здогадується.	 Ті,	що	 здогадуються,	мовчать.	Не	 хочуть	 бруднити	 рук.	 І	 правильно.	Слова
заколисують	 легковірних.	 Слова	 підігрівають,	 розпалюють	 їх,	 але	 поступово.	 У	 кінцевому	 підсумку
прекрасні,	 розпашілі	 маси	 належить	 грубо	 пожбурити	 в	 транс.	 Гасло	 О.	 О.	 :	 «Обопільний	 оргазм
полюбовним	 шляхом»	 –	 досі	 давало	 блискучі	 результати.	 Тільки	 гіпотетичні	 зловмисники	 могли	 б
твердити,	 що	 такий	 результат	 –	 наслідок	 низької	 сексуальної	 культури,	 ба,	 її	 відсутності	 в	 народі.



Олександр	 Олександрович	 –	 крупний	 теоретик,	 більше	 –	 першовідкривач	 у	 наших	 палестинах	 теорії,
згідно	з	якою	слова,	кинуті	з	трибуни,	–	носій	оргазму,	роззявлена	пащека	мас	–	його	одержувач.	Можна
гидувати	 оральним	 сексом,	 але	 в	 цьому	 випадку	 обопільна	 насолода	 виправдовує	метод.	Цю	 теорію	 не
можна	спростувати	логічно:	вона	пов’язана	не	з	логікою	–	з	переживанням.	Задля	хвилинного	самозабуття
маси	готові	на	все.	Вони	обожнюють	свій	фалос.	Лідер	ощасливлює	їх.
Політика	як	форма	сексу.	Ця	теза	 звучить	для	О.	О.	музикою	сфер,	поезією	нового	часу.	Поетичність

політики	 він	 відчуває	 кожною	клітинкою	 тіла.	Політика	 –	 його	 остання,	 отже,	 найпристрасніша	 любов.
Романтизм?	 Хай	 так!	 Саме	 романтичність	 вирізняє	 Олександра	 Олександровича	 з-поміж	 решти
політиканів,	позбавлених	не	те	що	поетичної,	а	й	будь-якої	фантазії.	Правильно,	про	права	не	патякають,
права	 не	 дають	 і	 не	 просять,	 їх	 беруть.	Але	ж	 не	мертвою	 хваткою!	Навіщо?	Любі	мої,	 дорогі,	 грубий
терор	давно	в	минулому.	Сьогодні	права	беруть	легко	й	невимушено,	наче	граючись:	без	погроз	 і	зайвої
метушні	 –	 елегантно,	 спортметодом.	Автомати,	 жерла	 гармат,	 тим	 паче	 концтабори	 не	 для	О.	О.	Він	 –
демократ,	відповідно	прогресист,	до	того	ж	–	естет.	Його	нудить	від	усього	неотесаного,	некультурного,
атавістичного.	 Недаремно	 Олександр	 Олександрович	 оголосив	 війну	 технологічній	 захланності	 й
плебейським	 смакам	 по	 всьому	 життєвому	 фронту:	 від	 побуту	 до	 громадської	 сфери,	 від	 технології
гоління	 до	 технології	 будівництва	 атомних	 реакторів.	 Внаслідок	 рекламної	 кампанії	 цивілізованого
способу	життя	 відбулися	 кардинальні	 зміни	 як	 у	житті,	 так	 і	 в	 смерті	 збунтованих	мас,	 у	 їхній	 затхлій
психіці	 й	 ретроградському	 світогляді.	 Співвітчизники	О.	О.	 чистять	 зуби	 надпотужними	 відбілюючими
пастами,	 лікуються	 розчинними	шипучими	 таблетками,	 носять	 гігієнічний	 одноразовий	 одяг	 і	 взувачку.
Кажуть,	що	зуби	мас	уже	майже	всі	повипадали	–	доводиться	чистити	десна.	Кажуть,	що	шипучі	таблетки
не	втамовують	болю.	Кажуть,	що	одяг	 і	взувачка	розлазяться	після	кількох	спроб	 інтенсивного	носіння.
Кажуть…	Але	ж	задум	полягає	в	іншому!	Маси	мають	упоратися	з	проблемою	життя.	Життя	належить	не
їм	 –	 занедбаним	 і	 випадковим.	Життя	 належить	 лідерам	 і	 тим,	 хто	 до	 лідерів	 присмоктався,	 як	 п’явка.
Маси	 мають	 упоратися	 з	 проблемою	 смерті.	 Лідер	 знає,	 як	 їм	 допомогти.	 Він	 знає,	 як	 позбавити
випадкового	 мандрівника	 на	 дорозі	 життя	 одвічного	 страху	 перед	 небуттям.	 Людину	 просто
приголомшують	 її	 ж	 існуванням,	 як	 каменюкою	 –	 по	 голові.	 Існування	 отруюють,	 щоб	 індивід
добровільно	 від	 нього	 відмовився,	 визнавши	 все	 безглуздим,	 а	 себе	 нікчемним.	 Шматок	 хліба	 чогось
вартий,	 але	 той,	 хто	 його	 виростив	 і	 спік,	 привіз	 і	 продав,	 не	 вартують	 ніц.	 Депресняк.	 Ось	 чим	 слід
душити	співгромадян,	умертвляти	тих,	кому	на	роду	написано	бути	жертвами.	Найефективніше	душити
їхніми	ж	руками	в	межах	їхнього	ж	життєвого	простору.	Слідів	жодних,	винних	теж	нема.	Давити	слід	не
безлично	 –	 з	 любов’ю,	 апелюючи	 до	 ідеалу,	 який,	 як	 відомо,	 ніколи	 не	 дається	 без	 жертв.	 О.	 О.–
гуманітарій	і	гуманіст.	Він	відчуває	біль	втрати,	оплакує	жертви	всім	своїм	анатомічним	серцем,	але	сам
жертвою	 не	 був	 і	 не	 буде	 ніколи.	 «Лідер	 завжди!	 Жертва	 ніколи!»	 –	 це	 ще	 одне	 гасло	 Олександра
Олександровича.	 На	 відміну	 від	 першого	 воно	 –	 наслідок	 вродженої	 вдачі,	 а	 не	 еволюції.	 Гени	 О.
О.закодовані	на	лідерство.	Тому	попри	всі	обставини,	наш	герой	завжди	залишався	на	висоті,	принаймні
на	узвишші.	Висоти	не	боявся	ніколи.	Низини	страшився	хронічно.	Тепер	усівся,	може,	не	на	найвищій,
але	на	показній	сопці	вітчизняної	демократії.	Вже	від	самої	свідомості	цього	факту	–	прямої	причетності
до	 історії,	 яка	 оцінює	 особу	 грубо	 за	 загальним	 результатом,	 до	 якого	 спричинилися	 тисячі	 безіменних
жертв,	 забуваючи	 про	 такий	 дріб’язок,	 як	 особиста	 біографія	 лідера,	 його	 пробиває	 побожний	 дрож.
Блаженний	атеїст	–	саме	втілення	неперебірливої	історії,	він	молитовно	складає	руки,	його	повіки	солодко
мружаться,	 уста	шепочуть	майже	нечутні	 слова	 –	молитву	 за	 всезагальну	перемогу	демократії	 у	 його	 –
Олександра	Олександровича	подобі.	Хоча	чути	погано,	проте	домінантне	слово	рух	повторюється	надцять
разів.	 Ясно:	 рухатися	 треба.	 Куди?	 Та	 ж	 вперед!	 Лідер	 демократії	 намагається	 розгледіти	 ті	 далі,	 куди
кличе,	але	його	очі	втуплюються	в	стіну.	«Не	біда,	–	вирішує	він,	–	за	стіною	щось	же	та	є,	тому	рух,	рух,
рух	народу	до	демократії	невпинний».	Справді,	за	стіною	міститься	клозет.	До	нього	теж	треба	рухатися,	і
то	 нагально.	Олександр	Олександрович	 гордо	 зводить	 голову,	мальовничо	 випростовує	 залежані	 ноги	й



жваво	 схоплюється:	 просто	 мальчик,	 а	 не	 муж	 державної	 ваги!	Ноги	 влучають	 у	 капці,	 як	 у	 десятку,	 з
першого	ж	маху.	Символічно.	Так	господар	капців	влучає	у	своїх	недругів	і	ворогів.	О.	О.	впевнено	крокує
до	 санвузла.	 Розпочинається	 священний	 ритуал	 ранкового	 туалету.	 Лідер	 ніжно	 намилює	 своє	 пещене
лице.	 Воно	 не	 привчене	 до	 страждань	 –	 завжди	 самовдоволене.	 О.	 О.	 не	 може	 собою	 не	 любуватися:
красень,	наче	з	обкладинки	глянцевого	журналу.	Факт.	Любуючись,	лідер	тренує	в	дзеркалі	свій	погляд,
що	має	бути	проникливим,	людяним	і	водночас	твердим:	не	як	кремінь,	як	горіх,	усмішку	–	вона	має	бути
аристократично	 стриманою,	 жодних	 дешевих	 трюків.	 Під	 час	 гоління	 Олександр	 Олександрович
користується	найсучаснішими	лезами,	кремами,	лосьйонами	 і	парфумами.	Недаремно	дружина	жартома
називає	О.	О.	парфумерною	лавкою	–	дорогі	запахи	тягнуться	за	ним	повсюди,	наче	шлейф:	у	нього	чисті
не	 тільки	 руки,	 чисте	 все.	 Помисли	 не	 виняток.	 Їх	 лідер	 теж	 намилює	 й	 ретельно	 полоще.	 Помисли
пахтять	 свіжістю.	 До	 вух	 Олександра	 Олександровича	 пробивається	 бряжчання	 ложечок	 і	 кавового
причандалля.	До	носа	–	запахи	свіжої	кави	й	гарячих	тостів.	Демократичний	лідер	відчуває	принадність
життя.	Мимохіть	 наспівує	 пісеньку	 далекої,	 але	 непроминальної	молодості:	 «Ах,	 какой	 был	полковник!
Ах,	какой	был	мужчина!»	Олександра	Олександровича	трохи	дивує,	чому	він	співає	російською.	Одначе
демократія	поважає	всі	національні	меншини.	Принцип.	От!	Олександр	Олександрович	ніжно	промокає
свою	сяючу	від	 задоволення	фізію	пухнастим,	 як	 кіт,	 рушником.	Останній	погляд	у	 дзеркало,	 і…	О.	О.
дерев’яніє.	З	верхнього	правого	кутка	дзеркальної	поверхні	на	нього	наїжджають	чужі	глузливі	очі.	В	очах
ворушиться	 садистське	 запитання:	 «Що,	 демлід,	 за	 допомогою	 косметики	 заповзявся	 витравити
плебейський	душок?	Оце	так	хід	конем.	Та	ж	плебейство	в’їлося	в	твої	кості.	Плебейством	ти	живеш.	Ним
дишеш.	 Це	 –	 твій	 спосіб	 життя.	 А	 спосіб	 життя	 не	 вибирають.	 З	 ним	 народжуються.	 І	 не	 клени	 своє
мужицьке	 походження,	 брак	 доброго	 виховання,	 нендзу,	 в	 якій	 виріс.	 До	 чого	 тут	 поетичне	 село	 з
непоетичними	купами	гною,	непролазним	болотом	і	вічним	самогоном?	І	там	трапляються	люди.	Жлоби
типу	тебе	їх	згноять.	Ти	людиною	просто	ніколи	не	був.	Був	і	залишаєшся	гноєм,	сподом.	Немає	гіршого,
як	плебей,	у	новішій	редакції	–	жлоб,	що	дорвався	до	влади.	Владарюй!».
Олександр	Олександрович,	хоч	 і	орлиної	вдачі,	 але	до	таких	наїздів	не	 звик.	Його	пересмикує,	як	від

електрошоку.	 Гидота!	 Він	 похапцем	 запихає	 в	 бачок	 пральної	 машини	 свою	 брудну	 білизну,	 але
спостережливі	очі	вже	зникли.	Лідер	демократії	ошелешено	зазирає	в	дзеркало	–	галюцинації?	Десь	він	ці
очі	бачив.	Вчора.	Ні,	позавчора.	Точно,	очі	живуть	поверхом	нижче	й	належать	сусідці	О.	О.	–	хирлявій
учительці,	до	якої,	як	влучно	підмітив	лідер,	щодня	шмигають	незаконні	учні.	Приватні	уроки	на	квартирі
–	 тіньовий	 бізнес,	 кримінал!	 Олександр	 Олександрович	 рвучко	 скручує	 повітрю	 шию.	 Він	 невтомно	 і
постійно	 ламає	 свою	 високочолу	 голову,	 як	 пригвоздити	 таких	 «тіньовиків»,	 приперти	 їх	 до	 стінки
вижиття.	 О.	 О.	 не	 турбує,	 що	 його	 сусідці	 місяцями	 не	 виплачують	 зарплатні,	 хоча	 демократія	 й
передбачає	оплату	праці.	Він	жадає	повної,	справжньої	жертви,	а	не	блефу	типу	тринди-ринди.	Почуття
таємного	 ґвалтівника	 уражене	 в	 самій	 своїй	 основі.	 Олександр	 Олександрович	 не	 може	 стерпіти,	 щоб
хтось	самочинно	здобув	хоч	міліметр	власного	безконтрольного	життєвого	простору.	А	ця…	Та	ж	вона	у
житті	 нуль,	 такий	 круглий,	 що	 круглішого	 не	 нарисуєш.	 Розпустилися!	 Думають,	 що	 демократія	 –
шарашкіна	контора.	Вчаться,	усе	їм	мало.	Світ	хочуть	перевернуть.	Опори	шукають.	Вчіться	на	здоров’я,
але	є	речі,	на	яких	той	світ	тримається,	яких	навчитися	не	можна:	спритність,	крутійство,	пристосуванство
–	 вроджена	 дипломатія!	 Бачиш,	 відьма,	 примудрилася	 підглядати	 крізь	 стічні	 труби.	 Тут	 Олександр
Олександрович	 схаменувся	 –	 відчув	 безглуздість	 подібного	 припущення.	 У	 монолозі	 трапилася	 пауза.
Одначе	 як	 пояснити	 щойно	 побачене	 паранормальне	 явище?	 Мусить	 же	 бути	 якесь	 наукове,
матеріалістичне	 пояснення	 цим	 очам?	 Як	 не	 як,	 Олександр	 Олександрович	 –	 не	 містик,	 не	 хворий,	 не
шарлатан,	хоча	й	брав	кілька	уроків	з	гіпнозу.	Гіпноз	а	ля	Кашпіровський	у	політиці	–	гвіздок	програми!
О.	 О.	 –	 людина	 цивілізована,	 освічена.	 Отже,	 спочатку	 треба	 знайти	 витоки	 цієї	 дивної	 історії,	 потім
розмістити	 факти	 в	 історичній	 залежності,	 тоді	 все	 проясниться.	 Ці	 очі	 лідер	 бачив	 позавчора.
Безсумнівно.	Виснажений	О.	О.	 повернувся	 з	 праці	 домів.	 Спинив	шикарне	 авто,	 благородно	 зайшов	 у



під’їзд,	 шляхетно	 закурив	 нежлобську	 цигарку	 в	 очікуванні	 ліфта,	 який	 аж	 занадто	 нагадує	 свинарню.
Проте	О.	О.	воліє	цього	не	помічати.	Попихкуючи	цигаркою,	лідер	зайшов	у	ліфт.	За	ним	прошмигнула
якась	 тінь.	 Спочатку	 він	 не	 збагнув,	 що	 то	 було:	 у	 ліфті	 блимала	 підсліпувата	 лампочка	 –	 каганець	 у
курній	хаті.	Згодом	лідер	розгледів	учительку	й	чемно	привітався,	пихнувши	дорогим	димом	у	її	розмиту
твар.	Вона	ж	замість	дружнього	кивка	знизала	його	липким	поглядом	і	вицідила	крізь	зуби:	«Видно	пана
по	 халявах	 –	 жлоб!»	 Олександр	 Олександрович	 не	 встиг	 допетрати,	 до	 чого	 тут	 пан	 і	 халяви,	 бо	 ліфт
спинився,	 а	 вчителька	 зникла.	Вже	 вдома,	 роздягаючись,	О.	О.	ретельно	 обдивився	 свою	 білу	 дублянку
сноба	 –	 жодних	 плям,	 прискіпливо	 обстежив	 черевики	 –	 вони	 блищали,	 наче	 щойно	 з	 магазину,	 на
гладкому	кейсі	–	ні	подряпинки.	«Що	за	фігня?	–	спитався	подумки	лідер.	Чому	плебей?	Баба	явно	з’їхала
з	глузду».	Одначе	прикрий	інцидент,	видно,	боляче	вдарив	по	підсвідомості	нашого	героя.	О.	О.	цікавився
психоаналізом,	тому	вловив,	де	собака	заритий.	Його	підсвідомість	ніколи	не	могла	змиритися	з	тим,	що
демократія,	 особливо	 постколоніальна,	 надто	 вже	 відгонить	 плебейством.	 Душа	 О.	 О.	 жадала
аристократизму,	 респектабельності:	 він	 не	 розумів,	 що	 головне	 в	 аристократизмі	 не	 зовнішній	 лиск,	 а
кодекс	честі.	Буржуазність,	засвоєна	ще	в	молодості:	був	функціонерчиком	комсомолу,	згодом	уписався	до
ринкового	 суспільства	 з	 його	малиновими	й	 зеленими	піджаками	 –	 різниця	 невелика,	 стала	 його	 суттю
винятково	 зовнішньо.	 Попри	 всю	 моральну	 безпорадність	 голубої	 крові	 праглося	 нестерпно.	 Лідера
переслідував	образ	зігнутої	на	городі	матері	–	знак	біди.	Скоцюрблена	селянка	терзала	його	в	страшних,
моторошних	 снах.	 Він	 боявся	 біди,	 переживав	 комплекс	 люмпака,	 що	 дірвався	 до	 влади.	 Владу
символізувало	повне	корито,	з	якого	в	дитинстві	він	годував	кабана,	льоху	й	підсвинка	–	єдине	родинне
багатство.	 Ніхто,	 навіть	 рідна	 жінка	 не	 здогадувався,	 яке	 жаске	 роздвоєння	 особистості	 вгніздилося	 в
скелеті	 О.	 О.	 Щоб	 пом’якшити	 роздвоєння,	 лідер	 купив	 собі	 ортопедичний	 матрас,	 тренажер	 для
спецвправ,	 вибудував	 особистий	 басейн	 не	 за	 свої,	 зрозуміло,	 а	 за	 демократичні	 кошти.	 Чого	 задля
порятунку	демократії	не	зробиш!	Була	у	лідера	ще	одна	терапевтична	іграшка	–	радіотелефон.	Без	нього
вуха	О.	О.	взагалі	не	функціонували.	Ось	і	зараз	він	стискав	слухавку,	що,	як	на	зло,	мовчала.
Олександр	Олександрович	сумовито	наближався	до	тренажера,	ще	сумовитіше	розім’явся	раз-другий.	З

трудом,	 але	 таки	 стулив	 аристократичну	 частину	 свого	 єства	 зі	 жлобською,	 плебейською	 чи	 то	 пак
демократичною.	Понуро	посунув	на	кухню.	Вже	вкотре	за	сьогоднішній	день	його	настрій	зіпсувався.	На
кухні	 лідер	 відверто	 дав	 вихід	 своєму	 роздратуванню,	 звинувативши	 дружину	 в	 тому,	 що	 вона	 по-
жлобськи	накриває	на	стіл,	не	так	розливає	каву	й	халтурно	крохмалить	скатертину.	Хоча	в	Олександра
Олександровича	 був	 настрій,	 коли	 все	 не	 так,	 проте	 певною	мірою	 він	мав	 рацію.	У	 його	 домі	 справді
панував	 такий	 же	 демократичний	 розгардіяш,	 як	 і	 в	 країні,	 долю	 якої	 він	 вирішував.	 Тут	 було	 безліч
красивих	речей,	але	всі	вони	якось	не	пасували	одна	до	одної,	бо	нагромаджувалися	бездумно.	Про	гарні
речі,	які	діставалися	майже	даром,	тут	не	дбали.	Тому	з	часом	вони	ставали	потворними.	Здається,	лідер
узагалі	 не	 зміг	 би	 пояснити,	 навіщо	 йому	 всі	 ці	 речі	 здалися.	 Хіба	 що	 задля	 самоствердження.
Карикатурно?	Але	така	вже	лідерська	доля.
Олександр	Олександрович	майже	не	снідав:	ковтнув	кави,	глянув	на	тости	і	встав:	доснідає	на	роботі	–

у	вишуканішій	обстановці.	Лідер	демократії	похапцем	подякував	дружині,	зморозив	черговий	дотеп,	який
увійде	в	його	майбутні	мемуари,	й	швидко	забрався	геть.	О.	О.	дому	не	любив.	Замало	публіки.	І	потім	–
нема	 трибуни.	 Тому	швидше	 до	 допінгу.	 До	 трибуни	 лідера	 гнала	 та	 сама	 жага,	 що	 й	 наркомана	 –	 до
наркотиків.	В	авто	Олександр	Олександрович	відчув	себе	впевнено	і	бадьоро.	Закурив	–	крутнув	кермо:	у
водінні	він	ас,	і	в	путь!	Звично	натиснув	кнопку	радіо.	По	салону	заскакали	веселі	звуки	у	супроводі	ще
веселіших	 слів:	 «Стильний	 чувачок,	 сам	 собі	 гуляю,	 нікого	 не	 люблю,	 тру-ту-ту,	 хлопець	 екзотичний,
егоїст	класичний».	Олександр	Олександрович	клацав	щепленням	у	такт	невибагливої	пісеньки.	На	його
очі	наверталися	дурні	сльози	–	радісно	усвідомлювати,	що	українізація	опановує	маси	через	шоу-бізнес.
«Шоу	 –	 майбутнє	 всього	 світу»,	 –	 вирішив	О.	О.,	 тому,	 під’їжджаючи	 до	 своєї	 резиденції	 –	 спадщини
колишніх	 компартійців	 –	 плебейську	музику	 не	 заглушив.	 Заклопотаний,	 він	 не	 зауважив,	що	 порушив



правила	 світлофора	 й	 ледь	 не	 збив	 якогось	 чоловіка	 пенсійного	 віку.	 Чоловік	 відскочив	 на	 тротуар	 в
останню	мить.	Це	був	оперний	тенор,	який,	на	жаль,	не	зміг	перебудуватися,	бо	не	відчував	потреб	ринку
та	й	не	вмів	їх	задовольняти,	тому	приречено	продовжував	співати	арії	поганою	італійською.	«Стильний
чувачок»	різонув	музичне	вухо	творчого	невдахи,	але	й	урятував	від	несподіванки	потрапити	під	колеса
переможної	 демократії.	 Чоловік	 пенсійного	 віку	 провів	 нахабну	 машину	 мінорним	 поглядом	 усіх
регістрів.	 Густий	 тенор	 несподівано	 проспівав:	 «Пле-е-е-е-е-бей!»	 Оперний	 співак	 злякався	 власного
співу,	 бо	 такі	 наші	 громадяни:	 бояться	 власної	 тіні.	О.	О.	співу	 не	 почув:	 саме	 заїжджав	 до	 механічної
брами.	 Брама	 опустилася	 в	 той	 момент,	 коли	 виспіваний	 тенором	 «пле-е-е-е-е-бей»	 намагався
протиснутися	 за	 авто.	 «Не	 положено»,	 –	 сказала	 «пле-е-е-е-е-бею»	 брама.	 Останній,	 зорієнтувавшись,
перетворився	на	малу	сучку	Жучку	–	плебейку	з	діда-прадіда.	Жучка	весело	тявкнула,	замахала	хвостом	і
побігла	 до	 тьоті	Мані,	 яка	 за	 двадцять	 метрів	 від	 демократичної	 резиденції	 продавала	 гарячі	 котлети	 в
тісті.	Жучка	сподівалася,	що	добра	Манина	душа	щось	їй	та	дасть,	але	жорстоко	помилилася.	Хоча	тьотя
Маня	 як	 член	 демпартії	 не	 сплачувала	 якихось	 там	 податків,	 проте	 котлетами	 направо	 й	 наліво	 не
розкидалася.	 Котлети	 підлягали	 строгій	 звітності.	 Безплатно	 тьотя	 Маня	 видавала	 котлетки	 винятково
демократам	і	собі	лічно.	Жучка	ж,	попри	свій	демократий	родовід,	про	демократію	не	мала	найменшого
уявлення.	Тому	хіба	могла	розчулити	демократичну	тьотю	Маню,	яку	її	ж	однопартійці	поза	очі	називали
Потворою?	Звичайно,	не	могла.
Піднімаючись	 широкими	 сходами,	 затягненими	 килимовим	 покриттям,	 Олександр	 Олександрович

мугикав	під	ніс	«Стильного	чувачка»,	але	у	нього	все	одно	виходило	«Ах,	какой	был	полковник…».	«От
причіпливе.	Але	чому	полковник,	а	не	чувачок?	Видно,	вік	дається	взнаки»,	–	самокритично	констатував
лідер,	вітаючись	і	жартуючи	зі	своїми	суперсекретарками:	людяністю	О.	О.	уславився	в	державних	колах	і
поза	ними.	Секретарки	застигли	у	вільних	позах,	наче	модельки	на	подіумі.	Віра	відповідає	за	телефонну
слухавку,	Надія	–	за	каву,	Любов	–	за	відвідувачів.	Перше	розпорядження	Олександр	Олександрович	кидає
Надії,	друге	–	Вірі,	Любов	просить	ласкаво	зачекати.	Він	енергійно	штовхає	двері	свого	кабінету,	на	ходу
роздягається,	механічно	поправляє	краватку	і	пригладжує	й	без	того	бездоганне	волосся.	Кожний	рух	О.
О.	 фіксується	 широченним	 люстром,	 вмонтованим	 у	 стіну	 кабінету.	 При	 бажанні	 цей	 кабінет	 можна
експлуатувати	 і	 як	 танцювальну	 залу,	 і	 як	 бістро,	 і	 як	 казино,	 і	 навіть	 як	 громадську	 вбиральню,	 якщо,
звичайно,	підлогу	й	решту	стін	заліпити	гігієнічною	плиткою.
Олександр	Олександрович	умощується	в	крісло,	закурює	й	береться	до	справ.	Він	переглядає	блокнот.

Блокнот	лідера,	як	і	стіл,	поділений	на	дві	частини.	Перша	стосується	справ	державних,	публічних,	друга
–	особистих.	Навіть	такий	примітив,	як	дядя	Федя	–	вічно	п’яненький	демократичний	завгосп,	той	шулер,
який	 за	 сумісництвом	 працює	 ще	 й	 столяром,	 слюсарем,	 сантехніком	 й	 бібліотекарем	 на	 пів	 ставки,
відразу	 помітив	 би	 диспропорцію.	 Особистих	 справ	 у	 Олександра	 Олександровича	 відсотків	 сімдесят,
решта	тридцять	–	державні.	Одначе	дядя	Федя	знає,	що	так	влаштоване	ганебне	життя.	Куди	подінешся?
Лідеру	демократії	 теж	жить	нада.	 І	нада	лучче	й	вєсєлєй,	як	дяді	Феді.	Феді	нада	пляшку,	лідеру	–	сто.
Феді	нада	водки,	лідеру	–	коньяку.	Хто	цього	не	поніма,	той	дурак.	Точно,	дядя	Федя.	Ми	понімаєм,	не
боїсь.
Поки	Олександр	Олександрович	розбирався	у	своїх	записах,	Надія	з	ногами	Барбі	з’явилася	з	тацею	в

руках.	 Рухами	 професійної	 кельнерші	 розставила	 на	 столі	 все,	 чим	 виявилася	 на	 той	 час	 багата
демократія.	 Кавування	 плюс	 снідання	 відбувалося	 під	 прожектором	 її	 осяйної	 посмішки	 –	 Надія
посміхалася	 заохочувально.	 О.	 О.	 відчув:	 демократія	 не	 може	 не	 перемогти.	 Каву	 лідер	 демократії
вирішив	допити,	розмовляючи	по	телефону.	І	тут	сталася	фатальність:	тягнучись	за	слухавкою,	Олександр
Олександрович	 зачепив	 чашку.	 Кава	 вихлюпнулась	 просто	 на	 штани.	 Нефоремні	 плями	 заволали:
«Плебей!	Жлоб!»	Сьогодні	 в	 лідера	 нашої	 демократії	 намічалася	 відповідальна	 зустріч	 з	 лідером	 іншої
демократії,	точніше	з	лідеркою.	Як	же	можна	впасти	лицем	у	грязь?	Олександр	Олександрович	подивився
на	годинник:	до	зустрічі	лишалися	лічені	хвилини.	Послати	когось	по	чисті	штани	він	не	встигне.	Скільки



разів	думав	завести	собі	в	офісі	гардероб	–	руки	не	доходили.	От	і	маєш!	Він	викликав	Надію,	яка	кліпала
густо	нафарбованими	віями.	Помітивши	плями,	вона	ледь	не	зомліла.	Присягалася,	що	якби	знала,	то	сама
випила	б	ту	кляту	каву	замість	шефа,	але…	Пізно.	Надія	покинула	Олександра	Олександровича	перш	ніж
він	устиг	скипіти	й	наговорити	не	зовсім	лідерських	слів.	Натомість	з’явилася	спортивна	й	холоднокровна
Віра,	одягнена	в	найкращих	традиціях:	білий	верх,	чорний	низ.	Ось	хто	знайде	вихід	із	будь-якої	ситуації.
Справді,	Віра	тримала	в	руках	чисті	штани.	На	думку	О.	О.,	 вони	випрасувані	неестетично.	Проте	Віра
вперто	 твердила,	 що	 в	 таких	 штанах	 у	 лідера	 буде	 демократичніший	 вигляд.	 Адже	 штани	 –	 власність
столяра,	 слюсара,	 сантехніка	 й	 бібліотекаря	 на	 півставки	 дяді	Феді.	Олександр	Олександрович	не	 хоче,
але	мусить	 погодитися.	У	 нього	 немає	 вибору.	 Кругленька	 й	 уся	 така	 апетитна	Любов	 нагадує,	що	 час
зустрічі	 невблаганно	 гряде:	 чужі	 демократи	 вже	 на	 порозі.	 Загальна	 мобілізація	 в	 демократичній
резиденції	 не	 заторкнула	 тільки	 нагло	 протверезілого	 дяді	Феді,	що	меланхолійно	 роздумував	 над	 тим,
якої	високої	честі	доскочили	його	штани.	Помилялася	небіжчиця	мама	–	хай	не	син,	але	його	штани	таки
дослужилися!
Тим	часом	О.	О.	прискіпливо	оглянув	себе	в	дзеркалі	й	вирішив,	що	в	часі	зустрічі	переважно	сидітиме

за	столом.	Під	ним	приховає	ноги	із	занадто	демократичними	штанами.	Одначе	вже	в	наступну	хвилину
Олександру	Олександровичу	довелося	встати	й	вийти	з-за	столу	–	зустрічати	гостей	треба	гостинно.	О.	О.
впевнено	 вітається.	 У	 його	 голосі	 бринить	 непідробна,	 але	 дозована	 радість,	 яку	 перекладач	 імітує	 до
найтонших	 нюансів.	 Елегантним	 жестом	 наш	 лідер	 просить	 інших	 демократів	 почуватися,	 як	 у	 себе
вдома.	Лідерці	вишукано	цілує	руку,	але	вона	чомусь	морщить	носа.	Який	прокол	–	вона	ж	феміністка!
Олександр	 Олександрович	 не	 розгубився,	 він	 моментально	 тисне	 їй	 руку.	 Здається,	 хоче	 навіть	 по-
приятельськи	штурхонути	в	плече,	але	приберігає	цей	жест	на	потім,	коли	вичерпається	протокол.	Лідерка
прихильно	 посміхається.	 Одначе	 її	 погляд	 чомусь	 постійно	 з’їжджає	 на	 лацкан	 малинового	 піджака
нашого	лідера.	Олександра	Олександровича	це	непокоїть.	Він	вдає,	що	не	помічає	вланої	лупи,	до	речі,
дуже	якісно.	Нарешті	у	стислий	проміжок	поміж	двобічними	посмішками	О.	О.	таки	вдається	обстежити
свій	лацкан.	Із	жахом	він	помічає	на	малиновому	тлі	білу	лупу.	Лупа	ворушиться,	як	жива.	У	сонячному
промінні	 вона	витанцьовує	шалене	бугі-вугі,	 скандуючи:	«Плебей!	Жлоб!»	Не	може	буть.	Наш	лідер	не
вірить	очам,	бо	нині	мив	голову	шампунем,	етикетка	якого	переконувала,	що	позбавить	від	плебейської
лупи.	Не	інакше	цей	шампунь	якась	підробка.	Все	суспільство	закроєне	під	одне	лекало:	дури	інших,	тебе
теж	 обдурять.	 Олександр	 Олександрович	 зловісно	 скрегоче	 зубами,	 але	 доречно:	 чужі	 демократи	 саме
запитують	 наших	 про	 перешкоди	 процесу	 демократизації	 на	 місцях.	 Зустріч	 стрімко	 набирає	 обертів	 –
перекладач	не	встигає	перекладати	наших	демократів	іншим	і	навпаки.	О.	О.	запропонував	перекладачеві
відпочити.	На	його	думку.	Братні	слов’янські	мови	не	потребують	перекладу:	все	ясно	і	без	слів.	Зустріч
входила	у	фазу	неофіційного	спілкування.	Лідер	нашої	демократії	запросив	гостей	на	чарку.	Звичайно,	це
була	 необхідність,	 а	 не	 забаганка.	 Треба	 ж	 якось	 зняти	 стрес,	 викликаний	 жвавою	 дискусією.	 Інші
демократи	не	відмовилися.	У	дверях	 з’явилася	Надія.	 Їй	асистували	Віра	 і	Любов.	Скромне	чаркування
загрожувало	 перерости	 в	 обід,	 але	 регламент	 обіду	 не	 передбачав.	 Інші	 демократи	 мали	 ще	 низку
зустрічей.	 Наші	 –	 купу	 нагальних	 справ	 із	 дерибанення	 держбюджету.	 Смуток	 прощання	 був	 не	 менш
теплим,	 ніж	 радість	 зустрічі.	 Дистанція	 між	 обома	 демократіями	 значно	 скоротилася.	 Лідерша	 інших
демократів	 вже	 не	 зважала	 на	 лацкани	 піджака	 лідера	 нашої	 демократії.	 Це	 був	 успіх.	 Без	 найменших
натяжок.	Неплебеї	і	нежлоби	визнали	плебеїв	і	жлобів	за	своїх.
Коли	за	останнім	демократом:	своїм	і	чужим	зачинилися	останні	двері,	Олександр	Олександрович	зміг

послабити	вузол	краватки.	Чергове	послаблення	було	відзначене	черговою	чаркою.	З	неї	не	пролилося	ні
краплі.	Лідер	нашої	демократії	закректав	від	задоволення	й	інстинктивно	смачно	занюхав	випите	рукавом.
Дзеркальна	 стіна	 слухняно	 віддзеркалила	 цей	 рух	 –	 Олександр	 Олександрович	 похолонув,	 знітився.
Вкотре	за	сьогоднішній	день	на	нього	попер	жлоб.	«Розіб’ю»,	–	екзальтовано	вирішив	О.	О.	Одначе	жлоб
не	 належав	 до	 полохливих.	 Він	 підібгав	 губи,	 насупився,	 наставив	 вказівний	 палець	 просто	 на	 лідера:



«Державні	справи	зроблені,	 а	особисті,	 га?»	Олександр	Олександрович	вдячно	потиснув	двійнику	руку:
ледве	 не	 забув,	 що	 в	 другій	 половині	 дня	 мав	 проінспектувати	 кілька	 важливих	 об’єктів	 демократії	 –
гаражний	кооператив,	дві	бензоколонки	й	один	мініатомний	реактор.	Останній	був	улюбленим	дітищем	О.
О.,	 бо	 належав,	 як	 і	 сам	 лідер,	 до	 модерного	 покоління.	 Олександр	 Олександрович	 віддав	 конкретні
розпорядження	Вірі,	Надії,	Любові	й	від’їхав	у	напрямку	x,	y,	z.
На	секретних	об’єктах	плебей	не	різав	очі,	їх	і	так	довкола	було	предостатньо.	Усе	йшло	гладко.	Одначе

під	вечір	на	Олександра	Олександровича	чекала	ще	одна,	майже	мила	несподіванка.	Коли	лідер	спокійно
підрулював	до	 свого	будинку,	його	очам	відкрилося	химерне	панно.	Подвір’я	О.	О.	 запрудили	 підлітки.
Вони,	жваво	розмовляючи,	громадилися	купками.	Не	встиг	лідер	пригальмувати,	як	до	нього	кинулося	з
десяток	 розфарбованих	 фіфочок.	 Вони	 ентузіастично	 салютували	 лідеру.	 Олександр	 Олександрович
завчено	заусміхався.	Кому	б	не	заімпонувала	молодіжна	любов?	Одначе	фіфочки	раптом	стали,	як	укопані.
Одна	 з	 очевидним	 розчаруванням	 протягла:	 «Не	 він».	Що	 значить	 не	 він?	О.	О.	 почувався	 ураженим.
Звідки	йому,	 старому	демократові,	 загартованому	у	 виборчій	борні,	 було	 знати,	що	на	першому	поверсі
його	будинку	вже	місяць	як	функціонувала	модна	студія	звукозапису,	у	його	дворі	кілька	разів	на	тиждень
збиралися	 фани	 вітчизняного	 шоу-бізнесу,	 очікуючи	 на	 приїзд	 обожнюваної	 ними	 зірки?	 Олександр
Олександрович	 не	 здавався	 –	 продовжував	 усміхатися	 рідній	 молоді.	 Проте	 молодь	 на	 жест	 довіри	 не
відреагувала	ніяк.	О.	О.	вирішив,	що	його	не	впізнають,	бо	темно.	Він	зробив	ще	один	крок	до	зближення:
батьківськи	 помахав	 молоді	 рукою.	 І	 тут	 почув:	 «Чувак,	 ти	 лідер?	Що	 граєш	 –	 рок,	 попсу,	 джя-а-а-з?»
Олександр	Олександрович	без	тіні	сумніву	рявкнув:	«Джя-а-а-з!»	«Тоді	вали,	батя,	не	наш	стиль»,	–	такою
була	відповідь	незакомплексованих	фанів.
У	цей	час	на	подвір’я	 вкотилася	ще	одна	машина.	Натовп	фанів	 стихійно	хитнувся	до	неї.	 З	 дверцят

висмикнулася	 голова.	Ударна	хвиля	молодих	 голосів	ледь	не	 збила	лідера	 з	ніг.	Натовп	шаленів:	«Толя!
Толя!	Ми	 любимо	 тебе!	 Давай	 “Чувачка”!».	 Заклацали	 кнопки	 магнітофонів,	 до	 них	 приєдналися	 живі
горлянки.	 Двір	 затупав,	 загикав,	 заскакав.	 Розрядом	 бомби	 бахнув	 знайомий	 мотивчик.	 Ситуація
прояснилася.	На	ошелешеного	лідера	демократії	ніхто	не	звертав	уваги.	Олександр	Олександрович	тупцяв
біля	машини.	Він	приходив	до	тями.	У	його	мозку	закрутилася	касета:	«Дізнатися	прізвище	цього	чувачка.
Терміново	 висунути	 на	 державну	 премію.	 Адже	 він	 для	 українізації	 робить	 більше,	 ніж	 ціла	 Академія
наук!	 Ось	 тоді	 молодь	 упізнаватиме	 мене	 й	 голосуватиме	 за	 мене	 на	 майбутніх	 виборах.	Молодь	 –	 це
сила!».	 Олександр	 Олександрович	 із	 задоволенням	 закурив.	 «Хай	 гуляють.	 Плебс	 завжди	 хоче	 хліба	 і
видовищ.	 Що	 ж?	 Шоу	 довжиною	 у	 ваше	 життя	 я	 ґарантувати	 можу.	 Льогко»,	 –	 лідер	 демократії
проштовхався	 до	 свого	 під’їзду.	 Він	 не	 передбачав,	 що	 дим	 шикарної	 цигарки	 залишав	 за	 ним
пендзлюватий,	жлобський	слід.
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Справедливість	єсть?

Не	знаю,	з	чого	почать.	Ручка	не	пише,	олівці	ламаються,	папір	паскудний.	Мені	бракує	сигарет,	хоча	я
давно	 не	 палю	 –	 кинула.	 Почати	 варто,	 звичайно,	 із	 себе.	 Мені	 дуже	 хотілося	 б	 написати:	 я	 –	 вільна
людина.	Однак	написати	так	не	можу.	Не	годиться	брехати	та	ще	й	на	самісінькому	початку,	бо	що	ж	тоді
буде	 далі?	 Не	 можна	 тут	 вдатися	 й	 до	 евфемізму	 типу:	 я	 –	 не	 найкращий	 представник	 не	 кращого	 з
народів.	У	 такому	 разі	 вийде	 завуальована	 правда,	 тобто	 черговий	фіговий	 листок.	Почати	 треба	 так:	 я
походжу	 із	 тіла	 обпльованого,	 смердючого	 народу.	 Біда	 не	 в	 тім,	 що	 він	 обпльований	 і	 смердючий.
Можливо,	 таке	 його	 історичне	 призначення,	 тобто	 Божа	 воля.	 Біда	 у	 тім,	 що	 він	 змирився	 зі	 своєю
обпльованістю,	ба,	хизується	своїм	смородом.	Свідомість	цього	не	дає	мені	бути	вільною.	Ця	свідомість
живилася	моїми	 емоціями,	 доки	 я	 не	 відчула,	 як	 у	моїх	 нутрощах	 угніздилася	 хвороба,	що	 за	 багатьма
симптомами	нагадує	світову	скорботу.	Назва	цій	хворобі	–	сором	за	себе	і	за	людину	як	таку.
Із	самого	рання	сором	виганяє	мене	з	хати	й	жене	городами.	Я	ступаю	межею.	Ноги	промокли	–	роса.

Аж	ось	і	хитка	кладка	–	кожна	її	дощечка	підтакує	моїй	непевній	ході:	так-так-так,	соромно-соромно,	ой,
як	соромно.	Ця	кладка	любить	пожартувати.	Переважно	усі	її	жарти	знущальні.	Далі	–	луг,	запашний	і	ще
сонний.	 Поки	 що	 по	 ньому	 не	 скаче	 уся	 ця	 членистонога	 братія,	 усі	 ці	 коники-стрибунці,	 а	 простіше
сарана,	 якою	я	бриджуся.	Але	й	вона	–	 створіння	Боже.	Я	розкошую,	проте	ця	розкіш	коротка.	Мій	 зір
вихоплює	берег	ущент	змалілої	річки,	яку	й	річкою	назвати	не	випадає.	Кажуть,	що	за	Польщі	тут	панство
плавало	човнами.	Нині	ж	річка	перетворилася	на	багнистий	потічок	–	сумного	свідка	меліорації,	береги
якого	закидані	бляшанками	з-під	консервів,	пластиковими	пляшками,	одноразовим	посудом	і	різного	роду
обгортками	–	від	чіпсів	до	морозива.	Тліти	цьому	непотребу	довго	–	майже	століття.	Але	що	нам	століття,
якщо	ми	бадьоро	живемо	сьогоднішнім	днем?	Серед	усього	цього	сміття	незворушно	чипіють	рибалки,
яким	усе	пофіг.	Вони	чекають	на	велику	рибу,	дарма	що	ловлять	саму	лишень	дрібноту	для	котиків,	яку
проте	вправно	перемелять	родинні	щелепи	за	вечерею.	Цим	щелепам	скрізь	і	завжди	всього	мало.	Вони	не
гребують	 навіть	 тільцями	 водяних	 куріпок,	 цих	 дивовижних	 і	 крихких	 пташечок,	 які	 вже	 сотні	 років
ілюструють	 людям	 чудо	 ходіння	 по	 воді.	 Кожного	 року	 тут	 відкривають	 сезон	 полювання	 у	 серпні,
винищуючи	 не	 куріпок,	 а	 чудо	 ходіння	 по	 воді.	 Круто	 беру	 праворуч	 –	 мене	 манить	 став.	 Здаля	 він
прекрасний:	верби	миють	свої	коси	у	лагідних	хвилях,	чайки	гойдаються	на	дзеркальній	поверхні,	сонце
гладить	 стовбури	 полиском.	 Хто	 повірить?	 Поданий	 вище	 опис	 усього	 лише	 марення	 божевільного,
схиблена	 ілюзія.	 Насправді	 став	 перетворився	 на	 замулену	 баюру,	 довкола	 якої	 верби	 погнили	 і
повалялися,	 а	 на	 берегах	 замість	 сонячних	 зайчиків	 –	 уже	 знані	 нам	 купи	 сміття.	 Таким	 є	 місце
культурного	 відпочинку	 місцевих	 гоблінів.	 Вони	 уявляють	 себе	 неабиякими	 пурецами,	 бо	 кожний
обов’язково	має	розвести	нове	багаття,	кожний	із	гідністю	плебея	дістає	з	пакета	своє	замусолене	сало	і
смердючу	 водку,	 кожний	 тягне	 на	 природу	 свою	 подругу	 і	 врубає	 свій	 похабний	музон	made	 in	Russia.
Подруги	 скачуть	 на	 крутому	 березі	 на	 високих	 обцасах.	 У	 їхніх	 голівках	 із	 волоссям	 неймовірних
відтінків	 –	 як	 не	 пергідроль,	 то	 «стиглий	 баклажан»	 –	 міцно	 засів	 неабиякий	 ідеал	 краси:	 кожна	 хоче
уподобитися	курві.	 І	 їм	це	вдається	–	стовідсотково.	Подруги	неприродно	хихотять	у	любовних	обіймах
своїх	парнєй,	 залишаючи	по	 собі	 гори	обгорток	 від	 конхвет,	 якими,	 як	 свідчить	досвід,	 так	ніколи	й	не
наїдяться.	Я	хочу,	аби	зі	ставкової	твані	вийшли	на	берег	величезні	жаби-мутанти	й	поглинули	подруг	 і
пацанів	 укупі	 з	 їхньою	жрачкою	 і	 головне	 –	музикою,	що	ображає	не	 святе	мистецтво,	 а	 елементарний
слух.	 О,	 великий	 Босху,	 прийди!	 Але	 замість	 Босха	 у	 мій	 бік	 сунуть	 мужички	 –	 женуть	 корів	 на
пасовисько.	 Я	 відвертаюся,	 бо	 не	 можу	 бачити	 ці	 сині,	 запухлі	 мармизи,	 ці	 руїни	 облич,	 ці	 жести,
приречену	 поставу,	 які	 волають:	 немає	 Господа	 на	 небі.	 Мільйони	 моїх	 співвітчизників	 щодня
підтверджують	цю	тезу,	перетворивши	її	на	сенс	свого	існування.	Їм	навіть	на	думку	не	спаде,	як	глибоко
й	рішуче	вони	помиляються.	Тому	й	закрадається	недобра	думка:	може,	варто	нас	таки	узять	«к	ногтю»?



Бо	як	іще	нагадати	цій	масі,	що	харкає,	блює,	матюкається,	про	страх	і	справедливість?	Останню	я	уявляю
так.	Вона	червона	і	в’язка,	мов	кров.	Вона	гостра,	як	лезо	ножа,	і	пряма,	як	стріла.	Гордою	амазонкою	на
коні	 являється	мені	 справедливість.	Хоча,	 напевно,	 справедливість	 зовсім	 інша	 –	може,	 це	 сифілітична,
безстатева	 істота	 із	 проламаним	 носом?	 А	 може,	 вона	 приходить	 в	 образі	 маленького,	 зворушливого
хлопчика	з	очима,	що	нагадують	блюдця?	Яка	врешті	різниця?	На	цій	землі	ніколи	не	бракувало	голоду,
екологічних	 катастроф	 і	 стихійних	 лих,	 проте	 гобліни	жерли	 й	 продовжують	жерти,	 смачно	 при	 цьому
прицмокуючи:	«Така	жисть.	Надо	і	нам	вижить,	як	жукам	колорадським».	Їхнє	чвакання	переслідує	мене,
я	ховаюся	в	ліс,	 в	 якому	вже	давно	вирубано	всі	найкращі	дерева	й	 залишено	чагарники	 із	 гігантським
сміттєзвалищем.	Прямо	 в	 очі	 лізуть	 гігієнічні	 прокладки	 з	 крильцями	 і	 без,	що	 поглинули	 всі	 запахи	 –
залишився	сморід.	Де	сховатися?	На	щастя,	у	цьому	спаплюженому	лісі	лишилася	одна	затишна	місцинка.
Там	сосни	сплелися	коренями	над	 самісіньким	урвищем.	Я	мушу	 зафіксувати	ці	 сосни	в	пам’яті.	Адже
завтра	вони	можуть	 зникнути.	 Їх	можуть	порубати	на	дрова,	 хоча	дрова	вже	нікому	не	 треба	–	у	нашій
бідній	 країні	 скрізь,	 навіть	 у	 глиняних	 мазанках,	 палять	 газом.	 Ці	 сосни	 може	 знести	 чергова	 повінь,
зрештою,	вони	можуть	просто	струхлявіти	і	впасти.	Адже	їм	дедалі	важче	тримати	на	своїм	чеснім	корінні
цей	божевільний	світ,	який	дедалі	більше	уподібнюється	пеклу.	Але	поки	що	я	їх	–	сосни	–	бачу,	чую,	як
гудуть	їхні	крони,	тріпоче	глиця,	шурхотить	кора,	натужно	риплять	стовбури.	Слава,	вам,	високі!	Вмощуся
між	їхнього	коріння	й	дивитимусь	у	синє-синє	небо,	в	яке	вростає	сосновий	теракот.	Там	згадаю	свій	сон,
точніше	свій	нічний	жах.	Там	опишу	його	детально,	 із	найменшими	подробицями.	Чи	зможу?	Не	знаю,
але	намагатимусь.	Чи	варто?	Теж	не	знаю,	але	переконана:	вірус	сорому	заторкнув	не	тільки	мене.
Спершу	 мені	 наснився	 телефон	 –	 чорний	 і	 неформений,	 з	 епохи	 чорних	 воронків.	 Він	 пронизливо

дзеленчав.	Я	не	без	зусиль	піднесла	масивну	слухавку	до	вуха	й	почула	на	тому	кінці	дроту:	«Альо,	ето
іздатєльство?	А	глобус	Украіни	у	вас	 імєєтся?»	Жарт	мені	сподобався.	Але	у	слухавці	щось	зашипіло,	я
відсторонилася	 й	 помітила	 –	 вона	 куриться.	 Не	 встигла	 я	 й	 подумати	 про	 джина,	 як	 поряд	 зі	 мною
опинився	чоловік	 середнього	 віку:	 худорлявий,	 у	пошарпаних	джинсах,	 вицвілій	футболці,	 у	 кедах.	Він
був	рудий,	такою	ж	була	і	борода,	очі	хитруваті,	лице	пласке.	Антропологія,	зазначу,	типово	кацапська.
–	Будемо	знайомі.	–	Чемно	сказав	чоловік.	–	Менеджер	срєднєго	звєна	Лабус.
При	 цьому	 він	 ніжно	 приклацнув	 мою	 відвислу	 нижню	 щелепу	 до	 верхньої.	 Наступна	 фраза

підтвердила	мій	здогад:	цей	дивний	чоловік	умів	читати	чужі	думки.
–	По–литовськи	Лабус	означає	добрий.	Хороший	я,	ясно?
Я	ствердно	кивнула,	мовляв,	зрозуміла	–	не	дура.
–	То	як	нащот	глобуса.	Найдеш	одну	штуку?
Я	перевела	заціпенілий	погляд	із	менеджера	на	стіну,	де	висіла	карта	України.	Моя	нижня	щелепа	знову

впала.	Карта	корчилася	і	згорталася.	Просто	на	очах	вона	трансформувалася	у	глобус.	Уся	його	поверхня
була	заповнена	океаном,	рівно	на	екваторі	містилася	територія	України.	Літери	у	написі	раптово	почали
блякнути	 –	 аж	 зовсім	 розчинилися,	 натомість	 проступив	 інший	 напис.	 Там	 читалося:	 «Пекло».	 Мене
пробив	холодний	піт	–	страх	сколопендрою	біг	по	моєму	хребту.
–	Голубко,	–	до	болю	задушевно	мовив	Лабус,	–	хочеш	прогулятися?	Я	в	турфірмі	работаю.	Екскурсія	–

люкс,	 не	 пожалієш.	 І	 безплатно.	 От	 тільки	 не	 можна	 тобі	 туди	 у	 такому	 виді.	 Ти	 ж	 не	 вмієш	 по	 небу
ходить,	як	по	землі.	Нужні	тобі	крила.	Хочеш	голубкою	станеш,	а	ні,	зозулькою.	Вибирай!
У	цьому	місці	він	смішно	зробив	«ку-ку»,	так	наче	бавився	із	маленькою	дівчинкою.
–	Не	хочу	зозулькою,	–	процідила	я	крізь	зуби.
Не	варто	було	цього	казати.	Адже	вибору	у	мене	і	так	не	було	–	моє	тіло	почало	трансформуватися	так

само	раптово,	як	досі	карта.	Воно	вкрилося	шкірою,	як	у	ящірки,	верхні	мої	кінцівки	перетворилися	на
перетинчасті	крила,	а	ніс	став	довгим	дзьобом	без	зубів.
–	 Диви,	 який	 із	 тебе	 симпатичний	 птеродактиль	 получився,	 ну	 просто	 заглядєніє.	 Як	 по	 мені,

птеродактиль	навіть	лучче,	як	археоптерикс	–	птіца	доісторічєская,	–	підсумував	Лабус.



Може,	так	він	хотів	мене	втішити,	мовляв,	виглядаєш	на	всі	сто!	Не	питаючись,	мій	провідник	витягнув
з	 кишені	 джинсів	 повідок,	 застебнув	 на	моїй	 довгій	шиї	 й	 підставив	 своє	 плече:	 стрибай!	Напевно,	ми
нагадували	усім	відому	парочку	–	фотографа	із	мавпочкою	чи	совою	на	плечі.	От	тільки	замість	мавпочки
чи	сови	на	плечі	цього	дивного	типа,	якого	я	чомусь	моментально	перестала	боятися,	сидів	птеродактиль.
Найнеймовірнішим	було	те,	що	тим	птеродактилем	була	я.
Згодом	Лабус	підійшов	до	глобуса	й	почав	легесенько	на	нього	дути.	Глобув	похитнувся,	але	через	мить

уже	шалено	крутився,	всмоктуючи	мене	і	менеджера	у	вир,	що	нагадував	аеродинамічну	трубу.	Всередині
цієї	труби	час	уже	не	існував,	тому	ми	майже	відразу	бухнулися	на	дах	якогось	будинку,	затримавшись	на
його	карнизі.	Я	роззирнулася.	Сумнівів	бути	не	могло,	ми	приземлилися	на	карнизі	будинку	із	химерами
пана	 Городецького.	 Мій	 образ	 цілковито	 пасував	 до	 довколишнього	 антуражу.	 Лабус	 застиг	 у	 позі
роденівського	 мислителя,	 але	 при	 цьому	 зовсім	 не	 нагадував	 сатира	 чи	 фавна	 –	 цапині	 ознаки	 в	 його
образі	були	відсутні.	Він	пильно	розглядав	майдан	перед	Президентським	будинком.	Майдан	був	ущерть
забитий	 варениками-вареницями-галушками.	 Вони	 качалися-переверталися	 у	 шкварках,	 маслі,	 сметані.
Лабус	уважно	слідкував	за	процесом.
–	Що	ти	робиш?	–	чудувалася	я.
–	Сканірую,	 тоїсть	 провіряю	 присутствіє.	Перед	 тобою,	мєжду	 прочім,	VIP-зона.	 Тут	 і	 депутати	 усіх

скликань,	 і	 всі	 уряди	у	повному	складі,	 а	 он	 там,	де	 галушки,	 губернатори.	Сійчас	начнуться	фізічєскіє
упражнєнія	для	укріплєнія	їхнього	охлялого	духа.
–	Ти	що,	комп’ютер?	–	не	вгавала	я.
–	Слухай,	їй-бо,	не	знав,	що	ти	така	тупа.	Валянок	сібірскій	і	то	поумнєй	буде.	Тобі	ж	говорилося	ясно	і

чотко:	 менеджер	 срєднєго	 звєна,	 у	 турфірмі	 работаю.	 Мовчи	 і	 дивись.	 І	 взагалі	 не	 пхай	 свого
птеродактилічного	рила	у	чуже	корито,	чула?
Я	 слухняно	 склала	 птеродактилічні	 крила	 і	 втупилася	 у	 пляц.	 На	 моїх	 очах	 відбувалася	 вже	 третя	 у

цьому	сні	трансформація.	У	вареників-варениць-галушок	повідростали	руки-ноги.	Голі	люди,	тобто	душі
розрівнювали	 спини,	 піднімали	 голови.	 Їхні	 ноги	 сковували	 тяжкі	 ланці.	 Їхні	 руки	 тримали	 канчуки,
якими	 вони	 відчайдушно	 шмагали	 себе	 по	 спині,	 роздираючи	 рани,	 їхні	 очі	 вилазили	 з	 орбіт.	 Це
нагадувало	 шиїтське	 святкування	 Ашури	 на	 честь	 імама	 Гусейна.	 Що	 бачили	 ці	 нещасні?	 Звичайно,
персонажів	химерного	будинку:	 то	носорога-рога,	 то	жабу-ропуху,	 то	морське	 страховисько.	При	цьому
увесь	пляц	скандував:	«Справедливість	єсть!»
–	Бачиш,	убиваються	нещасні.	В	жизні	не	знали,	що	таке	совість.	А	тут	вона	їх	настигла	і	заїла.	Жере,	як

безневинних	агнців.	До	справедливості	взивають,	скрежет	зубовний,	но	зря,	бо	це	навсігда,	–	припечатав
Лабус.
Із	задньої	кишені	джинсів	він	дістав	буклетик.
–	Вадемекум,	 –	 змовницьки	 підморгнув	 мені.	 –	 Дальше	 у	 нас	 по	 плану	 «Дояр	 Вічності»,	 хоч	 тут	 і

написано	«Вічності	Дояр»	–	ужо	мені	ці	списувателі,	хоч	слово,	а	таки	переставлять.	Поезію	люблять,	а	її
у	нас	тут	повно.	От	побачиш.
Він	 сказав:	 пішли,	 але	 насправді	 ми	 попливли,	 тільки	 якось	 неприродно	 швидко.	 Здавалося,	 якась

потаємна	камера	брала	нас	крупним	планом,	переміщуючи	у	просторі.	Я	не	встигла	 зафіксувати,	 звідки
з’явилася	огрядна	корова	і	сивенький	чоловічок	під	нею.	Вочевидь,	він	намагався	ту	корову	доїти.
–	У	жизні	–	пояснював	Лабус	–	цей	чоловік	був	академіком,	великим	 і	 значітєльним	ліцом.	Дбав	про

свій	 імідж,	 зашибись!	Взяв	 і	 втиснув	 у	 газетку	фотку,	 наче	 він	 дояр,	 тіпа	 у	 народ	пішов.	Тож	довелося
йому	стати	«Дояром	Вічності».
Сивенький	 чоловічок	 був	 узутий	 у	 черевики	 із	 крокодилячої	 шкіри,	 такими	 ж	 були	 і	 рукавички	 на

руках.	Чоловічок	незворушно	тягнув	дійки,	з	яких	так	і	не	цвіркнула	жодна	цівка	молока.	Здавалося,	він
не	 помічав,	 як	 крокодиляча	 шкіра	 із	 черевиків	 і	 рукавичок	 почала	 розростатися,	 аж	 поки	 він	 не
перетворився	 на	 неприємну	 рептилію.	 Вона	 повернула	 свою	 пащеку	 у	 наш	 бік,	 клацнула	 зубами	 й



гаркнула:	«Я	–	крокодил	Гена!»
–	Ти	що	обкурився?	–	обурився	Лабус.	–	Який	 іще	Гена?	Ти	ж	Володька,	тоїсть	Вова.	 І	не	лякай	мені

корову,	скатіна.	Слідкуй	лучче	за	надоями.	Дояр	називається.
Крокодиляча	шкіра	знову	збігла	до	рівня	рук-ніг	сивенького,	який	наче	у	трансі,	продовжував	доїти.
–	Дальше,	голубко	моя	доісторічєская,	покажу	я	тобі	«Вічного	Косаря».	Гляди,	який	красавець,	як	гордо

він	косить	–	не	перекосить	міровоє	зло.	І	так	вічно.
Косар	 –	 худенький	мужчинка	 –	 вправно	 вимахував	 косою.	 Було	 видно,	 як	 він	 старається	 –	 втомився,

захекався.	 Напевно,	 коса	 затупилася	 –	 дере,	 а	 не	 косить.	 Став	 мужчинка	 ту	 косу	 клепати,	 а	 Лабус	 як
накинеться:	«Скатіна	безрукая,	ти	як	історічєскую	косу	клеплеш?	Щоб	тебе	так	болячка	клепала.	Так	іще
косу	мені	іспортиш.	Шо	думав,	це	тобі	в	універі	комсомолить?	Вєчность	–	не	універ,	халтури	не	терпить».
Лабус	 розгнівався	 не	 на	 жарт,	 але	 швидко	 охолонув.	 Його	 очі	 шукали	 щось	 чи	 когось	 у	 тумані,	 що

клубочився	зусібіч.
–	Де	ж	той	трактор	подівся?	–	бідкався	мій	чічероне,	пояснюючи:	–	Працює	на	тім	тракторі	«Вічності

Тракторист».	У	жизні	 був	 він	 цукерковим	 королем,	 а	 тут,	 оно	 дивись,	 оре	 убогу	 ниву.	 І	 за	 лемеша,	 і	 за
чересло	 дбає,	 щоб	 іржа	 не	 поїла.	 І	 за	 трактора	 пережива,	 бо	 ледь	 яка	 малєйша	 поломка,	 доводиться
самому	у	шлею	впрягатись.	Орати	йому	–	не	переорати.
«Тракторист	Вічності»	 –	 душа	 наполеглива	 і	щира,	 бо	 орала	 і	 мовчала,	 мовчала	 і	 орала.	На	 правому

плечі	тракториста	було	татуювання	«Вєчность	єсть!»,	на	лівому:	«Справєдлівость	сущєствуєт!».
–	А	де	ж	сіяч?	–	не	втрималася	я.
–	А	он	там,	–	махнув	рукою	Лабус.
Оддалік	 мріла	 самотня	 постать.	 Сіючи,	 вона	 смішно	 підстрибувала.	 Здавалося,	 сіяч	 танцює	 не	 то

гопака,	не	то	джиґу,	але	швидше	за	все	лабав	він	сім-сорок.
–	Чого	це	він	витанцьовує,	–	дивувалася	я.
–	А	потому,	голубко	доісторічєская,	що	сіє	власні	зуби.	Зуби	мгновєнно	проростають	і	начинають	його

кусати	 за	 п’яти,	 гризуть	 аж	 до	 крові,	 щоб	 пам’ятав	 батько	 про	 недороблену	 через	 його	 комуністичне
прошле	демократію.	Гарно	придумано,	хіба	нє?	–	Лабус	повернувся	до	мене.	–	Ну	як,	нравицця	тобі?	І	все
це	 я	 сам	придумав.	Собственноручно.	А	воопче	 ти	хоч	когось	 із	них	узнала?	Отой	 сіяч	демократії	 –	це
Перший.	А	Вторий,	демократії	могильщик,	он	там	на	річці	–	рибку	удіт.
Над	 річкою	 завмерла	 меланхолійна	 істота,	 яка	 час	 від	 часу	 смикала	 вудки.	 Замість	 риби	 істота

витягувала	 пляшки.	 То	 «Русскую»	 потягне,	 то	 «Особую»,	 то	 «Здоровую»,	 а	 то	 й	 «Джек»	 трапиться.
Простягає	щасливий	рибалка	до	пляшки	тремтячі	руки,	а	та	не	дається,	наче	жива,	вислизає	–	шубовсть!	–
і	в	воду.
–	Лабусу,	 –	 вперше	 за	 весь	 цей	 час	 обурилася	 я,	 –	 дай	 людині,	 тобто	 душі	 випить.	У	 нього	ж	 труби

горять.	Ти	ж	не	фашист	проклятий.
–	 Нє,	 не	 сталініст	 я	 і	 даже	 не	 путініст.	 Але	 прості,	 голубко	 моя	 перетинчаста,	 нєльзя,	 –	 завчено

затараторив	менеджер	срєднєго	звєна.
–	Чому?
–	Про	справедливість	забуде.	А	про	справедливість	забувать	нєльзя,	нє	положено.	Сікьйош?
І	 тут	 сталося	 неймовірне.	 Лабус	 погладив	 мої	 огидні	 крила.	 Я	 зрозуміла:	 йому	 теж	 шкода	 усі	 ці

заблукані	душі,	але	допомогти	їм	він	не	може.	Напевно,	це	не	входило	до	його	компетенції.
–	 Тут	VIP-зона	 кончається,	 –	 примирливо	 сказав	 Лабус,	 –	 от	 тільки	 покажу	 тобі	 ще	 «Унікального

Бджоляра»	і	«Панію	в	білих	шатах».	Бджоляр	у	жизні	був	людиною	непоганою,	але,	як	би	це	виразиться
ясніше,	занадто	сахарною.	Любив	він	у	жизні	бджіл,	а	тепер	бджоли	люблять	його.
Ми	минули	чоловіка,	обліпленого	бджолами.	Бджоли	лізли	йому	у	вуха,	у	ніс,	до	рота.	Чоловік	гудів.

Наче	ціла	пасіка.
–	Екстремал,	 особий	 образєц,	 –	 плямкнув	 Лабус.	 –	 А	 тут	 живе	 «Бєдняжечка	 модистка»	 або	 «Пані	 у



білих	 шатах»,	 за	 вадемекумом.	 Прибула	 до	 нас	 із	 гардеробом.	 Тепер	 вічно	 провітрює	 лахи	 і	 з	 моллю
бореться.	Од	нафталіну	у	неї	почалась	ужасна	алергія.	Очі	сверблять,	ніс	чхає,	вєздє	шмарклі	–	і	немає	їм
кінця,	і	початку	теж	немає.	Клята	моль	звила	кубло	у	косах	етой	безсмєртной	бляді,	прості,	курви,	жере	і
тлить	її	огидний	шашель.	Слиш,	як	електропилочка	така	манюня.	І	це	теж	навсігда,	безповоротно.	Стірать
їй	свої	бєлиє	одєжди	–	не	перестірать.	Але	така	її	судьба	–	брехать	і	подлічать	тра	було	менше.
Не	чекаючи	такого	грандіозного	експромту,	я	притихла	на	плечі	свого	господаря.	Цей	Лабус	далеко	не

такий	простий,	як	видається.	Довкола	нас	туман	ставав	усе	щільнішим	–	починався	сектор	законності.
–	 Тепер,	 моя	 ти	 золотая,	 будем	 наблюдать,	 як	 главний	 юріст	 їстиме	 супчик	 под	 названім	 «Крута

законность».	Он	там	–	прокурори	сивочолі	й	інші	стряпчі	той	супчик	варять.
Нам	відкрилася	 страшна	 картина:	 якісь	 люди,	 видно,	 прокурорські	 душі	 сікли	на	 величезних	дошках

інших	людей,	вкидаючи	це	людське	місиво	у	величезний	казан-скороварку.	Лабус	знову	був	невдоволений.
Він	підплив	ближче	й	почав	на	підвищених	тонах	командувати:	«Мєльчє	січи!	Як	ти	ріжеш,	скатіна?	Це	ж
верховні	судді	і	конституційні,	а	он	ту	мілюзгу	целіком,	і	так	пойдьоть».
Головний	юрист	відмовився	той	суп	їсти.	Лабус	знову	втрутився:	«Не	хочеш	так,	катетера	возьму,	але

вставлю	не	у	кишки,	а	у	дихалку	–	захлинешся!»	Ця	погроза	головного	юриста	переконала.	Він	засьорбав
юшку,	 впоровши	 усього	 казана.	 При	 цьому	 його	юридичне	 тіло	 роздулося	 до	 розмірів	 повітряної	 кулі.
Здавалося,	ще	хвилина	–	і	він	лусне,	але	несподівано	від	нього	почали	відбруньковуватися	всі	ті,	кого	він
нещодавно	зжер.
–	Це	він	так	розмножується	–	брунькуванням,	–	не	забарився	пояснити	Лабус.
Ми	 знову	попливли-поманжали	 вперед	 –	 входили	 у	 зону	найзапекліших	 корупціонерів.	Куди	не	 кинь

оком	–	скрізь	столи	і	столики.	За	кожним	–	по	чиновнику,	а	то	й	по	два.	Перед	столами	–	черги.	Кожний
прохач	стискав	у	жмені	паперові	гроші	різного	номіналу	й	різних	часів.	Чиновники	пакували	ці	паперові
гроші	у	свої	роззявлені	пащеки,	що	нагадували	чималі	чемодани,	такі	ще	є	у	пеліканів.
–	Процедура	називається	«Дєнєжний	запор».	Дєйствуєт	безотказно,	–	коментував	Лабус,	–	коли	запор

доходіт	 крайнєй	 точкі	 кіпєнія	 я	 даю	усім	 їм	пурген	 –	 і	 нєт	 проблем.	Тоді	 все	 починається	 з	 нуля.	 І	 так
всєгда,	 хоча	 ні,	 –	 поправився	 він,	 –	 однажди	 затесалися	 сюда	 пірати	 із	 другой	 епохі	 й	 дали	 моїм
підопічним	 піастров.	 Ті	 нажерлися.	 Запор	 получився	 нешуточний,	 але	 я	 справився.	 Лабус	 все	 може.
Лабусу	все	по	плечу,	навіть	ти,	–	хихикнув	він.
Мій	чічероне	був	явно	задоволений	усім	побаченим,	ніде	подовгу	не	затримувався,	несучи	мене	все	далі

й	 далі.	 І	 так	 ми	 добилися	 до	фантастичного	 лісу.	При	 вході	 висіла	 табличка	 «Лєсоповал»,	 трохи	 збоку
стирчав	слоган	–	«Лісники	–	друзі	лісу».	Слово	друзі	було	перекреслене	маркером.	Зверху	хтось	(чи	не	сам
Лабус)	 набазграв	 слово	 «Врагі».	 Чоловіки	 у	 робах	 валили	 ліс	 вручну	 –	 жодної	 електропили,	 навіть
легендарної	 «Дружби»	 і	 то	 не	 трапилося.	 Лабус	 зупинився	 на	 галявині,	 задумався	 і	 видав	 черговий
псевдопоетичний	 монолог:	 «І	 нє	 іграєт	 ім	 оркестр	 Лєсоповал»,	 лєбєдь	 сдох,	 пруд	 іссяк,	 звєзда	 угасла.
Остався	только	облагоражівающій	душу	труд».	Чоловіки	валили	віковічні	дуби.	З-поміж	них	виділялося
двоє	 –	 корчували	 пеньки,	 якісно	 корчували.	 На	 спецівці	 першого	 була	 наклейка	 «Вітьок»,	 у	 другого	 –
«Шулерок».	 Їх	не	можна	було	не	впізнати,	але	чому	вони	не	у	VIP-зоні?	Ось	питання!	Лабус,	очевидно,
постійно	скануючи	мої	думки,	випалив:	«Жуліки	і	тут	лишаються	жуліками».	Мені	хотілося	йти	далі,	але
провідник	зволікав,	вочевидь,	на	щось	очікуючи.	Просто	із	туману	на	нас	повалили	галки.
–	О,	друззя	твої	прилетіли,	–	підморгнув	мені	Лабус.
Галки	 наближалися	 із	 реактивною	 швидкістю.	 Нагло	 кожна	 з	 них	 вихопила	 з-під	 лівого	 крила

калашнікова	і	почала	гатити	по	душах	колишніх	братків.
–	Началося:	наєзд,	отстрєл,	а	далі	буде	пєрєдєл,	–	констатував	Лабус.	–	Знав	я	одного	братка-лісника.

Мав	усе:	хату,	басейн,	дєвок,	пив	і	їв,	що	душа	забажа,	але	не	приносило	це	йому	радості.	І	вот	задумав
він	 ходить	 по	 свойому	містечку	 й	 відстрілювать	 галок	 із	 пневматичного	 ружжа.	Такий	 у	 нього	 був	 род
вєсєлья	 чи	 автотренінгу.	 А	 тут	 уже	 галки	 веселяться,	 самозаспокоюються,	 його	 відстрілюючи,	 бо



справедливість,	голубко,	єсть.
Однак	на	цьому	сюрпризи	лісоповалу	не	скінчилися.	Після	галок	на	постріляні	душі	колишніх	лісників,

мисливців	і	братків	набігли	вепри	із	веприками,	чавлячи	і	місячи	безсмертні	душі,	як	болото.	Я	бачила,	як
один	 із	 тих	 нещасних	 вихопив	 у	 якоїсь	 галки-роззяви	 калаша	 й	 наставив	 його	 на	 могутнього	 оленя	 із
гіллястими	 рогами,	 що	 вибіг	 із	 гущавини.	 Олень	 проте	 не	 розгубився.	 Завчено,	 як	 блискучий	 знавець
кунг-фу,	він	лупонув	своїм	копитом	необачну	душку	просто	в	лоба.
–	 Глянь,	 –	 тішився	Лабус	 –	 вишиб	мозги,	 а	 той	 їх	 зішкріб	 і	 оп’ять	у	 череп	 пхає.	 Так	 тобі,	 губителю

фауни	і	флори,	й	треба.
Цей	 кадр	 прокручувався	 кілька	 разів,	 як	 у	 фільмі	 зі	 сповільненою	 зйомкою.	 Мене	 почало	 нудити.

Думаю,	 Лабус	 це	 відчув,	 тому	 рушив	 далі.	 Ми	 проминули	 вольєр,	 у	 якому	 тримали	 душі	 гієн
журналістики	й	мародерів	пера.	Вони	постійно	переживали	якісь	лиха	у	кліповому	форматі	–	не	встигали
оговтатися	 від	 землетрусу,	 як	 на	 них	 сунула	 хвиля	 цунамі,	 а	 там	 і	 торнадо	 налітало.	 Їх	 пекла
немилосердна	спека,	мочив	холодний	дощ.	Вони	ставали	жертвами	екологічних	і	техногенних	катастроф.
Поруч	із	журналістським	вольєром	містилася	колонія	спічрайтерів,	прикутих	до	компів.
–	Про	що	вони	пишуть?	–	запитала	я	у	Лабуса.
–	 Як	 про	 що?	 Про	 демократію,	 канєшно.	 Добре	 пишуть,	 главноє	 –	 грамотно,	 але	 от	 біда	 –	 правду

написать	ніяк	не	можуть.	От	і	мучаться,	бідні.	Здається,	от-от	допишуть	до	кінця,	а	монітор	їм,	–	Лабус
корчить	 страшну	 міну,	 –	 як	 рявкне:	 «Брехня!».	 Вони	 оп’ять	 починають	 усе	 спочатку.	 Воопче	 усі	 вони
люди	 культурні,	 дехто	 навіть	 Данта	 читав	 –	 переважно	 в	 хрестоматії,	 канєшно,	 но	 усі	 геть
слабохарактерні,	і	грошву	сильно	люблять.	Но	іногда	так	мені	їх	стане	жаль,	що	я	міняю	тему.
–	Це	ж	як?	–	дивуюся	я.
–	А	 так,	 говору,	 кончай	 писать	 про	 демократію	 і	 начинай	 про	 плюралізм	 мнєній,	 але	щоб	 конєц	 був

хороший,	як	у	казці.	Но	результат	завжди	один	і	той	же,	тоїсть	ніякий.
Увесь	цей	час	мені	хотілося	прокинутися,	мені	не	подобалося	це	надцяте	видання	пекла.	Однак	Лабус

мене	 не	 відпускав.	От	 і	 тепер	 він	 тягнув	мене	 до	 останнього,	 за	 його	 словами,	об’єкта	 –	 зони	 простих
смертних,	де	не	було	нічого,	окрім	моря	лайна,	в	якому	по	коліна	занурені	сновигали	якісь	нещасні.	Прямо
до	нас	ішла	жінка:	виснажена,	вуста	попечені,	живіт	пристав	до	хребта.	До	неї	кинулося	двоє	діток.	Вони
хапали	жінку	за	руки,	питаючись:	«Мамо,	що	нам	їсти?»	Відповідь	передбачити	було	нескладно.	Жінка,	як
колись	легендарний	полковник,	що	йому	ніхто	не	пише,	відповіла	коротко:	«Лайно».	Несподіванкою	стало
інше	–	у	цій	жінці	я	впізнала	себе.	Мені	хотілося	плакати,	але	з	моїх	очей	не	потекли	сльози.	Птеродактилі
плакати	не	вміють.
Лабус	 мовчав.	 Потім	 рвучко	 зняв	 із	 моєї	 шиї	 ремінця,	 схопив	 моє	 потворне	 тіло	 й	 підкинув	 так,	 як

підкидають	голубів	миру.	Він	кричав:	«Лети!»	І	я	скорилася	–	почала	рватися	вперед,	усе	далі	й	далі.	Я
знала,	 що	 не	 заблукаю,	 бо	 у	 вічності	 немає	 сторін	 світу.	 Я	 відчайдушно	 махала	 крилами,	 поки	 не
потрапила	 до	 відомої	мені	 аеродинамічної	 труби,	 яка	 й	 пожбурила	мене	 прямісінько	 в	юрський	період.
Піді	мною	був	молодий	і	чистий	світ,	світ,	який	іще	не	знав	диявола,	а	може,	вже	й	знав,	бо	диявол	–	це
боротьба	за	існуванння,	без	якого	не	було	б	самого	існування.	Піді	мною	росли	гігантські	папороті.	Там,
унизу,	поважно	ходили	друзі	мої	–	диплодоки,	і	мої	недруги	–	тиранозаври.	Я	летіла	все	вище,	відчуваючи,
як	 мої	 крила	 почали	 творити	 мрію,	 а	 може,	 сон	 у	 сні.	 На	 мене	 накочувався	 якийсь	шалений	 декаданс,
точніше	його	 електронна	версія.	Десь	 зовсім	поряд	хор	 янголів	 зі	 срібними	крильцями	співав	 голосами
Deeche	Mode	про	вільну	і	вічну	любов,	на	крилі	якої	можна	шугнути	ген	за	небокрай	–	геть	від	розпачу,
болю,	 старості,	 смерті,	 а	 головне	–	 від	пекла.	Усе	довкола	 ставало	пурпурним,	мінилося	 золотом.	Крізь
тіла	друзів	моїх	диплококів	і	недругів	моїх	тиранозаврів	почали	проростати	квіти	дивовижних	кольорів	і
небачених	форм.	У	леті	 я	 стрімко	минала	мільйони	років	 еволюції.	Моє	 тіло	 ставало	невагомим,	 крила
вкрилися	 білим	 пір’я,	 аж	 доки	 я	 перетворилася	 на	 білосніжну	 голубку,	 крила	 якої	 снили	 про	 двох
довершених	істот	–	Адама	і	Єву,	істот,	яких	Бог	наділив	неоціненним	даром.	Пізнавши	добро	і	зло,	вони



пізнали	не	тільки	боротьбу	за	існування,	а	й	любов.	Більше	того	–	тільки	їм	було	дозволено	передати	дар
любові	своїм	дітям.	Однак	чому	люди	не	розуміють	цього?	Я	розпростерла	крила	й	молилася:	«Господи,
прости	нас	грішних,	дозволь	нам	почати	все	спочатку.	Впасти	 і	 знову	встати.	Побачиш	–	ми	змінимося,
станемо	кращими.	Господи,	бережи	нас	грішних».
На	 цьому	 золота	 нитка	мого	 сну	 увірвалася.	Я	 розплющила	 очі,	 втупившись	 у	 світанкове	 вікно.	Моє

тіло	 скотилося	на	краєчок	ліжка.	Я	відкинулася	 горілиць,	мій	погляд	уперся	в	 стелю,	на	 якій	писалося:
«Тут	був	Лабус».	Ледве	я	встигла	розібрати	літери,	як	напис	стерла	тінь	могутнього	крила.	У	мої	широко
розчахнуті	очі	пірнув	птеродактиль.
2009



Подорож

Машина	неслася	трасою	Київ‒Чоп.	За	вікном	миготіли	поодинокі	приземкуваті	будиночки	 і	 замучені
дерева	у	лісозмузі	‒	минали	Житомирщину,	рівнинну	і	запилюжену.	Давно	не	було	дощів.	За	Новоградом-
Волинським,	 якому	 так	 і	 не	 повернули	 його	 історичну	 назву	 Звягель,	 там,	 де	 колись	 пролягав	 кордон
держави	Хмельницького:	«Знай,	ляше,	по	Случ	‒	наше!»,	змінювався	не	тільки	краєвид	‒	він	ставав	більш
горбистим	і	мальовничішим,	а	й	довколишня	етнографія.	Рівненщина	вражала	своєю	розкішшю.	Галя,	що
сиділа	поряд	із	чоловіком,	який	вів	авто,	ніяк	не	могла	зрозуміти	походження	усього	цього	багатства,	хоча
справа	була	проста	‒	 тут	видобували	бурштин,	переважно	нелегально.	Україна	від	самих	своїх	початків
являє	собою	дивовижну	суміш	легальщини	із	нелегальщиною.	Кажуть,	наче	їхні	частини	в	державі	рівні.
А	 якщо	 ні?	 По	 обидва	 боки	 від	 об’їзної	 довкола	 Рівного	 розлягалися	 котеджні	 містечка.	 Дбайливо
поштукатурені	будиночки	під	різнокольоровою	черепицею	тішили	око.	Байдуже,	що	за	весь	цей	комфорт
заплачено	знищеними	від	видобутку	бурштину	землями	й	лісами,	які	щасливі	власники	котеджів	залишать
у	 спадок	 своїм	 дітям	 разом	 зі	 зручними	 хатами,	 збудованими	 за	 євростандартами.	 Галин	 чоловік,	 не
відволікаючись	від	дороги,	не	втримався	від	коментаря:	«Усе	в	нас	європейське:	черепиця,	бетон,	плитка.
Жити	 хочемо	 по-європейськи,	 а	 працювати	 по-українськи».	 Галя	 знала,	 що	 він	 мав	 на	 увазі	‒	 його	 не
влаштовувала	 українська	 халтура.	 Галю	 ж	 нервувала	 відсутність	 в	 Україні	 елементарних	 правил	 гри.
Меншості,	 що	 тримала	 владу,	 як	 бика	 за	 роги,	 було	 дозволено	 все.	 Більшість,	 яка	 собі	 ту	 меншість
обирала	 добровільно	 або	 «за	 гречку»,	 виживала	 усіма	 правдами	 і	 неправдами.	 Меншість	 із	 більшістю
нагадувала	рідину	в	двох	сполучених	посудинах	суспільства.	Якість	рідини	в	обох	була	однаково	фіговою.
Совковий	експеримент	жахливо	позначився	на	людях,	 зокрема	на	українцях,	 які,	можливо,	 завжди	були
далеко	 не	 найкращим	 людським	 видом.	 «У	 нас	‒	 розмірковувала	 Галя	‒	 уживається	 дві	 крайнощі:	 або
повне	самозречення,	або	навпаки	‒	цілковита	анархія,	що	її	воліємо	називати	індивідуалізмом.	Як	би	не
так!	 Індивідуалісти	 таки	 мали	 б	 свою	 державу,	 анархісти	 завжди	 мають	 чужу».	 Кажуть,	 наче	 інстинкт
життя	витравити	найскладніше,	проте	якщо	життя	позбавити	сенсу,	воно	перетворюється	на	тягар	і	навіть
на	 непотріб.	 Галя	 не	 вірила	 тим,	 хто	 твердив,	 наче	жити	можна	 й	 без	 будь-якої	 мети,	 насолоджуючись
простими	 речами:	 мерседесами,	 їжею,	 сексом	 чи	 подорожами.	 Безперечно,	 це	 був	 егоїзм,	 загорнутий	 у
красиву	 обгортку	 із	 написом	 «самодостатність»,	 ‒	 любителі	 життєвих	 насолод	 насправді	 купували
«щастя»	 і	 то	 дешево.	 Вона	 знала,	 що	 людина	 завжди	 і	 скрізь	 мусить	 вибирати,	 а	 єдиним	 твердим
критерієм	вибору	була,	є	і	залишається	власна	гідність.	Нині	гідність	не	в	ціні.	Дехто	вважає,	що	гідність
найтяжче	зберігати	в	часи	стагнації.	Галя	так	не	думала.	Обставини,	в	яких	довелося	жити	її	поколінню
непрості,	 але	 в	 умовах	 свободи	 й	 у	 часи	миру	 зберігати	 гідність	 легше,	 ніж	 у	 концтаборі,	 тюрмі	 чи	 на
війні.	А	 хіба	 просто	 зберегти	 власну	 гідність	 у	 стосунках	 з	 рідними,	 які	 часто	 думають	 винятково	 про
власні	 інтереси?	 Говорити	 про	 це	 вголос	 їй	 не	 хотілося	 ‒	 краще	 споглядати	 пейзажі,	 що	 миготіли	 за
вікном.	 Ще	 кілька	 років	 тому	 всієї	 цієї	 розкоші	 не	 було.	 Рівненщина	 виглядала	 такою	 ж	 сірою,	 як	 і
Житомирщина.	 Око	 подорожнього	 чіплялося	 хіба	 що	 за	 придорожні	 хрести,	 прикрашені
різнокольоровими	 стрічками,	‒	 данина	Отцю	нашому	 небесному.	 Галя	 добре	 запам’ятала	 один	 двір,	 де
побачила	 розп’яття,	 під	 яким	 причаїлася	Україна	 в	 мініатюрі:	 маленька	 хатка,	 живі	 соняхи,	 криничка	 і
журавлик	 із	 бляхи,	 який,	 напевно,	 хотів	 зловити	 жирну	 жабку.	 Ісус	 у	 терновому	 вінку	 дивився	 на	 цей
іграшковий	рай	сумними	очима	‒	оберігав	його.
Натомість	Тернопільщина	‒	 чим	ближче	 від	 історичної	Волині	 до	 колишнього	 галицького	 кордону	‒

завжди	вирізнялася	високою	культурою	побуту.	Тут	господарі	дбали	не	тільки	про	огорожі	й	важкі	ковані
брами,	що	іноді	вражали	несмаком	‒	надто	густо	у	їхній	композиції	натикано	символів	щастя	і	добробуту,
про	 викладені	 плиточкою	 подвір’я,	 а	 й	 про	 квітники	 та	 освітлення	‒	 ліхтарі	 випливали	 із	 сутінків,	 як
чарівні	кулі	факіра	‒	з	рукава	його	чорного	плаща.	Тутешні	мешканки	масово	виїжджали	на	заробітки	до



Італії.	 Повертаючись	 додому,	 намагалися	 і	 в	 себе	 запровадити	 порядки,	 побачені	 в	 далеких	 землях.
Відтепер	 в	 архітектурі	 обов’язковими	 елементами	 стали	 арки	 і	 патіо,	 на	 сходах	 і	 верандах	 з’явилися
горщики	 з	 квітучими	 рослинами	 і	 пальмами.	 Усі	 гірки	 укріплювалися	 диким	 каменем,	 з	 нього
викладалися	також	фундаменти,	тому	деякі	хати	нагадували	фортифікаційні	споруди	і	навіть	неприступні
замки.	 Тільки	 осіння	 мжичка	 серед	 літа	 переконувала:	 ти	 опинився	 зовсім	 не	 на	 Середземномор’ї,	 а
щойно	проминув	Кременецькі	гори.
Галя	з	чоловіком	їхали	на	хрестини.	У	чоловікового	брата	Сашка	і	його	дружини	Валі	народилася	перша

донечка.	Завтра	її	мали	охрестити	у	мурованій	призамковій	церкві,	що	стояла	над	самісіньким	урвищем,
яке	збігало	до	Горині.	З	тераси	перед	храмом	відкривалася	панорама	небаченої	краси	‒	спочатку	став,	за
ним	стара	частина	містечка	з	шатроподібною	банею	церкви	у	російському	стилі,	який	нагадував,	хто	тут
господарював	 до	 ІІ	 Речі	 Посполитої.	 Нещодавно	 в	 тутешніх	 місцях	 пішла	 мода	 золотити	 бані	 церков.
Люди	збирали	пожертви.	Дехто	облаштовував	церковне	подвір’я	у	досить	таки	химерний	спосіб:	запускав
фонтани,	 оздоблював	 хрести	 різнокольоровими	 лампочками,	 а	 в	 траві	 і	 біля	 лавок	 розставляв
херувимчиків	 ‒	 так	 славив	 Господа.	 Була	 це	 латиноамериканська	 естетика	 чистої	 води.	 Позолота	 на
дерев’яних	храмах,	помальованих	у	яскраво-синій	колір,	виглядала	«дешево».	Однак	вона,	напевно,	гріла
душу	любителям	шансону,	яким	одразу	спадали	на	думку	«золотиє	купола»	і	«вєтєр	сєвєрний».	Цю	дуту
розкіш	 доповнювали	 вщент	 розбиті	 дороги.	 Далі,	 скільки	 сягав	 зір,	 тягнувся	 ліс.	 Горинь	 зміюкою
звивалася	посеред	лугів.	Над	нею	 здавна	 селився	 увесь	 волинський	люд.	Совки,	 які	 любили	освоювати
природу	 й	 підпорядковували	 її	 соціуму,	 взялися	 випрямляти	 річку,	 створивши	 каскади	 ставків.	 Однак
меліорація	мала	сумні	наслідки.	З	часом	ставки	деградували,	русалкам	стало	ніде	жити,	вони	розтанули,
як	сніг,	на	весняному	сонці,	а	луки,	на	яких	буяли	трави	й	випасалася	худоба,	перетворилися	на	грузьке
болото	 з	 калабаньками,	 до	 яких	 щороку	 прилітала	 пара	 заблуканих	 лебедів	 ‒	 виводила	 тут	 лебедят.
Шкода,	якщо	колись	ці	ніжні	й	такі	білі,	як	непорочні	душі,	птахи	забудуть	сюди	дорогу.	Тоді	людям	ніхто
вже	й	не	нагадає	про	справжню	вірність.
Купа	землі	пішла	прахом,	але	тутешні	не	надто	цим	переймалися	‒	тепер	земля	нічого	не	коштувала,

ніхто	не	прагнув	її	обробляти,	віддавали	свої	паї	в	оренду	товстосумам,	що	сиділи	у	Верховній	Раді,	самі
ж	 тинялися	 по	 італіях-португаліях.	 І	 так	 життя	 котилося.	 Котилося	 тяжко:	 роботи	 у	 селян	 не	 було	 ‒
жодного	 переробного	 заводу,	 усі	 збанкрутували	 і	 позачинялися.	 Селяни	 змушені	 були	 або	 виїжджати	 з
обжитих	місць	‒	село	не	потребувало	стількох	робочих	рук,	або	задовольнятися	заробітками	за	кордоном.
Для	більшості	шлях	до	Варшави,	Венеції	і	навіть	Піттсбурга	виявився	коротшим,	ніж	до	Москви.	І	це	був
плюс.	 «Живемо	 як	можемо»,	‒	 казали	 люди.	Однак	 занепад,	 якщо	 він	 і	 був,	 чаївся	 глибоко.	 Ззовні	 все
виглядало	пречудово:	будова	ішла	за	будовою,	з’явився	не	тільки	газ,	а	й	водогін	‒	які	там	хати	Парижа	і
Лондона!	Ніхто	не	замислювався	про	ціну	люксусового	життя	з	газом.	Ніхто	не	думав,	що	через	дешевий
газ	Україна	 і	 всі	 в	 ній	 сущі	 опинялися	 у	 страшній	 залежності	 від	 одвічного	 свого	 ворога	‒	 північного
сусіда,	 якого	 тут	 ненавиділи	 усім	 єством,	 називаючи	 окупантом,	 але	 тим	 не	 менше	 споживали	 його
дешевий	газ	охоче	і	навіть	із	задоволенням.	Колись	за	це	ще	доведеться	заплатити	високу	ціну.	Однак	хто
з	 нас	 думає	 про	 колись?	 Усі	 живуть	 теперішнім.	 Чи	 були	щасливими	 власники	 усіх	 цих	 патіо	 й	 арок?
Напевно,	 були	 ‒	 виконували	 життєву	 програму	 максимум,	 не	 здогадуючись,	 що	 старітимуть	 у	 своїх
шикарних	 хатах	 самотніми	 ‒	 дітям	 усе	 це	 стане	 в	 один	 момент	 непотрібним.	 І	 лише	 старі	 баби,	 що
дівували	 ще	 за	 Польщі,	 щовечора	 молилися,	 згадуючи	 про	 одне	‒	 аби	 над	 горою	 Городисько	 і	 завтра
встало	сонце.
До	старовинного	волинського	містечка,	що	отримало	магдебурзьке	право	ще	у	ХV	ст.,	доїхали	швидко.

Якихось	 п’ять	 годин	 ‒	 і	 вже	 перед	 подвір’ям,	 що	 вирувало	 в	 приготуваннях	 до	 завтрашнього	 свята.
Жіноцтво	пекло	й	шкварило,	чоловіки	ще	не	повернулися	з	роботи	‒	працювали	на	лісопилці	у	місцевому
лісництві.	Перш	за	все	Галя	хотіла	побачити	маленьку	дівчинку,	винуватицю	усього	цього	руху.	Валя	саме
годувала	 її,	 ніжно	підтримуючи	 голівку	 в	 білястому	пушку.	Довкола	молодої	мами	 і	 її	 принцеси	 сиділо



семеро	 засмаглих	 і	простоволосих	фей	у	джинсах,	шортах	 і	 барвистих	сукенках.	Усі	були	щасливими	й
говорили	 пошепки,	 щоб	 не	 перешкоджати	 малій.	 Кожна	 хотіла	 обдарувати	 дівчинку	 найкращим:
здоров’ям,	 красою,	 добрим	 серцем,	 розумом,	 незалежним	 характером,	 чарівним	 голосом	 й	 умінням
постояти	 за	 себе	‒	 хай	буде	дзюдоїсткою.	Галя	ж	виявилася	восьмою.	За	усім	відомим	сценарієм,	мала
виконати	 роль	 феї	 недоброї	 й	 згадати	 про	 золоте	 веретенце.	 Однак	 де	 його	 маленькій	 принцесі	 тепер
знайти?	Тож	Галя	побажала,	щоб	дівчинка	навчилася	любити	 і	 знайшла	того,	хто	полюбить	 її,	‒	 любов
теж	 нагадує	 укол	 голки,	 іноді	 й	 смертельний.	 Мала	 продовжувала	 смоктати	 мамину	 цицю,	 солодко
примруживши	очі.	Поки	що	всі	дарунки	світу	їй	були	непотрібними	‒	таке	воно	щастя	у	чистому	вигляді.
Сашко	із	братом	поїхали	до	родичів,	щоб	там	поставити	машину,	яка	заважала	у	вузькій	вулиці.	Жінки

розпитували	 Галю	 про	 столичне	 життя	 й	 відмовлялися	 від	 її	 допомоги.	 «Віддихай»,	 ‒	 з	 розпашілими
лицями	 говорили	 вони,	 і	 Галя	 була	 їм	 вдячна,	 бо	 ще	 не	 оговталася	 від	 переїзду.	 За	 городом	 побачила
могутні	дерева.	Це	був	парк	знаного	польського	князівського	роду	литовсько-руського	походження.	Коли
з’явився	чоловік,	потягла	його	подивитися	не	тільки	на	столітні	липи,	що	саме	цвіли,	і	стрункі	явори,	які,
здавалося,	підтримували	своїми	ажурними	кронами	небо,	а	й	на	палац,	який	твердо	спирався	на	масивний
фундамент,	 здіймаючись	 над	 тією	 терасою,	 до	 якої	 причепилася	 мурована	 церква	 ‒	 завтра	 там	 і
відбудеться	 таїнство	 хрещення.	Палац	 у	 стилі	 класицизму	 з	 барочними	 елементами	 стояв	 буквою	 «П».
Його	саме	реставрували:	вже	перекрили	дах,	пофарбували	фасад,	відновили	ліпнину	на	трикутному	щиті
над	 центральним	 входом.	 Тепер	 кожний	 міг	 побачити,	 яким	 є	 герб	 Корибут,	 що	 його	 використовували
нащадки	великого	язичника	Гедиміна.	Звичайно,	литовці	тоді	показали	себе	світові.	 Їх	боялися	 і	 з	ними
рахувалися.	 Кажуть,	 польська	 королева	 Ядвіга	 не	 хотіла	 виходити	 заміж	 за	 Ягайла,	 хоча	 на	 карту	 було
поставлено	 долю	 нової	 Польщі.	 Кажуть,	 Ядвіга	 погодилася	 лише	 після	 того,	 як	 переконалася,	 що	 у	 її
судженого,	цього	дикого	литовця,	таки	немає	хвоста	‒	спеціально	підглядала,	коли	йшов	до	купелі.	Глухе
Середньовіччя.	Здається,	ми	вже	інші.	Чи	й	справді?
Перед	 палацом	 облаштовували	 газони	 і	 заїзд	 овальної	 форми.	 Лише	 англійський	 парк	 залишався

недоглянутим.	Напевно,	до	нього	іще	просто	не	дійшли	руки.	Місцеві	розповідали,	наче	осідок	давнього
литовсько-руського	 князівського	 роду,	 що	 згодом	 полонізувався,	 але	 тепер	 уже	 ніхто	 не	 наважувався
назвати	 найвідомішого	 його	 представника	 Ярему	 зрадником,	 бо	 кожен	 з	 нас,	 історичні	 персони	 не
виняток,	 має	 вільний	 вибір,	 облюбував	 собі	 нинішній	 президент	 України.	 Якщо	 вірити	 тутешнім,
президент	 хотів	 перетворити	 його	 на	 одну	 зі	 своїх	 резиденцій.	 В	 умі,	 напевно,	 підраховували,	 скільки
бабок	удасться	стирити	начальству	на	президентському	ремонті	державним	коштом.	Галя	ж	вважала,	що
пам’ятки,	 на	 які	 бракує	 грошей	 у	 бюджеті,	 варто	 приватизовувати.	 Хай	 краще	 служать	 людям,	 аніж
стоятимуть	 у	 руїнах.	 Звичайно,	 після	 «щасливого»	 совкового	 минулого,	 коли	 замки,	 палаци,	 костели	 й
церкви	 перетворювалися	 як	 не	 на	 будинки	 культури,	 божевільні,	 швейні	 фабрики	 чи	 на	 зерносховища,
віднова,	що	її	Галя	бачила	на	власні	очі,	давала	надію	й	свідчила:	життя	повертається	в	нормальне	русло,
де	добро	називається	добром,	зло	‒	злом,	краса	‒	красою,	а	віра	‒	вірою.
Для	Галі	усе	побачене	було	новим	і	незвичним.	Усе	їй	подобалося,	особливо	тутешні	горби,	які	місцеві

вперто	називали	горами.	Її	родина	походила	із	ближніх	місць,	також	із	Тернопільщини,	але	з	галицької	її
частини	‒	рівнинної,	з	лісами,	піщаним	ґрунтом	і	кар’єром	з	видобутку	каміння.	У	них	також	була	гора
Гостра,	 однак	 довкола	 неї	 тягнулася	 рівнина,	 яку	 прикрашали	 вишукані	 сосни	 з	шовковою	 глицею,	що
звалися	панськими.	Галя	з	цікавістю	прислухалася	до	тутешньої	мови,	яка	дещо	відрізнялася	від	тієї,	до
якої	звикла.	Тут	усі	казали:	«Добрий	день».	У	неї	вдома	віталися:	«Слава	Ісусу	Христу!»	й	відповідали:
«Слава	 навіки».	 Іншими	 тут	 були	 церкви	 і	 цвинтарі	‒	 жодних	 тобі	 фігур:	 ані	 Богородиці	 з	 дитям,	 що
потопала	у	синтетичних	квітах,	ані	найдобрішого	святого	Миколая,	який	усім	подорожнім	бажав	здоров’я
і	 довголіття,	 ані	 Хресної	 дороги.	 У	 волинському	 містечку,	 як	 випливало	 з	 розмови,	 йшла	 війна	 між
православною	 церквою	Київського	 і	Московського	 патріархатів.	 У	 Галиному	 селі	 також	 відбувалася	 не
менш	 запекла	 релігійна	 війна	 ‒	 кордон	 між	 греко-католиками	 і	 православними	 Московської	 церкви



перекроював	родини	і	проходив	через	серця.	Іще	з	дитинства	Галя	добре	пам’ятала,	як	 її	покійний	тато,
показуючи	рукою	на	Почаїв,	що	був	за	кілька	десятків	кілометрів,	говорив	з	якоюсь	приреченістю	‒	там,
тобто	на	колишній	підросійській	Волині	 з	Московською	церквою,	живуть	 свині.	 Інші	ж	 знайомі	 взагалі
називали	найближчих	сусідів	москалями.	Недаремно	під	час	проголошення	української	незалежності	над
їхньою	 сільрадою	 підняли	 жовто-блакитний	 прапор,	 а	 в	 сусідньому	 селі,	 яке	 відкривало	 ворота	 до
історичної	Волині,	майорів	червоно-лазуровий.	Вплив	Почаєва,	цього	оплоту	московського	православ’я,
на	 західних	 українських	 землях,	 очевидний	‒	 варто	 лише	 подивитися	 на	 виснажених	 від	 безкінечного
посту	 почаївських	 паломниць	 з	 незмінним	 дрескодом:	 тапочки,	 довга	 спідниця,	 косинка.	 Паломники
чоловічої	 статі	 серед	них	‒	явище	рідкісне,	 а	 якщо	й	 трапляються,	 то	 все	 якісь	юродиві.	Дивлячись	на
них,	 сумніваєшся,	 що	 вони	 вірять	 у	 безсмертну	 людську	 душу	 й	 моляться	 за	 своє	 і	 наше	 спасіння.
Наслідують	 Христа	 у	 дивний	 спосіб	 ‒	 їхня	 любов	 якась	 безрадісна	 й	 обтяжлива.	 Від	 неї	 також	 тхне
немитими	тілами	і	їжею	з	наплічників	паломниць.
Щодо	 побутових	 речей,	 то	 відмінності	 між	 волиняками	 і	 галичанами,	 здавалося,	 стерлися:	 готували

однакові	 страви	 і	 то	 в	 раблезіанській	 манері,	 однаково	 споживали	 горілку,	 можливо,	 на	 Волині	 таки	 в
менших	кількостях,	цікавилися	цінами	на	оранку	й	на	підживлення	ґрунту,	розмірами	паю,	обговорювали
одні	проблеми	‒	що	там	на	заробітках	у	Польщі,	хто	виїжджає	на	Чехи	і	як	відкрити	робочу	візу	до	Італії?
За	вечерею	Галя	з	чоловіком	познайомилися	з	усією	родиною	братової,	зокрема	із	чоловічим	її	складом.

Патріархом	роду	був	Валин	дід	Ярослав	‒	високий,	худорлявий	і	лисий,	як	коліно.	Він	сидів	у	голові	стола
й	розповідав,	що	все	у	цій	хаті	‒	від	паркету	до	одвірків	і	креденсу	‒	зроблено	його	руками.	Був	не	просто
столяром,	 а	 майстром	 столярної	 справи,	 дерево	 слухалося	 його	 безвідмовно,	 міг	 зробити	 з	 нього	 що
завгодно.	Дід	ще	міг	випити	чарку	й	зі	смаком	закусити,	хотів	співати:	не	тільки	знайомих	пісень	‒	«Ой,
чий	то	кінь	стоїть»,	а	й	раніше	заборонених	‒	стрілецьку	«Повіяв	вітер	степовий»	і	повстанську	«Там	під
львівським	 замком».	Мав	чудовий	баритон,	 який	попри	 старість	був	живим	 і	 теплим.	Раптом	на	 словах
«Ти	 був	 наймолодший,	 сину	 наш	 Андрій…»	 дід	 затнувся,	 на	 його	 очі	 набігли	 сльози.	 Спів	 увірвався.
Пауза	 затягнулася.	 Дідова	 донька,	 яка	 до	 столу	 й	 не	 сідала,	 постійно	 мотаючись	 на	 кухню	 й	 міняючи
полумиски,	сказала,	що	завтра	важкий	день,	тому	краще	раніше	лягти	спати.	Родичі	почали	розходитися.
Галя	з	чоловіком	 і	його	братом	Сашком,	яким	спати	зовсім	не	хотілося,	вийшли	на	 ґанок,	спустилися

сходами	й	завернули	до	яблуньки,	під	якою	стояла	вузенька	лавка.	Десь	зовсім	поряд	цвіркун	виводив	свої
рулади	так	наполегливо,	аж	закладало	у	вухах.	Маленьке	товариство	ледве	не	перекрикувало	його.	Галя
дивувалася,	чому	старий	так	розстроївся	через	таку	гарну	пісню?	Звикла	до	її	варіанта	у	виконанні	Тараса
Чубая.	Місцеві	ж	співали	цю	пісню	сумовитіше.	Однак	їй	більше	сподобалася	та,	про	степовий	вітер,	яку
співали	на	кілька	голосів.	У	тій	пісні	ворон	з	чужих	сторон	усе	летів,	а	козак	упав	за	Україну,	як	той	сухий
листок.	Вона	пригорнулася	до	свого	чоловіка,	думаючи:	яке	це	щастя,	що	їм	не	загрожує	війна.	Між	ними
проскочив	той	заряд,	який	свідчить:	кохання	все	ще	є,	його	коріння	не	всохло.
Сашко,	 який	 вивчав	 український	 повстанський	 рух	 часів	Другої	 світової,	 а	 про	 оунівців	 й	УПА	 знав

багато,	 ледь	 не	 все,	 почав	 розповідати	 про	 діда	 Ярослава,	 який,	 виявляється,	 теж	 партизанив,	 точніше,
допомагав	партизанити	 старшому	 своєму	братові	Андрієві,	що	 спочатку	пішов	добровольцем	до	 дивізії
СС	 «Галичина».	 Отже,	 дід	 не	 був	 місцевим.	 Як	 і	 Галина	 родина,	 походив	 із	 галицько-волинського
тернопільського	пограниччя.	Після	поразки	під	Бродами	влітку	1944	року	Андрій	перейшов	до	лав	УПА.
Невідомо,	 чому	 він	 не	 пішов	 у	 відступ,	 лишившись	 удома.	 Ярослав	 допомагав	 йому	 і	 кільком	 його
товаришам,	чим	міг.	Андрієва	криївка	знаходилася	недалечко	від	рідного	містечка	‒	в	урочищі,	яке	старі
люди	й	досі	називають	Зимно.	Минулого	року	Сашко	там	був:	жодних	слідів,	а	у	видолинку	на	краєчку
лісу	 ‒	 повно	 суниці,	 яку	 збирають	 у	 пластикові	 пляшки	 і	 скляні	 слоїки	 діти	 й	 дорослі,	 здається,	 не
здогадуючись	про	ті	трагічні	події,	які	розгорталися	тут	шість	десятиліть	тому.
Сашко	 різко	 перейшов	 від	 родинної	 історії	 до	 подій	 загальних,	 із	 запалом	 розповідаючи	 про	 наступ

совків	на	Тернопіль,	який	у	ті	часи	ще	називався	Тарнополем,	зберігаючи	пам’ять	про	свого	засновника,



воєводу	 руського	 і	 краківського	 Яна-Амора	 Тарновського.	 Згодом,	 щоб	 стерти	 будь-яку	 пам’ять	 про
відомого	рояліста	й	мандрівника,	що	урівняв	у	правах	усіх	мешканців	свого	міста	‒	як	вірних	грецького,
так	 і	 латинського	 обрядів,	 «визволителі»,	 а	 може,	 й	 місцеві,	 що	 хотіли	 вислужитися	 перед	 ними	 й
ненавиділи	 поляків,	 змінили	 у	 назві	 лише	 один	 голосний.	 Так	 і	 вийшов	 нинішній	 Тернопіль.	 Відтоді
народна	етимологія	пов’язувала	назву	одного	 із	найголовніших	центрів	Галичини	з	кущами	терну,	які	й
справді	 хапали	 своїми	 чіпкими	 колючками	 необачних	 подорожніх,	що	 хотіли	 пробратися	 до	 закинутих,
напівзруйнованих	 замків	 чи	 костелів	 Тернопілля	 совкової	 доби,	 аби	 глибоко	 вдихнути	 запах	 минулого,
яке,	здавалося,	зникло	безповоротно,	лишивши	по	собі	тільки	тінь.
Сашко	 не	 губив	 нитку	 своєї	 оповіді,	 що	 іноді	 нагадувала	 лекцію,	 пояснював,	 як	 «визволителі»

відбивали	місто	у	німців	у	квітні	1944	року,	залишаючи	по	собі	гори	трупів.	Тоді	зазнали	значних	утрат.
Для	німців	це	був	серйозний	удар.	Кажуть,	наче	Гітлеру	залежало	на	Тарнополі,	недаремно	ж	називав	його
«воротами	 Рейху».	 Зрештою,	 найліпшим	 свідченням	 ваги	 міста	 для	 обох	 протиборчих	 сторін	 є	 те,	 що
місто	 зруйнували	 вщент,	 не	 лишивши	 практично	 нічого,	 окрім	 старого	 замку,	 барокового	 костелу	 й
кількох	мурованих	церков.	Селяни	ж	не	тільки	з	дистрикту	Галичина,	яких	німці	в	пам’ять	про	колишню
монархію	Габсбургів	приєднали	до	Генеральної	Губернії,	але	й	з	Райхскомісаріату	Україна	‒	земель,	які	в
німецькій	 свідомості	 ототожнювалися	 якщо	не	 із	 санітарним	кордоном	між	цивілізацією	й	 варварським
Сходом,	то	з	колонією	зразка	англійської	Індії,	чудово	пам’ятали	1939	рік,	коли	ще	перші	совєти	зачищали
новоприєднані	до	радянської	України	західні	землі.	Уже	тоді	вони	дізналися,	що	таке	совєтський	рай	на
власній	 шкурі,	 хоча	 спочатку	 вітали	 братів	 зі	 Сходу	 хлібом-сіллю	 так,	 як	 згодом	 вітатимуть	 і	 німців.
Можливо,	 волиняки	 більше	 чекали	 православних	 «визволителів»,	 які	 на	 той	 час,	 щоправда,	 вже	 стали
переконаними	атеїстами,	а	галичани	‒	німців,	пам’ятаючи	своїх	співгромадян-австріяків.	Однак	ми	ніколи
не	дізнаємося,	чи	було	так	насправді.	Натомість	точно	можна	сказати,	що	в	той	час	люди	нагадували	тих,
хто	опинився	між	молотом	і	ковадлом,	або	ж	тих,	хто	кидався	з	вогню	в	полум’я.	Спочатку	надія	на	німців
таки	була.	Вона	зберігалася	навіть	тоді,	коли	Гітлер	вимагав	від	уродженця	Тарнополя	Ярослава	Стецька
відкликати	Акт	 про	 відновлення	Української	 держави,	 проголошений	 у	Львові	 30	 червня	 1941	 року.	 За
непокору	 тоді	 було	 заарештовано	 чільних	 українських	 націоналістів,	 згодом	 вони	 опинилися	 у	 таборі
Заксенгаузен,	 а	 двоє	 братів	 Степана	 Бандери	 ‒	 в	 Аушвіці,	 де	 їх	 убили	 польські	 фольксдойчі.	 Німці
провадили	тонку	гру,	старанно	приховуючи	істинні	свої	мотиви	й	не	розкриваючи	всі	карти.	Для	українців
же	власна	держава	була	високою	метою.	Вони	вірили	німцям	так,	як	після	війни	вірили	американцям,	які
начебто	мали	розпочати,	але	так	і	не	розпочали	війну	проти	СССР.	Це	була	віра	з	безвиході	або	віра,	яка
допомагала	жити	й	не	впасти.
Коли	 німці	 виявили	 закатованих	 і	 забитих	 у	 тарнопільській	 в’язниці,	 серед	 містян	 проти	 так	 званих

визволителів	 знялася	буря	ненависті.	Відбувалося	все	 так,	 як	 і	 у	Львові,	 лише	у	меншому	масштабі,	бо
місто	 було	 меншим.	 Психологія	 ж	 людини	 завжди	 одна	 й	 та	 сама.	 Селяни	 про	 все	 дізнавалися	 із
запізненням,	але	від	цього	їхня	ненависть	до	совєтських	окупантів	не	була	меншою.	Німці,	які	видавалися
такими	 культурними	 і	 цивілізованими,	 згодом	 натякнули:	 українці	 їх	 не	 те	 що	 не	 дуже,	 а	 й	 зовсім	 не
цікавлять	‒	Ерих	Кох	з	його	розумінням	України	як	території,	 а	не	національного	організму,	переміг	не
тільки	 Альфреда	 Розенберга,	 який	 наголошував	 на	 небезпеці	 Росії	 й	 прагнув	 використати	 українську
державу	 для	 її	 ослаблення,	 а	 й	 губернатора	 дистрикту	 Галичина	 Отто	 Вехтера,	 що	 ставився	 до
українського	 національного	 руху	 прихильно.	 Складається	 враження:	 на	 Волині	 ніколи	 не	 могла	 б
виникнути	 дивізія	 СС	 «Волинь»	 за	 аналогією	 до	 дивізії	 СС	 «Галичина»,	 хоча	 мельниківці	 таки
сформували	у	складі	збройних	сил	Третього	рейху	Волинський	легіон.	Це	формування	відрізнялося	тим,
що	увесь	його	офіцерський	склад	був	українським,	а	не	німецьким.	Легіон	ставив	собі	за	мету	винятково
захист	 місцевого	 населення	 від	 польських	 і	 совєтських	 партизанів.	 Згодом,	 після	 бродівської	 поразки
начебто	влився	до	залишків	дивізії	СС	«Галичина»	і	брав	участь	у	придушенні	Варшавського	повстання.
Так	 зазвичай	 і	 буває:	 герої	 твого	 народу	 перетворюються	 на	 катів	 народу	 іншого,	 сусіднього,	 який



постійно	втручається	у	твій	життєвий	простір,	уважаючи,	що	має	на	це	право.	Під	час	війни	блискавично
трансформувалися	не	тільки	окремі	військові	одиниці,	а	й	сама	політика,	змінилося	і	ставлення	німців	до
українського	питання.	Генрих	Гіммлер,	який	підтримав	ідею	створення	дивізії	СС	«Галичина»,	спочатку
наголошував,	 що	 вона	 галицька,	 вже	 у	 1944	 році	 називав	 дивізійників	 українцями.	 Під	 кінець	 війни
дивізія	 навіть	 отримала	 назву	Перша	 українська.	Союзники	ж,	що	 в	 силу	 незбіжності	 інтересів	 стають
ворогами,	 мають	 дивовижну	 властивість	‒	 їхній	 виховний	 вплив	 на	 певну	 спільноту	 чи	 національний
організм	 беззаперечний.	 Галичани	 й	 волиняни	 у	 горнилі	 Другої	 світової	 перетворилися	 на	 українців	 з
легкої	 руки	 німців,	 поляків	 і	 совєтів.	 Здається,	 зовсім	 невипадково	 вже	 наприкінці	 війни	 організатором
Української	національної	армії	став	волиняк	Павло	Шандрук,	що	був	аполітичним	генералом.	Саме	йому
вдалося	очолити	Український	національний	комітет,	який	підтримали	всі	українські	політичні	партії,	що
традиційно	 гризлися	 між	 собою,	 як	 шакали,	 а	 до	 організованої	 ним	 Української	 національної	 армії
увійшли	 всі	 українські	 військові	 формації,	 що	 залишалися	 по	 німецький	 бік	 фронту.	 Це	 був	 приклад
українського	 самозбереження,	 яке	 включилося	 тоді,	 коли	поразка	 вже	була	неминучою.	Головна	ж	мета
усіх	українських	вояків:	«У	ряд	ставай	за	рідний	край,	солодша	смерть,	ніж	брязк	кайдан!	Хай	гине	гад	‒
московський	 кат	‒	 комуна	 ‒	 вольності	 обман!»	 ‒	 перетворилася	 на	 попіл,	 який,	 як	 і	 колишнє	 життя,
здмухнули	вітри	історії.
Після	 захоплення	 Тарнополя	 німці	 відразу	 ж	 розстріляли	 сотні	 євреїв,	 які	 у	 місцевих	 часто

асоціювалися	 з	 комуністами.	 Часи	 німецької	 окупації	 обернулися	 новим	 лихом.	 Навіть	 селяни,	 що
опинилися	 на	 периферії	 подій,	 а	 за	 німців	жили	 заможніше,	 ніж	при	 совєтах,	 розуміли:	живуть	 у	 часи,
коли	 їхнє	життя	могло	вціліти	 завдяки	чиїйсь	 смерті,	 а	 власний	добробут	будувався	на	 злиднях	 іншого.
Сашко	обіцяв	показати	родичам	пам’ятний	знак	на	тому	місці,	де	в	часи	війни	стояло	гетто.	До	війни	євреї
становили	 значну	 частину	 населення	 містечка	 ‒	 після	 німців	 їх	 не	 лишилося.	 Збереглися,	 щоправда,
могили	 на	 цвинтарі,	 кілька	 єврейських	 кам’яниць	 і	 синагога,	 яку	 в	 совкові	 часи	 пристосували	 під
«залізний»	магазин,	де	продавали	усіляке	залізяччя.	Після	визволення	Тарнополя	радянські	війська	пішли
далі,	але	в	 їхньому	тилу	розгорілася	справжня	партизанська	війна.	Якщо	раніше	наші	хлопці	стріляли	в
німців	 і	 в	 поляків,	 то	 тепер	 ‒	 у	 нових	 совєтів,	 серед	 яких	 переважно	 були	 федоренки	 і	 кучеренки.
Самозарядні	 гвинтівки	 змінювалися	 на	 ППШ	 і	 навіть	 «штурмові	 карабіни»,	 але	 мета	 залишалася
незмінною	‒	ти	мав	убити,	щоб	не	вбили	тебе.	Другі	совєти	почали	опановувати	ситуацію,	залякуючи	й
тероризуючи	 місцеве	 населення.	 Облави	 стали	 справою	 звичною.	 Трупи	 забитих	 оунівців	 й	 упівців
привозили	 на	 головні	 майдани	 волинських	 і	 галицьких	 містечок,	 висаджували	 їх	 під	 парканом	 або
притуляли	до	стіни	будівлі,	в	якій	містився	районний	НКВД,	очікуючи,	що	нерви	місцевих	здадуть	і	вони
викажуть	 себе,	 забираючи	 трупи	 родичів	 ‒	 синів,	 доньок,	 братів	 і	 сестер.	 Чергові	 «визволителі»	 не
гребували	нічим	‒	щедро	сіяли	страх	і	безнадію.	Здавалося,	ще	ніколи	віра	в	людину	так	не	похитнулася,
як	 у	 ті	 дні.	 Наймоторошніше	 було	 бачити	 оголені	 трупи	 дівчат,	 що	 допомагали	 або	 й	 самі	 були	 в
партизанах.	 Серед	 трупного	 смороду	 їхнє	 русяве	 й	 чорняве	 волосся	 спадало	 на	 оголені	 груди,	 сягаючи
пояса.	«Чого	розплетена	коса?»	‒	співалося	в	пісні,	але	пісня	не	знала,	що	її	розплела	не	любов.	Скільки
ж	було	тоді	хлопців	і	дівчат,	які	зробили	відчайдушний	вибір.	Відчувши,	що	не	зможуть	увійти	до	нової,
«братерської»	реальності,	зупинилися	на	її	порозі	й	далі	не	пішли.
Ярославів	брат	Андрій	був	одним	із	рядових	учасників	партизанки,	загалом	від	політики	далеким.	Був

він	 українським	 вояком	 і	 водночас	 містечковим	 хлопцем,	 який	 прагнув	 одного	 ‒	 жити,	 як	 усі	 люди:
здобути	 освіту,	 одружитися,	 мати	 дітей.	 Однак	 на	 той	 час	 це	 була	 недосяжна	 мрія	‒	 кожна	 людина:	 і
найсміливіша,	 і	 найнікчемніша	‒	 ставала	 заручницею	 політики.	 Вона	 була	 матеріалом,	 а	 від	 молодих	 і
сильних	по	 різних	 сторонах	фронту,	 у	 всіх	 таборах	 і	 коаліціях	 вимагали	 одного:	 смерті	 за	 ідеали	 свого
народу	і	держави,	навіть	тієї,	якої	іще	не	було	на	карті	світу.	Високі	слова	‒	тоді	їх	говорили	всі.	Часто	ці
слова	перетворювалися	в	ніщо	‒	 їхній	 сенс	нівелювало	прагнення	влади	 за	будь-яку	ціну:	 влади	хотіли
нацисти,	її	прагнули	націоналісти,	комуністи	ж	її	отримали.	Переможців,	як	відомо,	не	судять.



Сашко	 розповідав,	що	 влітку	 того	ж	 1944	 року,	 після	 взяття	Тарнополя,	 енкаведисти	 таки	 вистежили
Андрія	 із	 кількома	 побратимами,	 взяли	 їхню	 криївку	 в	 урочищі	 Зимно	 в	 облогу,	 наказали	 здаватися.
Виходу	не	було	‒	хлопці	підірвали	криївку	й	себе	гранатами,	виконавши	присягу	вояка	УПА:	залишилися
гідними	 побратимами	 товаришам	 по	 зброї	 й	 не	 зрадили	 український	 народ.	 Тоді	 енкаведисти	 почали
трусити	 родичів	 загиблих.	Ярослава,	що	 був	 зовсім	юним,	 відправили	 разом	 із	 батьками	на	 виселку	 до
Сибіру.	 Усі	 вони	 повернулися	 в	 Україну	 після	 смерті	 Сталіна.	 Ярослав	 одружився	 й	 пішов	 у	 зяті	 до
сусіднього	району	‒	так	опинився	на	історичній	Волині,	де	став	майстром	з	обробки	дерева.
Ось	 така	 історія.	 Тепер	 ми	 розуміли,	 чому	 старий	 плакав,	 співаючи	 партизанську	 пісню.	 Було	 його

шкода,	як	і	убієнного	Андрія	з	товаришами,	що	не	мали	навіть	могил.	Однак	пам’ять	про	них	таки	ожила
після	десятиліть	замовчування	й	опущених	додолу	очей.	На	їхню	честь	вдячні	нащадки	насипали	кургани
у	 селах,	 містечках	 і	 над	 дорогами,	 на	 вершечку	 кожного	 поставили	 два	 прапори	‒	 жовто-блакитний	 і
чорно-червоний:	 героям	 слава!	 Сашко	 уважав,	 що	 вояки	 УПА	‒	 це	 основа	 усіх	 подальших	 змагань	 за
нашу	 незалежність,	 виправдовував	 бандерівців	 і	 оминав	 мельниківців.	 Можливо,	 мав	 рацію,	 та	 й
сперечатися	у	такий	вечір	не	хотілося.	Галя,	слухаючи	історичні	висновки,	що	завжди	балансують	на	межі
між	 сухістю,	 безсторонністю	й	 захватом,	 овіяним	легендою,	 думала	про	 власну	 родину,	 в	 якій	 все	 було
набагато	приземленіше	і	зовсім	негероїчно.	Серед	її	кревних	лише	один	‒	Євген,	батьків	двоюрідний	брат,
не	 був	 боягузом.	Щоправда,	 він	 не	 підірвав	 себе	 гранатою.	Після	 розгрому	 українського	 повстанського
руху	‒	Галин	батько	завжди	називав	упівців	повстанцями,	щоб	не	виникало	плутанини	між	совєтськими	і
нашими	партизанами,	опинився	на	сибірських	рудниках,	де	й	помер	від	туберкульозу,	так	і	не	доживши	до
смерті	 вождя.	Його	 батько,	 двоюрідний	 Галин	 дід,	 їздив	 на	 місце	 заслання	 сина,	 поховав	 його	 у	 чужій
землі,	напевно,	дуже	холодній,	і	забрав	зароблені	сином	гроші.	Остання	деталь	особливо	вражала	Галю	‒
навіщо	було	ті	гроші	брати	ще	й	розповідати	про	це?	Євгена	в	родині	згадували	рідко.	І	як	було	згадувати,
якщо	 рідний	 Євгенів	 брат	 став	 профспілковим	 діячем,	 жив	 у	 Волгограді,	 а	 повертаючись	 додому,
розмовляв	російською,	у	такому	ж	дусі	виховав	власних	дітей	ще	й	додав	до	свого	прізвища	таке	миле	для
вуха	окупантів	«ов»?	Зведений	брат,	бо	у	діда	було	дві	дружини,	перша	померла	ще	до	війни,	теж	зробив
кар’єру,	став	полковником	ворожої	армії,	перебрався	до	Ленінграда,	а	приїжджаючи	у	відпустку	до	батька-
матері	 розмовляв	 скаліченою	 українською.	 На	 щастя,	 він	 свого	 прізвища	 не	 модернізував.	 Галин	 тато
якось	запитав	двоюрідного	брата:	«Знаєш,	чому	ти	став	полковником?»	Той,	очікуючи	якогось	кепського
жарту,	лише	посміхався.	«Бо	ти	дурний,	як	сто	пудів	диму»,	‒	пояснив	тато.	Галя	пересмикнула	плечима	‒
її	морозила	ницість	родичів,	що	була	водночас	і	 її	ницістю.	Як	можна	було	згадувати	Євгена,	якщо	його
рідний	брат,	вступивши	до	комсомолу	і	догоджаючи	окупантам,	повикидав	із	хати	всі	ікони?	Галя	сиділа,
потупившись,	 уявляючи,	 як	 усе	це	 відбувалося.	Обидві	 її	 баби	‒	 рідна	 і	 двоюрідна	‒	 були	набожними.
Напевно,	вони	плакали,	витираючи	скупі	сльозинки	ріжком	хустки.	А	як	збирали	ті	ікони	й	куди	ховали?
Швидше	 за	 все	 їх	 забрала	 Галина	 баба,	 яка	 звикла	 все	 ховати	‒	 спочатку	 намагалася	 сховати	 свиню,	 а
потім	і	коня	від	совєцьких	солдатів,	але	невдало,	ікони	ж	сховати	було	значно	легше.	Нещасна	баба	тоді
ще	 не	 знала,	що	 їй	 доведеться	 поховати	 усіх	 своїх	 чотирьох	 дітей	 і	 чоловіка	 й	 залишитися	 на	 старість
самій	як	палець.	От	кого	Господь	таки	навчив	терпінню.	Однак	баба	постійно	наголошувала,	що	живе	не
одна,	а	з	Богом	‒	у	ній	дивним	чином	сплелися	християнство	зі	стоїцизмом.	І	Господь	винагородив	її:	дав
не	 тільки	 довге	 життя	 без	 хвороб,	 а	 й	 легку	 смерть.	 Вона	 просто	 лягла	 і	 заснула,	 як	 засинає	 на	 зиму
бджола.
Галя	не	розуміла,	як	можна	було	жити	із	чистим	сумлінням	далі,	знаючи	про	все,	що	відбулося.	Та	усі

жили	і	навіть	намагалися	бути	щасливими	‒	пригадувала	дружин	і	дітей	свояків,	серед	яких	була	й	вона.
Здавалося,	ніхто	з	них	ні	про	що	не	здогадувався:	засмагали	і	купалися	в	ставку,	їли	полуниці	й	слухали
польське	радіо,	на	якому	один	шлягер	змінювався	іншим.	Щоправда,	профспілковий	діяч	таки	розгнівався
на	 рідного	 батька,	 коли	 той	 пригадав	 йому	 своє	 спаплюжене	 прізвище.	 Розгнівався	 так,	 що	 пообіцяв
ніколи	більше	не	приїжджати	і	стримав	обіцянку	‒	не	з’явився	навіть	на	похороні	рідного	тата.	Як	можна



було	 любити	 всіх	 своїх	 родичів,	 що	 виявилися	 такими	 ж	 «дешевими»,	 як	 і	 позолота	 на	 волинських
церквах?	Однак,	якщо	ми	християни,	усіх	своїх,	що	давно	вже	перетворилися	на	тіні,	треба	простити.	З
такими	думками	Галя	й	пішла	спати.
Пройшли	 роки	 ‒	 Сашкова	 донечка	 вже	 підросла,	 сам	 Сашко	 захистив	 дисертацію	 про	 український

повстанський	рух	часів	Другої	світової,	Валя	народила	ще	одну	дитину,	теж	дівчинку.	Діда	Ярослава,	який
останні	роки	важко	хворів,	страждаючи	на	деменцію,	не	стало	одного	зимового	вечора	після	Різдва.	Його
поховали	на	містечковому	цвинтарі,	оплакали	 і	не	забули	‒	дід	був	«добрящим».	Саме	це	слово	місцеві
вживали	на	позначення	людей	високої	проби.	Найбільше	за	дідом	сумувала	Валя.	Їй	хотілося	зберегти	про
нього	пам’ять,	 розповісти	про	нього	 своїм	дівчатам,	 аби	вони	 знали,	 який	у	них	був	прадід.	Саме	Валя
попросила	 Сашка	 роздобути	 в	 архіві,	 що	 в	 тюрмі	 на	 Лонцького,	 справу	 покійного.	 Чоловік	 обіцянку
виконав.	Прийшов	одного	вечора	додому	й	простягнув	дружині	папку.	Валя,	наче	вагаючись,	несміливо
взяла	 з	чоловікових	рук	пожовклі	від	часу	листочки	у	пластику,	 сховала	 їх	у	шухляду	‒	 прочитає,	 коли
скінчить	усі	домашні	справи,	а	діти	повлягаються	спати.	Чому	вона	відтягувала	цей	момент?	Можливо,	її
серце	віщувало	щось	недобре?
Дідова	 справа	 не	 була	 об’ємною.	 Адже	 перед	 висилкою	 він	 був	 зовсім	 юним.	 Валя	 відкрила	 папку,

почала	 читати,	 зауваживши,	 як	 вицвіли	 від	 часу	 чорнило	 й	 папір.	Ураз	 яскрава	 лампочка	 потьмяніла	‒
Валя	ж	перетворювалася	на	 соляний	 стовп.	Вона	читала,	 як	 енкаведисти	 вербували	 її	 діда,	 поставивши
перед	вибором:	або	здаєш	свого	брата,	або…	сам	знаєш.	Що	тут	було	робити?	Валя	уявляє,	як	її	дід,	зовсім
юний	хлопчина,	слухає	слова	лейтенанта	й	не	чує	їх	‒	так	гупає	його	серце,	яке	качає	вже	не	тільки	його
кров,	 а	 й	 кров	 усіх	 поколінь	 його	 роду.	 А	 може,	 все	 було	 навпаки	 ‒	 тоді	 Ярослав	 відчув	 страшну
самотність	і	покинутість.	Валя	бачить,	як	він	лежить	уночі	без	сну	‒	у	нього	лишається	зовсім	мало	часу.
Напевно,	 він	 хоче	 щось	 сказати	 Андрієві	 і	 його	 товаришам.	Що	 може	 він	 їм	 сказати?	 Звичайно,	 одне:
«Наша	 справа	 програна,	 вас	 і	 мене	 загнали	 у	 глухий	 кут.	 Безвихідь.	 Наша	 боротьба	 тепер	 суперечить
здоровому	глузду».	Він	хоче	сказати	щось	 і	 їй,	Валі.	Можливо,	виправдовується,	наполягає,	що	ніхто	не
має	права	засуджувати	людину	за	те,	що	вона	здалася,	не	витримавши	звірячої	жорстокості.	Можливо,	він
би	 сказав,	що	перш	ніж	 засуджувати	когось,	 треба	поставити	 себе	на	 чуже	місце,	 влізти	 в	 чужу	шкуру.
Адже	людина	може	думати	і	говорити	про	себе	що	завгодно,	але	про	неї	свідчить	винятково	діло,	а	вибір
або‒або	витримає	не	кожний.	Що	могли	йому	відповісти	ті,	чия	доля	була	в	його	руках?	Напевно,	вони
сказали	 б:	 «Хай	 ми	 загинемо,	 але	 ніколи	 не	 станемо	 боягузами.	 Наше	 життя	 було	 коротким,	 але
справжнім.	Не	хочемо	жити	серед	брехні».	А	ще	вони	сказали	б,	що	людина	завжди	повинна	виконувати
свій	обов’язок.
Валя	 відкладає	 папку.	 Вона	 плаче.	 З	 жалю	 за	 дідом.	 З	 розпачу	 перед	 його	 слабкістю.	 З	 гордості	 за

дідового	брата	з	товаришами.	Насправді,	вона	плаче	також	і	за	собою	‒	яке	щастя,	що	їй	уже	не	судився
подібний	 життєвий	 вибір.	 Валя	 молиться	 за	 всіх	 забитих	 і	 померлих.	 Тіні	 переможених	 ‒	 героїв	 і
зрадників	 обступають	 її,	щоб	 утішити.	Переможені	 герої	 кажуть:	 «Ярослав	 лишився	жити,	 він	 народив
твою	маму,	а	мама	народила	тебе.	Хіба	було	б	краще,	якби	забили	всіх	‒	і	нас,	і	його?»	Валя	заперечливо
хитає	головою,	ні,	звичайно,	не	краще.	Життя	має	тривати	попри	все.	Завдяки	дідові	Ярославу	живе	вона	і
її	 діти.	 Однак	 його	 тінь,	 що	 теж	 поряд,	 нічого	 не	 каже,	 просто	 мовчить	 так,	 як	 мовчав	 і	 реальний	 дід
протягом	довгих	десятиліть.
Валя	плакала	 десять	 днів:	щось	 робила,	 а	 потім	 ураз	 спинялася,	 відкладала	 роботу	 і	 плакала.	 Згодом

розповідала	про	все	це	Галі,	яка	не	знала,	як	утішити	братову.	Порада	молитися	за	всіх	звучала	б	надто
відсторонено.	Тож	Галя	сказала:	«Шкода.	Бідний	дід.	Треба	його	простити».	Напевно,	ми	так	ніколи	і	не
дізнаємося,	чому	різні	люди	у	переломні	часи	роблять	різний	вибір.	Можливо,	люди	вже	народжуються
або	героями,	або	зрадниками.	Чому	одні,	часто	ті,	хто	видається	дуже	сміливим,	насправді	хоче	вижити	за
будь-яку	ціну,	а	 інші,	 здавалося	б,	тихі	й	непримітні,	навпаки,	зневажають	смерть	 і	виявляють	небачену
твердість	і	подиву	гідну	сміливість?	Історики	тепер	відмовляються	наліплювати	на	історичних	персонажів



ярлики,	не	бажають	когось	називати	зрадниками,	а	інших	героями	‒	 їх	цікавить	історія	людини,	про	яку
раніше	могла	сказати	і	завжди	говорила	винятково	література,	що	нині	помирає,	переходячи	у	зовсім	інші
форми.	Справді,	історія	‒	це	теж	поема.	Однак	людину	і	її	душу	зрозуміти	іще	складніше,	ніж	політичні
режими	і	доктрини,	бо	людина	більша	за	них	‒	вона	їхній	творець	і	причина.	Творець	людини	і	її	причина
‒	 Отець	 наш	 небесний	 взагалі	 з	 іншої	 реальності.	 Як	же	 можна	 збагнути	 себе	 чи	 іншого,	 відкинувши
Його?	 Хіба	 може	 визнати	 той,	 хто	 вже	 давно	 ні	 в	 кого,	 крім	 себе	 й	 прогресу,	 не	 вірить,	 існування
реальностей	інших,	що	іноді	таки	перетинаються	із	нашою?	І	кожний	із	нас	бодай	раз	у	житті	це	відчував.
Невже	ми	вже	не	віримо	і	власним	відчуттям?
Віднедавна	 Валя	 почала	 працювати	 в	 архіві,	 впорядковуючи	 документи.	 Галя	 їй	 час	 від	 часу

телефонувала.	 У	 розмові	 вони	 ніколи	 не	 згадували	 про	 діда	 Ярослава.	 Однак	 обидві	 знали	 ‒	 тіні
переможених	нікуди	не	поділися.	Вони	десь	тут,	зовсім	поряд	‒	на	відстані	простягнутої	руки.
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Усе	про	нас	і	навіть	трошки	більше

“Одна	з	тих	драматичних	історій,	які	промовляють	до	кожного…”

“Усім	батькам	та	вчителям	підлітків	переконливо	раджу...”

“Читається	на	одному	подиху	і	змушує	поглянути	на	власне	життя	іншими	очима”...

У	приголомшенні	після	прочитання	повісті	“Все	про	мого	сина”	на	думку	спадають	чомусь	передовсім
згадані	вище	широковживані	фрази.	Мабуть,	тому,	що	 іноді	 і	вони	правдиві,	адже	хоч	би	яким	затертим
було	слово	“неймовірно”,	іноді	неймовірні	речі	трапляються.	Зокрема,	неймовірні	книжки.

Очевидно,	 авторська	 щирість	 –	 одна	 із	 основних	 суперсил	 цього	 тексту.	 Написати	 драматичну
автобіографічну	повість,	ба	більше	–	історію	своєї	“невдачі”	у	вихованні	сина	–	відважний	крок.	Однак	він
вимагає	також	кроку	назустріч:	тільки	емпатія	і	прийняття	уможливлять	глибокий	читацький	діалог	із	цим
текстом.	Принаймні,	так	здається	мені.

Однак	чи	варто	окремо	звертати	увагу	на	необхідність	прийняття,	якщо	у	тексті	є	усі	необхідні	риси,
щоб	 його	 можна	 було	 не	 лише	 прийняти,	 а	 й	 полюбити.	 По-перше,	 гумор	 та	 іронія,	 а	 найбільше	 –
авторська	фірмова	самоіронія.	(Часом,	до	речі,	дуже	сумна,	аж	гірка).	По-друге,	прозорість	тексту,	яка	має
кілька	вимірів.	Тут	є	те,	що	я	назвала	би	“прозорістю	спогадів”:	події	минулого	подано	стисло	і	лаконічно,
структуровано	 та	 доладно,	 із	 почуттям	 міри	 щодо	 художніх	 деталей.	 А	 найголовніше	 –	 “прозорість
емоцій”.	Це	знову	мій	саморобний	термін,	даруйте.	А	означає	він	те,	що	почуттів	тут,	звісно	ж,	не	бракує
(історія	 дуже	 емоційна),	 однак	 усі	 вони	 відрефлексовані	 і	 подані	 зважено.	 Авторка	 не	 намагається
втягнути	 нас,	 читачів,	 у	 шал	 або	 вир	 емоцій,	 не	 використовує	 ніяких	 спеціальних	 художніх	 засобів	 чи
сюжетних	 ходів,	 аби	 викликати	 надмірні	 переживання	 та	 сльози	 (хоч	 сама	 історія	 дуже	 до	 цього
надається).	Натомість	спокійно,	структуровано,	продумано	і	відверто,	не	намагаючись	нікого	ані	засудити,
ані	виправдати,	розповідає	свою	історію.

Гострота,	 драматичність,	 навіть	 межовість	 власного	 описаного	 досвіду,	 з	 одного	 боку,	 і	 спокійний,
прозорий,	 іронічний	стиль	викладу,	з	 іншого	–	це	основний,	сказати	б,	художній	прийом	цього	тексту.	З
єдиною	лиш	поправкою,	що	це	не	“прийом”	у	розумінні	чогось	вигаданого,	спеціально	сконструйованого.
Це	така	тональність	мовлення,	такий	голос,	таке	авторське	світовідчуття.

Тому	така,	сказати	б,	двоїста	і	ця	проза:	водночас	гостра	до	гіркоти	і	добра	та	людяна	до	зворушення.
Це	 унікальне	 авторське	 бачення	 дуже	 гарно	 надається,	 наприклад,	 для	 портретування	 нашої	 системи

охорони	здоров’я	початку	двотисячних.	З	одного	боку,	авторка	детально	та	безжально	описує	абсурдність,
хабарництво,	 жахливий	 побут	 лікарень.	 Аж	 до	 ось	 яких	 гротескних	 подробиць,	 які	 невимушено
переростають	у	філософські	узагальнення:	“У	відділенні	всі	носили	до	туалету	власні	кришки	до	унітазу.
Отак	ідеш	зі	штирем	між	ногами	–	ще	те	випробування,	підтримуючи	свої	трубки	однією	рукою,	в	іншій
волочиш	унітазну	кришку,	насолоджуєшся	звуком	болгарки,	дістаєшся	до	кабінки,	вмощуєшся,	а	бабуська
із	сусідньої	палати	вже	гатить	у	двері	костуром:	скільки	там	сидітимеш?	Кабінок	мало	–	бажаючих
потрапити	до	них	багато.	Ця	дилема	супроводжує	нас	усе	наше	життя”.

А	 з	 іншого	 –	 теплі	 слова	 про	 медсестер,	 “тьоть-бегемоть”,	 яким	 вистачає	 любові	 не	 лише	 на	 свою
родину,	а	й	на	чужих	дітей	в	реанімації	Охматдиту.	І	небажання	засуджувати	“наркошу”,	яка	свою	дитину
полишила.	І	щира	вдячність	алкоголікам,	що	здають	свою	кров	для	хворих	за	гроші.

Саме	 в	 цих	 барвах	 розкривається	 історія	 про	 вагітність	 у	 38	 років,	 котру	 у	 наших	 краях	 прийнято
називати	 “пізньою”,	 і	 про	 те,	 як	 після	 важких	 пологів	 мама	 (тобто	 автобіографічна	 героїня-оповідачка)
опинилася	у	раковому	корпусі,	а	її	новонароджене	немовля	–	в	реанімації.

Коли	ж	читач	оговтується	від	першої,	“лікарняної”,	частини	цієї	історії	“14	років	тому:	виношування	в
тілі”,	 радіти	 йому	 виділено	 буквально	 лічені	 секунди.	 Адже	 наступна	 частина,	 “14	 років	 потому:



виношування	 в	 душі”	 починається	 гостро	 та	 нещадно.	 Одне	 з	 перших	 речень:	 “Син,	 над	 яким	 усі
трусилися,	 виявився	 лінивим	 до	 втрати	 пульсу,	 хитрим,	 розумним	 і	 безжалісним”.	 Ось	 тут	 і	 стартує
історія	 “складного	 підлітка”	 (набагато,	 до	 речі,	 складнішого,	 ніж	 ви	 зараз	 подумали)	 і	 родини,	 що
розпадається,	не	витримавши	цього	та	інших	випробувань.

Ця	книжка	дуже	батьківська,	адже	виховання	дитини	та	усі	залежні	та	незалежні	від	батьків	пов’язані	з
цим	самим	вихованням	біди	–	основна	 її	 тема.	Навіть	більше,	основне	питання,	яке	усе	повертається	 із
кожним	 новим	 безжальним	 “вибриком”	 Любомира	 (так	 звати	 сина)	 –	 а	 що,	 власне,	 від	 нас	 залежить	 у
вихованні	дитини?	А	що	не	залежить?	І	де	ця	межа?

Однак,	 можливо,	 ця	 книжка	 ще	 й	 підліткова.	 Тобто	 я	 маю	 надію,	 що	 вона	 може	 послужити	 для
родинного	 порозуміння,	 адже	 для	 підлітків	 дає	 шанс	 зрозуміти	 покоління	 батьків.	 Не	 на	 рівні	 “Вона
постійно	звинувачує	мене	у…”	чи	“Вони	ніяк	не	зрозуміють,	що...”	А	відчути,	співпережити,	узути	 їхні,
так	би	мовити,	капці,	залізти	в	їхню	шкуру	і	подивитися	на	світ	їхніми	очима	крізь	призму	батьківських
страхів,	переживань,	батьківського	болю	та	любові.

***

Після	 повісті	 читача	 чекають	 чотири	 оповідання	 різних	 років.	 З’являється	 здогад:	 можливо,	 герої
оповідань	пов’язані	з	 історією	Любомира?	Мені	особисто	не	вдалося	зрозуміти	чи	вирахувати	зв’язків	у
їхніх	долях.	Однак	є	досить	прозора	паралель	у	сюжетних	ходах:	подібно	до	того,	 як	у	родині	чоловіка
героїні-оповідачки	повісті	“Все	про	мого	сина”	виступає	на	поверхню	неприємна	замовчувана	правда,	яка
кардинально	 змінює	 стосунки	 в	 родині,	 так	 само	 жахливі	 таємниці	 із	 родинних	 історій	 випливають	 на
поверхню	 в	 оповіданнях	 “Пора	 заборони”	 та	 “Подорож”.	 Однак	 є	 і	 суттєва	 відмінність:	 тут	 приховані
таємниці	глибоко	трагічні.	Проте	родин	вони	не	руйнують.	Адже	у	першому	випадку	–	руйнувати	немає
чого,	 бо	 мова	 про	 дощенту	 зруйновану	 багаторічною	 ненавистю	 родину	 радянського	 ветерана,	 який
намагається	 пригадати	 свою	 страшну	 таємницю,	 щоб	 відчути	 полегшення.	 Натомість	 у	 “Подорожі”
молодому	 поколінню	 вистачає	 сил	 на	 прийняття	 і	 прощення	 виявлених	 чорних	 таємниць	 покоління
старшого.

Оце	 переплетіння	 національної	 історії	 (зокрема	 часів	 Другої	 світової),	 історії	 родини,	 стосунків	 у
родині	і	сучасних	соціальних	та	політичних	обставин	–	дуже	важливе	для	прози	Роксани	Харчук.	І	саме
згадані	 “соціальні	 та	 політичні	 обставини”	 виходять	 на	 перший	 план	 в	 оповіданнях	 “Завжди	 лідер”	 та
“Справделивість	 єсть”,	 приправлені	 викривальним	 гумором,	 а	 у	 другому	 із	 названих	 оповідань	 –	 і
фірмовою	авторською	самоіронією,	а	також	вигадливою	фантасмагоричною	образністю	(чого	варто	тільки
перетворення	героїні-оповідачки	на	птеродактиля!).

У	цій	невеличкій	колекції	оповідань	можна	шукати	паралелі	з	малою	прозою	інших	авторів,	написаною
наприкінці	 минулого	 і	 на	 початку	 нашого	 століття.	 Озброївшись,	 наприклад,	 відомим	 підручником
Роксани	Харчук	“Сучасна	українська	проза.	Постмодерний	період”.	Однак,	здається,	набагато	важливіше,
ніж	шукати	перегуки	чи	паралелі,	 відчути	цілісність	 і	хитку	гармонію	двоїстого	світу	книжки	“Все	про
мого	 сина”,	 у	 якому	 сумна	 та	 дошкульна	 костатація	 людської	 нікчемності	 живе	 у	 гармонії	 з	 болем,
прийняттям	та	любов’ю.
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