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Від автора 
 
Сьогодні у світ виходять тисячі книг, і 

кожна так чи інакше знаходить свого читача. 
Сподіваюся, мою книгу теж прочитають, 
адже для автора немає винагороди більшої, 
аніж нові погляди на ті ідеї, які він висловлює 
у своїх есе. Це запорука того, що читач веде 
діалог із книгою, що він небайдужий.  

Щодня ми спостерігаємо за тим, як 
втрачається зв’язок із сакральним, хоча біля 
церков усе ще майорять натовпи людей, які 
виконують обрядові дії, але не усвідомлюють 
їх. Це ніщо інше як втрата зв’язку із 
традицією.  

Поняття традиції варто розуміти в 
широкому сенсі, де поєднуються не лише 
історичність та обрядовість, але і відчуття та, 
що найважливіше, духовність. 

Есе, що є в цій книзі, не дадуть відповідей 
на ті питання, які вони порушують, але хто 
сказав, що їхня мета в цьому і полягає? Мої 
думки спрямовані на те, аби читач трішки 
більше замислився над вказаними 
проблемами. 

Для чого тоді взагалі виходить ця книга?  
Причина, напевно, досить проста. Після 

декількох розмов із друзями я відчув, що таки 
варто підсумувати період своєї філософської 
та літературної творчості. Майже усі відгуки 
на мої есе отримали схвальну оцінку. Однак 
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для більшості моїх знайомих художні тексти 
виявилися не дуже ціннісними і вони мені 
порадили не витрачати час на літературу. Це 
стало поштовхом до написання циклу есе про 
руїни та десакралізацію сучасності.  

Я намагався систематизувати найкращі, на 
мою думку, тексти для того, щоб вони стали 
моїми спогадами і я міг повертатися до 
минулого. Як написано в одному із творів 
М.Д. «Ветер в голове уносит много нужных и 
ненужных воспоминаний, но никакой шторм 
не может унести самые острые, 
вонзившиеся туда раз и навсегда». Тому і 
виникло бажання встромити у цю книгу 
спогади так гостро, щоб її звідти не змогли 
вирвати жодні бурі, які несуть зміни. 

Із часом, як завжди буває, у мене 
зародилася думка, що мої твори надто 
нікчемні для того, щоб їх пропонувати для 
читання. Але мене підтримали близькі люди, 
яким зараз я дуже хочу подякувати. Без вас, 
мої дорогі, не було б нічого, навіть мене.  

За мудрі поради і гори критики я вдячний 
Свиріпі Ользі та Старцеву-Мелесю Валерію. 
Саме ви відшліфували кожне слово моїх есе. 

Окрему подяку висловлюю своїм друзям 
Мельник Дарі і Бебку Сергієві. Ваша 
підтримка для мене багато значить.  

Не можу не згадати про своїх викладачів, 
чиї особисті досягнення в Острозькій академії 
та поза її межами були стимулом для мене. 
Це, зокрема, Кралюк Петро Михайлович, 
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Якубович Михайло Михайлович, Цолін 
Дмитро Васильович, Филипчук Світлана 
Василівна. 

Та найбільшу подяку я висловлюю своїм 
батькам, Віктору Васильовичу та Ніні 
Миколаївні, яких безмежно люблю. Мої рідні, 
усім, що маю і чого досяг я завдячую 
передусім вам. 

Сподіваюся, читач після такої банальної 
передмови не захоче викинути зіпсований 
моїми думками папір у вікно, а збереться з 
силами і розпочне знайомство з Темним 
Сонцем, що завжди було зі мною. 
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Автор поруч, Текст – це шлях 
 
Що означає бути Автором тексту? Хто є 

першим Творцем – автор чи сам текст? Якщо 
ми самі виголошуємо думки – чи означає це, 
що ми творимо їх? Чи ж текст, 
виголошуваний нами, наші думки, творять 
нас, як цілісність? Що означає «творити 
текст»? Виголошувати думки стрімким 
потоком чи складати їх, упорядковувати, 
накладати пластами одне на одне, прагнучи 
ясності, доступності, логічності зрештою? Чи 
не псує наші тексти (і нас самих) складання? 
Що як текст сам голосить у нас, вириваючись 
назовні, намагаючись через нас донести себе, 
створити себе? І де шукати відповіді, як не у 
нас самих і не у наших думках? 

На зміну цим питанням до нас приходять 
наступні – як слід читати тексти, виголошені 
Іншими? Нам потрібен контекст і 
герменевтична інтерпретація, щоб розуміти 
їх? Чи слід проживати тексти, впускаючи їх у 
нас самих? Дозволяючи їм жити у нас і жити 
нами, перетворюючись, переливаючись, як 
прозорі потоки на сонці – так вони творять 
нове у нас, і так вони стаються у нас, щоб ми 
стали собою і щоб вони могли жити. І де тут 
місце автору? Що повинні знати ми, як 
читачі, про автора, чиї тексти стрімголов 
мчать до нас, із темряви, з руїн світу, з глибин 
внутрішніх голосів – прагнучи зустрітись із 
нами, говорити з нами, творити нас самих? 
Чим допоможе нам біографія автора, його 
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життєві позиції, його знання і погляди, епоха 
у яку він живе – чи корисні нам настільки 
механістичні дані, коли ми зустрічаємось із 
криками його душі, які не можуть 
поміститись у тиші його внутрішньому «Я»? 
А що як просто почати любити самого автора, 
творця текстів, автора, створеного його 
текстами, ще до зустірчі з ним самим і з 
глибинами його чутливих ідей? Чому б нам 
просто не дозволити йому зайти до наших 
внутрішніх кімнат і говорити з нами – ось так 
легко, як ми щодня впускаємо близьких нам 
людей на чашку чаю і теплу розмову. 

Якщо ми чинимо так, якщо наше бажання 
світле і трепетне – ми щиро вітатимемо 
автора на порозі наших власних думок, 
дозволяючи йому ділитись із нами тим, що 
він носить біля серця. Зайшовши, він зможе 
відкрити двері на наших стелях, щоб ми самі 
могли бачити небо і зорі – нескінченну 
кількість світів і помислів, радо гублячись у 
них, спостерігаючи, але ніколи не 
намагаючись їх рахувати. Ми ж давно знаємо, 
що не у тому їхня суть. І спрощення до 
математичних конструкцій – це точно не те, 
чого небо хоче від нас, показуючи нам 
прекрасність своїх світил. Єдине, що може 
автор – це відкрити двері, розповісти де ключ, 
щоб ми могли відкривати їх самотужки, а далі 
сам читач творить Всесвіт, вглядаючись у 
істинне, до якого приводить той, кого ми 
впустили за поріг, дозволивши йому говорити 
у нас самих. 
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Найкраще, якщо автору і його тексту таки 
вдалось відчинити двері у наших стелях – 
тоді він ніколи нас не полишить, навіть якщо 
піде мандрувати далі. Це одне з тих 
прекрасних чудес, які вершить із нами 
прийняте – воно назавжди з нами, навіть 
якщо не поруч. Ми ж завжди знатимемо де 
ключі, де шляхи і драбини. Так ми зможемо 
постійно споглядати велич, як і вона зможе 
споглядати нас. 

Автор завжди приносить нам таємниці, які 
ми змушені розгадувати. Інакше не 
відчиняться двері, інакше не звершиться 
розмова. Тільки говорячи ми можемо по-
справжньому відкрити(сь). 

Ми ніколи не знаємо, що за світ за 
дверима, які хоч і на нашій стелі, а проте 
виходять до світів, які приносить у кишені 
мандрівник. Наш автор, творений текстами, – 
він і є подорожуючий. Істинний шукач 
шляхів і носитель світів та смислів. Як можна 
не впустити стомленого оповідача у наші 
зболені душі? 

Впустивши на поріг людину, дозволивши 
їй мовити – ми знаходимо спокій від того, що 
нас, наче малих дітей, ведуть стежками 
незвіданого, показуючи шляхи і напрями, 
вказуючи на просторі дороги і на стежки, що 
обманюють своїми таємницями.  

Автор поруч, Текст – це шлях. Тільки 
сміливий не побоїться рушити в путь. 

Свиріпа Ольга 
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Слова 

 
Нова епоха – Міленіум… У кінці минулого 

століття особливо гостро постало питання: а з 
чим ми перейдемо в нову епоху, нове 
тисячоліття? Які базові принципи зумовлять 
наступний витік існування нашої цивілізації. 

Старі релігії почали втрачати свій вплив та 
силу, західна цивілізація тепер уособлює 
порожнечу та розпусту, а на Cході, як і в старі 
часи, панує традиційність (варто лише 
згадати документальні фільми про Азію). У 
цей час з’являються нові віяння, які є 
відлуннями вірувань древніх епох. 
Популярний нині нью-ейдж, Кастанеда, 
неоязичництво та інші течії пропагують 
свободу, а також порушують питання долі та 
випадку, намагаючись пояснити найскладніші 
речі в парадигмі існування нашого світу, 
нашої реальності. 

Але ці віяння не пристосовані до часу. 
Християнство, іслам, синтоїзм, буддизм були 
написані в період, коли тисячі людей косили 
хвороби, коли йшли війни, і взагалі треба 
було вижити. Ці релігії відкидають цінність 
власного життя, а будь-які непояснені речі 
вони трактують Божим промислом. Ціллю 
кожної людини було спасіння та життя в 
іншому світі чи вимірі, що після смерті.  

Згодом релігію зробили засобом 
отримання влади, збагачення, репресій і 
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тоталітаризму не гірше Сталінського. Також у 
цьому аспекті релігія була методом 
роз’єднання народів чи народу на окремі 
частини (згадаємо розкол православної 
церкви на Київський та Московський 
патріархати, і таких не надто миролюбних 
прикладів можна навести масу). 

Але настають нові часи, пошук сенсу 
існування продовжується, зміщуючись у 
філософське русло, в русло раціональності та 
мудрості. Філософія як наука завжди йшла 
пліч-о-пліч з релігією, бо власне в якийсь 
момент вона стала породженням релігії, бо 
виникала у храмах, зокрема Античної Європи 
та в монастирях Азії. Вже згодом філософія 
перекочовувала в університети, а потім стала 
тією, якою ми її знаємо нині. 

Пошук нового шляху, нових істин та 
парадигм нашого існування тепер вже не 
питання релігії, а питання філософії, звідки 
ми повинні перейняти позитивний досвід, але 
й не забути про негативний. Знайти нову 
парадигму існування, а також описати в собі 
вимоги цього часу. 

Дорога, дух та світовий біль – це речі, які, 
мабуть, опишуть нову парадигму існування. 
Світовий біль, суть зводиться до 
невизначеності, до несправедливості, до 
недосконалості, яка впливає на кожного 
жителя нашої планети. Замислюючись над 
цим, кожен починає шукати істину, а нові 
віяння зараз і зосереджені на пошуках істини 
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в собі. Істина, віднайдена в собі, набагато 
цінніша, аніж та, що нав’язана будь-ким. 
Якщо виховувати дитину так, щоб свій 
«стержень» істини вона написала сама – 
сильнішого мотиватора годі й шукати.  

Дух. Взагалі дух можна трактувати доволі 
широко, починаючи від єдиного Бога і до 
душі в кожному з нас, яка за вченням 
буддизму і є частинкою Бога. Я б описав дух 
як силу, яка спонукає нас виходити із зони 
комфорту, тому, власне, сильних духом так і 
називають. А передумовою цього явища є 
відчуття світового болю та бажання щось 
змінити у цьому світі. З болю виникає сила, 
дух, що може боротись із болем.  

Дорога або шлях. Явище, яке є проявом 
духу. Згадайте фізику: кожна сила повинна 
мати точку прикладення. Так само і з силою: 
дорога виникає з неї, проявами її є чітке 
усвідомлення мети життя, принципів, тобто 
шляху, який окреслює не тільки кінцеву 
точку існування, але й правила, що 
регламентують її досягнення. І тому життя 
починає нагадувати чітку і непорушну лінію. 
При правильному існуванню цих трьох явищ 
життя стає осмисленим, не обов’язково 
щасливим чи радісним, але людина вже не 
втікає у світ залежностей чи просто світ за 
очі, а вона знає що робить, чому це необхідно 
зробити і як це має бути зроблено. 

Загалом вимальовується щось схоже на 
християнські три постаті Бога. Світовий біль, 
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уособлення Ісуса, біль який людна відчуває, 
коли усвідомлює всі аспекти навколишнього 
буття, Бог-дух, який є сподвижником 
воскресіння, тобто думки, що світ навколо 
треба змінювати, і, власне, Бог-отець, який є 
дорогою або шляхом, що вказують на те, як 
саме має бути пройдений шлях, тобто 
заповіді. 

Триумвірат істин, універсальних і простих, 
який вже не є нерозв’язною дихотомією, яка 
циклічно повторюється всю вічність, дає, 
власне, відповіді. Цих три поняття можна 
прослідкувати в кожній релігії, вони є 
рушіями, які вічно поділяють людей на тих, 
хто живе, тобто усвідомлює світ навколо, і 
тих, хто просто існує, задовольняючи базові 
потреби організму. 

Повернемося до питань досвіду, тобто руїн 
минулого. Руїни – це плацдарм для пошуку 
істини і виникнення трьох явищ, які описано 
вище. Ми не народжуємося з генетичною 
каяття, з досвідом наших батьків, а тому 
кожен раз ми всі проходимо одними і тими ж 
стежками, що і всі покоління, які жили до 
нас. Ми всі проходимо через одні і ті ж стадії: 
дитинство, юність, молодість, зрілість і 
старість. Руїни – це те, що лишається після 
кожного з цих нами етапів. Із кожного 
періоду життя ми хочемо повернутися в 
попередній. Але в житті не буває повторів, 
неможливо повернутися назад. Тому на 
питання про те, хто ми, що виникає на руїнах, 
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варто давати одну відповідь: «Ми – цей 
момент, час – зараз, де – тут». 

Життя неповторне, непередбачуване, тому 
ми можемо лише бути тут, зараз, а не десь 
там, на руїнах минулого чи минулих епох. Іти 
вперед, оглядаючись постійно назад – це 
просто невимовна дурість. Дивитися завжди 
треба лише вперед перед себе. А з руїн 
минулого брати не почуття жалю, а знання. 
Ставши археологами минулого, ми стаємо 
творцями майбутнього. Археологи не 
оплакують те, що розкопують, а вивчають. І 
вивчають для того, щоб створити нові речі, 
але з орнаментами минулого, з його досвідом 
і таємничістю. 

І, нарешті від індивідуума перейдемо до 
більш широкого поняття – це соціум, в якому 
він існує. Нинішній поширений устрій, тобто 
демократія, ніщо інше, як просто одна з форм 
рабства, при чому це рабство перед 
системою, яка змалку нав’язує своє 
верховенство. Так, саме рабство, адже 
капіталістичний устрій робить нас рабами, як 
і нинішнє гасло: «Будь успішним!»  

Ми схожі на рабів, які лізуть нагору і не 
гребують нічим, просто іноді калічачи іншим 
долі. Ми повинні зрозуміти, що кожен здатен 
змінювати світ, бо ми є його частиною. 

Особливо це стосується держави. Народ, 
кожна людина є її частиною і вираженням, а 
всі наші негаразди породжуються страхом. 
Страхом що система, де ти є частиною, тебе 
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відторгне, оголосить так звану анафему, але 
якщо всі одночасно проявлять хоробрість, то 
зникне та частина системи, яка утримує її у 
стані стагнації. 

Лише уявіть суспільство, де більшість 
людей усвідомлює свій шлях, вони є сильно 
вмотивованими, з чіткою громадянською 
позицією. Здається, от і ознаки держави, яка 
має бути, і залишилось лише знайти шлях 
втілення цього. Втілити це можливо, 
починаючи з себе, але почати має не мала 
група людей, а хоча б половина. 

Отакі вони, філософські істини в 
прикладному аспекті, описані складними 
словами дуже прості принципи і парадигми, 
рушійні сили, які нас щоразу все вище і вище 
штовхають на спіралі пані Кліо. 

Сергейчук Андрій 
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Самогубство Бога 

 
Сказане героєм твору Ніцше «Весела 

наука»: – «Бог помер». Відправний пункт 
цього есе буде ствердженням цієї фрази в 
історії. Про що говорить нова метафізика? 
Насправді, цю фразу може виголошувати 
лише переможець Бога, або Ніщо. 
Переосмислення цієї тези відбулося 
наприкінці ХХ ст. американськими теологами 
У. Гамільтоном та Т.Альтіцером. Хоча сама 
ідея була відома ще в ІІІ ст. і виголошена 
Ноетом із Смирни: «Христос є Отець, сам 
Отець народився, страждав та помер»1 для 
того, щоб Бог був присутнім у нашому світі, 
йому довелося померти. Ісус свідомо йшов на 
цю жертву, щоб врятувати людство. Бог дав 
нам настільки тотальну свободу, що ми навіть 
можемо заперечувати Його існування. Він 
дозволив нам себе вбити. Смерть і 
повернення Ісуса – це не лише зупинка Його 
фізичного життя та відновлення: помирає не 
тільки зовнішня оболонка, яка втрачає 
іманентне Буття – помирає сама присутність 
Божественного й абстрактна ідея Бога, для 
того щоб втілитися у щось Нове, не те, що 
було проголошено через Старий Завіт. 

                                                             
1 Спасский А. А. История догматических движений в эпоху 
Вселенских соборов (в связи с философскими учениями того 
времени). Тринитарный вопрос (История учения о св. 
Троице).— Сергиев Посад, 1914.  
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Ми стоїмо на фрагментах руїн колишньої 
могутньої християнської цивілізації, нас 
полонила десакралізація. Але нам і цього 
мало. Західна цивілізація добралася і до 
східної метафізики, перетворивши її на щось 
пістряве та дике. Навіть для жителів Сходу 
їхні святі доктрини мають дивні та 
перекручені форми. Форми, які не можуть 
розрізнити душу та дух. Про це пише Рене 
Генон: «Психічний стан насправді нічого не 
має ні «вищого», ні «трансцендентного», 
тому що він складає лише частину 
індивідуального людського буття. Коли ми 
говоримо про вищі стани буття, без 
використання зайвих слів, то ми під цим 
розуміємо виключно надіндивідуальні стани 
буття»2. 

Згадується філософія Філіпа Майнлендера, 
яка зібрана в одну тезу, яку висловив Х. Л. 
Борхес: «Ми і світ – це частинки якогось 
Бога, який на початку здійснив самогубство, 
тому що бажав пізнавати небуття. Уся світова 
історія – це морок та агонія цих частинок 
Бога»3. Якщо згадати сучасні наукові теорії, 
використовуючи ідеї латиноамериканського 
метафізика Німрода де Росаріо, то 
перебування мікрокосмосу в 
трансцендентному часі визначено тим, що всі 
його внутрішні пориви синхронізуються із 

                                                             
2 Генон Р. Заметки о посвящении. М.: Беловодье. 2010. 
3 Х.Л.Борхес, "Коллекция", СПб, "Северо-Запад", 1992 
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рухом та поривами макрокосмосу. Тому 
гіпотеза Майнлендера дуже цікава. Можливо, 
Бог помер і тепер розкладається, що і 
позначає у науці ентропію та теплову смерть 
нашого Всесвіту. 

 Ми намагаємося укорінитися у духовному 
світі або в історії, але не завжди нас це 
втішає. Людина не хоче визнавати, що Бог 
створив світ лише для того, щоб самому 
звільнитися від страждання, адже ми за 
образом Божим робимо те ж саме – творимо, 
щоб не страждати. На жаль, ми перебуваємо у 
світі ілюзорного буття, чим є Бог, який хоче, 
щоб ми його пізнали, але до якого ми так і не 
прислухаємося, навіть коли він говорить 
людською мовою і ходить по нашій Землі. 
Можливо, смерть Бога була спробою 
привернути нашу увагу до Абсолюту? 

У Біблії є слова Ісуса, де він говорить: 
«Через те Отець любить Мене, що Я власне 
життя віддаю, щоб ізнову прийняти його. 
Ніхто в Мене його не бере, але Я Сам від 
Себе кладу Його. Маю владу віддати його, і 
маю владу прийняти його знову, – Я цю 
заповідь взяв від Отця» (Ів:10:17-18). Самсон, 
біблійний персонаж, теж здійснив 
самогубство, руйнуючи колони храму. Він не 
був винен у смерті филистимян і у власній 
смерті, оскільки його провадив Святий Дух. 
Як пише Августин Блаженний: «Подібний 
мечу, що ранить за велінням того, в чиї руки 
його покладено». Ці цитати з Біблії дуже 
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часто використовуються людьми, які 
захопилися танатосом і виправдовують 
самогубство як прояв Божої волі. 

Але чому ми намагаємося наблизитися до 
розп’яття Христа? Не можемо побачити на 
ньому розп’ятого, який наважився піти на 
власну смерть заради людства? Чому 
самогубство несе в собі лише забуття та вічне 
споглядання Ніщо? Один із варіантів 
відповіді можна знайти в Августа 
Стріндберга, коли людині надходить видіння 
розп’яття без Розіпя’того, гублячись у 
роздумах, які наздоганяли головного героя, 
він звертається до монаха-домініканця, щоб 
той йому трактував це видіння. Домініканець 
відповідає йому: «Ти не хочеш, щоб Ісус 
страждав замість тебе, тому страждай 
сам!» 

От і ми стоїмо біля хреста, з якого ніхто не 
звертається до Отця. Сьогодні розмови про 
значення Ісуса для людини переповнили чашу 
терпіння Ісуса, тому Він зійшов із хреста, 
надавши нам самим змогу спробувати на собі 
його природу, адже ми вже стільки про неї 
знаємо... 

Але як сакральне може зникнути 
безслідно? Чому ми не помітили цього 
відходу Христа? Людина добровільно взяла 
курс на дно буття. Світу мало її звичайного 
мислення. І тут, людина тремтить від своїх 
думок, їй стає страшно перед тим, що її чекає. 
Тут відкривається Шлях. Сучасна філософія 
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обрала шлях деонтологізації, сакральне 
перетворилося в раціональні/ірраціональні 
операції нашої свідомості. ХХ століття 
трансформувало світ в бездуховну пустелю, 
створивши бездонні пустоти та руїни. 

За словами Жана Марі Гюйо: «Ми повинні 
знайти одкровення у собі. Христа більше 
немає – нехай кожен із нас стане Христом для 
себе самого, нехай кожен сам звертається до 
Бога, як може. Нехай хоч заперечує Бога»4. 
Чи є справжніми ці слова? Невже Ісус справді 
нас покинув? Відповідь кожному доведеться 
шукати самому. 

Для того, щоб ми могли рухатися далі, 
потрібно усвідомити важливість самих себе 
для Абсолюту. Що ми є без вічного? Що є 
вічним? Ентаз – духовне входження у самого 
себе, неологізм, придуманий М. Еліаде на 
противагу екстазу – виходження із себе. 
Лише істинна маніфестація самого себе через 
входження, закриття самого себе може 
допомогти відшукати ключі до відповідей про 
розуміння Абсолюту. 

Бог полишив цей проклятий світ, полишив 
наш діалог, який тепер став неможливим. Всі 
метафізичні зв’язки остаточно розірвані. Але 
сакральне нас ще не полишило, навіть якщо 
воно існує у дуже перевернутій формі. 
Смерть Творця. Тут знищує творіння, 

                                                             

4. Гюйо Ж.М. Иррелигиозность будущего. Пер. с фр. Изд.2 
2011. 404 с. 
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полишає все будь-якого сенсу. Так 
народжується нігілізм. Нам залишається лише 
мовчати, а тут ще залишається 
трансцендентне, те, що ми ще можемо 
назвати метафізикою. Святий Максим 
Сповідник в «Недоуменних вопросах к 
Фаласию о Святом Писании» наполягає на 
«благому мовчанні» доктрині апокастасису, 
оскільки натовп не в змозі сягнути всієї 
глибини благого мовчання. Коментуючи ідею 
Максима Сповідника про два дерева Раю, фон 
Бальтазар таємно звернувся до трактування, 
яке висловив Оріген. Він розглядає «подвійне 
дерево» як символ-праобраз розп’яття і 
робить при цьому неочікуваний висновок – 
хрест є подвійним, тому що на ньому було 
розп’ято не лише Христа, але і «диявола із 
його військом». Климент Олександірйський 
теж вчив про те, що і диявол буде врятований. 
На думку блаженного Ієронима «самі демони 
і князь темряви, якщо забажають навернутися 
до добра в якомусь із світів, стають людьми, 
таким чином повертаючись до першообразу». 

Людину лякає перспектива того, що вона 
повинна сама залізти на хрест та прийняти 
муки, коли навіть диявол може бути 
врятованим лише за волею Бога. Тому 
сучасній людині краще забути все сакральне, 
розвернутися і чим далі втікати від 
порожнього розп’яття.  

Звісно, теологія смерті Бога не є новою. 
Гегель у своїх працях «Феноменологія Духу» 
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та «Лекції по філософії релігії» розгортає 
тези, з яких Т.Альтіцер будує своє вчення про 
кенозис, як основне підґрунтя для пояснення 
Смерті Бога. Гегель у «Феноменології духу» 
розкриває розуміння смерті Бога в такому 
рядку: «Смерть посередника є смертю не 
тільки природного боку його або його 
особливого для себе буття; вмирає не тільки 
зірвана із суті вже мертва оболонка, але і 
абстракція божественної сутності. 

Смерть цього подання містить у собі в той 
же час смерть абстракції божественної 
сутності, яка не встановлена як самість. Ця 
смерть є скорботним відчуттям нещасної 
свідомості, що сам Бог помер. Цей жорстокий 
прояв є проявом таємного знання про себе, 
поверненням свідомості в глибину нічного 
мороку «я = я», що зовні себе вже нічого не 
розрізняє і не знає. 

Це знання є натхненням, крізь нього 
субстанція стала суб’єктом, її абстракцією і 
млявістю померлих, отже, вона стала 
дійсною, простою і загальною 
самосвідомістю». 

Гегель творить філософську концепцію 
смерті Бога, що не в змозі витримати натиск 
часу, але знаходить своїх прихильників для її 
розтлумачення. «Смерть – доля людської 
конечності; таким чином, смерть є вищим 
доказом людської природи, абсолютної 
конечності. Христос помер страшною смертю 
злодія, не тільки природною смертю, але 
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ганебною смертю на хресті – людська 
природа проявилася у ньому в крайньому 
своєму прояві». 

«Бог помер, Бог мертвий – це 
найстрашніша думка: все вічне, все справжнє 
не існує, саме заперечення вкладено в 
розуміння в Бога; з цим пов’язаний вищий 
біль, відчуття цілковитої безнадії, втрата 
всього вищого». Ця теза найкраще відображає 
розуміння «Weltschmerz» з точки зору 
філософії. Заперечення Живого Бога створило 
цілу колонаду атеїстичної думки.  

Але тоді звідки береться відчуття 
«Geistschmerz», якщо відчуття Бога 
залишається присутнім у наших думках та 
книгах? Людина втратила зв’язок із 
Божественним через культуру, якщо 
первинне значення культури було діяльністю 
Божої Волі через людину і причетність до 
творення. Постійність процесу формування 
людини, світу, через діяльність Духу. На 
сьогодні можна спостерігати повністю 
протилежну картину. Надмірна 
технологізація створила розрив прямого 
Божественного творіння та суто людського 
творіння, коли зв’язок людини і 
метафізичного через іманентні прояви Бога 
розірвався і Бог став закритим для людини-
митця. Тоді виникає функціональна культура, 
мистецтво, яке не приносить естетичного 
задоволення, а лише задовольняє потреби 
людського існування. Направленість 
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людської діяльності на метафізичне знизилась 
до критичного рівня. Відповідно відсутність 
первинного начала, розрив зв’язку із 
Абсолютом спричиняє відчуття 
«Geistschmerz» та невдоволеності тим, що ми 
створюємо. Заклик екзистенціалістів 
залишається відкритим. Людина полишена і 
самотня у Всесвіті. Але при цьому людина 
винна сама, що опинилася у такій ситуації. 
Ми потребуємо нової філософії, що дасть 
відповідь на нові запитання та проблеми, які 
створило людство надмірним розривом між 
тілесним та духовним. Нове існування 
потребує нових методів для того, щоб ми 
змогли знайти ті двері, за якими закрився 
Абсолют, спосіб постукати в них, щоб нам 
відкрилися двері і ми змогли вибачитися за 
свої вчинки та знущання над власним тілом, 
душею та духом. Адже їх нам у використання 
дали лише на деякий час. 

Самогубство Бога відбулося лише в нас 
самих. Розп’яття, яке ми бачимо перед собою, 
на якому Ісус здійснив самогубство заради 
нашого спасіння, порожнє. Можливо і не 
було ніякого Ісуса, який пожертвував собою 
заради нас. У нас залишається лише наш 
Шлях, і куди він нас виведе нам невідомо, але 
ми радо робимо перші кроки на ньому. 
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Geistschmerz 

 
Розпочинати пошуки істин серед руїн 

думок ХХ ст. досить складна справа. Тому 
простіше просто шукати, і неважливо що, а 
вже читачі вирішать, що насправді тут було 
важливим. Дух людини прагне відкриттів, але 
що заважає розгортати світ таким, яким він є? 
Чому людина натикається на замкнені двері? 
Чому їх ніхто не відкриває? 

Чому метафізичне від нас закрилося і 
приходить до нас лише тоді, коли рішення від 
людини не залежить? Чому людина почала 
відчувати «Geistschmerz»? Це есе лише 
спроба знайти питання, які потребують 
відповіді. Оптимізм ХХІ ст. змушує шукати 
тінь від палючого сонця змін, які пропонують 
глобалізація, лібералізм та науково-технічні 
відкриття. 
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1.Geistschmerz 

 
Романтизм ХІХ ст. створив чимало 

реальних і яскравих ідей для філософії. Одна 
з них «Weltschmerz» – «Світовий Біль». 
Найкраще цей термін розкритий у творчості 
Жана Поля «Зелена, або безсмертя душі», 
Гете «Страждання молодого Вертера», поезії 
Г. Гейма, живопису Едварда Мунка. Опис-
характеристика головного героя «Зелена…» 
відображають суть цього терміну: «Лише 
його око бачило тисячі страждань, пережиті 
людьми. Цей всесвітній жаль він може 
витримати, так би мовити, лише через погляд 
блаженства, що прийде потому»5. Чи опис 
відчуттів зі щоденника Едварда Мунка: «Я 
гуляв по дорозі з двома товаришами. Сонце 
сідало. Небо раптом стало криваво-червоним, 
і я відчув вибух меланхолії, гризучий біль під 
серцем. Я зупинився і притулився до паркану, 
смертельно стомлений. Над синьо-чорним 
фіордом і містом лежали кров і розкошлане 
полум’я. Мої друзі продовжували гуляти, а я 
залишився позаду, тремтів від страху, і я 
почув нескінченний крик, що пронизує 
природу»6. 

Це почуття людини, яка розчарувалась у 
реальному світі, зрозуміла, що ніколи не 

                                                             
5 Jean Paul «Selina oder über die Unsterblichkeit». 
6 Sue Prideaux, Behind the Scream New Haven: Yale University 
Press, 2006 
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зможе задовольнити потреби розуму та уяви. 
Виникає невимовна печаль через недоліки 
світу.  

«Weltschmerz» наділений песимізмом, 
меланхолією, апатією та ескапізмом. 
Розділяти такі відчуття означає, з одного 
боку, неможливість погодитися з 
навколишнім світом, а з іншого – небажання 
його змінювати, боротися за своє щастя. Тому 
людина постає перед складним питанням, яке 
пізніше виголосив Камю у своєму есе «Міф 
про Сізіфа»: «Чи вартує життя того, щоб його 
прожити?»7 Так, чи справді життя є настільки 
цінним, щоб його прожити? Камю, звісно, дає 
відповідь на це питання в своєму есе, але чи 
вона зможе вистояти під натиском 
сучасності? ХХІ ст. відображає тотальне 
незадоволення людини самою собою. І це 
відображається у прагненні покращити своє 
тіло, нанотехнології, що зможуть збільшувати 
людську пам’ять, відновлювати органи чи 
наділяти людину новими можливостями, які 
раніше були недосяжними для людського 
тіла. 

Тіло постає транслятором людських 
бажань, які втілилися у філософії 
трансгуманізму. Зокрема, виголошена ідея 
шведськими філософами-трансгуманістами, 
очолюваними Ніком Бостромом, що людина 

                                                             
7 Камю А. Бунтующий человек.Философия. Политика. 
Искусство. — Политиздат, 1990. – 415с. — (Мыслители 20 
века). -С.24-100 
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зможе жити вічно за допомогою клонування 
свого тіла та перевстановлення своєї 
свідомості в нове клоноване тіло8. Аналітична 
філософія, яка захопила всі кафедри англо-
саксонського світу. Пропагуючи ідеї 
штучного інтелекту, який зможе подивитися 
на людство своєю незалежною, 
абстрагованою і об’єктивною оцінкою, і дати 
відповідь на питання «Хто ми є?»9 

Звісно, такий оптимізм потребує уваги та 
дискусій, але чи в такому вихорі змін людина 
залишиться людиною? Можливо, такі 
ймовірні шляхи людського майбутнього і 
створюють «духовний біль» людини? 

«Geist» – «Дух» – розглядається не як 
прояв чогось вселенського, що знайшло 
відображення у працях Гегеля, а 
індивідуальний код людської вкоріненості у 
бутті. Склад людського єства, який може 
надати людині шанс доторкнутися та відчути 
Абсолют. Чому «біль» – «schmerz»? ХХІ ст. 
стало маніфестом секуляризації Західного 
світу, що вилилося в послаблення 
християнської позиції перед іншими 
світоглядами, які активно розгорнули свою 
діяльність і не обмежилися лише створенням 
соціальних спільнот, а почали активно 

                                                             
8 Bostrom N. A History of Transhumanist Thought // Journal of 
Evolution and Technology. Vol. 14 (1), April 2005. 
9 Васильев В.В. «Чалмерс: все решения плохи» // Трудная 
проблема сознания. — М.: Прогресс-Традиция, 2009. — 
С. 152—189. — 272 с. 
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впливати та змінювати традиційний устрій. 
Перехідні історичні та культурні етапи 
відображають народження людини, а 
народження завжди передбачає страждання: 
«…бо людина народжується на страждання, 
як іскри, щоб угору летіти…(Йов 5:7)». Саме 
тут постає конфлікт людської волі як 
прагнення до розвитку, за Арістотелем 
ентелехії10, і свободи дії. А чи все, що ми 
робимо задля власної свободи та 
самоствердження, є правильним? Відповідь 
потрібно шукати в Дорозі. 

Чому Дорога повинна дати нам відповіді 
на питання, пов’язані з «духовним болем»? 
На мою думку, формування і процес 
страждання нашого людського Духу 
пов’язаний із рушійною силою – «цікавістю». 
Лише цікавість та уява змушує нас 
розвиватися, тобто рухатися своєю Дорогою. 
Для ствердження нового терміну варто дати 
йому визначення. 

Geistschmerz – це стан людського Духу, 
який розчаровується у людській можливості 
пізнавати самого себе; відсутність здатності 
розуму та уяви осягнути всю широту і 
глибину власного існування; виникнення 
скорботи через те, що людина неспроможна 
пізнати метафізичне; розчарування у власних 
можливостях знайти шлях до Абсолюту 
самотужки. 

                                                             
10 Кнабе Г. С. Понятие энтелехии и история культуры // 
Вопросы философии. – 1993. — № 5. – С. 27-39 
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2.Дух 

 
Надмірний акцент на антропологічні 

характеристики Духу, які розкриті у Волі чи 
Інтуїції, заперечують здатність до руху. Це 
лише робить сильний наголос на пізнанні 
людини, що замикає Духовні поривання 
(ентелехію) на циклічні повтори у пошуках 
самого себе. Світ для Духу постає закритим. 
Самопізнання людського духу постає 
неможливим. У Хaйдеґґерa є пoняття 
«Offenheit» («вiдкритicть»), про яке вiн пише 
у прaцi «Буття i Чac», стверджуючи, щo 
кoлиcь cвiт був «вiдкритим». I вiн 
прoтиcтaвляє цьoму «вiдкритoму» cвiтoвi cвiт 
«зaкритий», в якoму вci ми живемo. Це 
oзнaчaє, щo ми вже не мoжемo піти в лic aбo 
пoгуляти в пoлi. В якoму cенci ми це зрoбити 
не змoжемo? Ми, люди, зaкритi, не знaємo нi 
трaв, якi тaм рocтуть, нi птaхiв, якi cпiвaють. 
Уci ми вiдрiзняємocя aгреcивнoю 
aнaлiтичнoю пcихoлoгiєю. Припуcтимo, 
бoтaнiк пoяcнить нaм щo-небудь прo 
кульбaбу, розповість те, щo ми мoжемo 
прoчитaти в будь-якoму пiдручнику, aбo 
cкaже, що ocь cпiвaє вiльшaнкa, а зaрaз веcнa, 
вiльшaнкa cпрaвляє веciлля. I ми змoжемo 
нaвiть вiдрiзнити cпiв мaлинiвки вiд cпiву 
щигля, хoчa це вaжкo … I це, влacне, вcе, щo 
ми мoжемo знaти прo живу прирoду, aле 
навіть це надасть нaм перевaгу перед 
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бiльшicтю нaших cуciдiв. Ocь щo знaчить 
«зaкритicть» cучacнoї людини перед 
прирoдoю. Саме в такій формі постає 
закритість світу людини від світу людського 
Духу, який стає нашим сусідом на все життя, 
живе найближче до нас, але про якого ми 
знаємо найменше. 

У Хaйдеґґерa в «Буттi тa Чaci» є розділ, 
який нaзивaєтьcя «das Man». «Man» – 
нiмецькою зaйменник, щo називає iменник. 
Хaйдеґґер дaв aртикль cередньoгo рoду – «das 
Man», – тoбтo пiдвищив у чинi зaйменник дo 
iменникa. У цьoму рoздiлi є цiкaвa фраза у 
звичній для Хaйдеґґерa, вiрнiше, дуже 
cвoєрiдній манері: «Jeder ist andere und keiner 
er selbst» – «Кожен є Іншим, але сам – ніким». 
Це oзнaчaє: вci ми – «cтoрoннi», «вoни». 

Найкраще, на мою думку, поняття Духу 
відображає есе психіатра Аллана Вілліса 
«Дух»11, в якому автор розкриває, з 
біологічної точки зору, існування та завдання 
Духу. Спираючись на його ідеї, спробуємо 
проаналізувати саму ідею та сутність Духу. 

Людина завжди перебуває в процесі 
творення та становлення як себе особисто, так 
і навколишнього світу. Динамічні прояви 
можна спостерігати всюди. Водночас, жоден 
момент не підлягає повторенню, все, що 
трапляється, унікальне й відбувається лише 

                                                             
11 Хофштадтер Д., Деннет Д. Глаз разума: Фантазии и 
размышления о самосознании и о душе. Пер. с англ. Эскиной 
М.А. (Самара: Бахрах-М, 2003). -432 с. 
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один раз. Ми є хранителями Духу, хоча нам 
не відомо, як ми його оберігаємо і від чого 
оберігаємо. «У процесі постійного творення 
ми несемо Дух на плечах, в очах, в руках, з 
мукою знаходимо дорогу крізь туманне 
сьогодення в непізнане, непізнаване 
майбутнє»12. 

Важко не погодитися з Віллісом, що ми 
несемо Дух абсолютно всюди, інколи він 
постає непосильною ношею, що викликає 
«Geistschmerz», але при цьому ми не 
відмовляємося продовжувати рух. Навіть 
якщо відбувається самогубство, рух Духу це 
не зупиняє. Дух переслідує свої власні цілі, 
для яких процеси творіння є 
найважливішими. Дух від нас не залежить, 
тому нам важко говорити про його сутність. 
Процес ентелехії Духу залишається закритим 
для нашого розуміння. Хоча є певні моменти, 
які нас можуть підштовхнути до його 
розкриття. Людина штовхає Дух уперед із 
кожним ударом серця, Дух учиться разом із 
людиною, розвиваючи себе, свої здібності, 
при цьому стаючи ще більш загадковішим та 
відстороненим від людини. Закритість 
людини від світу постулює, що каміння, 
дерева, річки є лише сукупністю фізичних 
законів та процесів без жодної цілі, бажання 
руху, які формуються незалежно від самих 
дерев, річок, каміння. Це твердження буде 

                                                             
12 Там само. 
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дієвим, якщо природу розглядати 
як об’єктивну, а не проективну. А якщо 
припустити, що природа проективна? Нам ще 
і сьогодні відомі уявлення «примітивних» 
народів про те, що в кожної річки буде ціль 
руху, вона буде хотіти шуміти та 
розливатися. Тоді камінь буде хотіти падати, 
адже він є складовою землі, а не повітря. 
Хоча розвиток наукової картини світу 
виштовхнув анімізм у підручники, це 
призвело до того, що за сучасними науковими 
уявленнями виверження вулкану безцільне, 
вітер не прагне кудись потрапляти, а річка 
тече кудись, тому що так склалося. Людина 
навіть не запитує, чому все так? Хоча щось 
всередині хвилює нас, особливо в дитинстві, 
наша уява проектує надто фантастичні для 
науки картини. А можливо, це не уява 
проектує, а пам’ять Духу відображає досвід 
минулого покоління. Ймовірно, ми 
помиляємося, коли намагаємося пояснити 
лише сухі наукові факти, а наш Дух таким 
чином протестує. 

Дух існував вічно. Він є сам Бог, що мав 
досвід до початку творіння, і знав, як це 
здійснити. Людська діяльність, досвід почав 
не задовольняти Духа, що й призвело до 
протиріччя в людині з її власним «Я». 

«Дух – це мандрівник, котрий змушує 
людську душу йти за ним до єдиної частинки 
цілого», – так писав Ерік Хеллер. Дух 
мандрує з власною ціллю, ми йому лише 
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допомагаємо досягнути мети. Хоча завдання 
людини не шукати цілі в кінці дороги. Ми 
повинні зрозуміти, що ціль нашого життя і є 
саме життя, коли наш Дух спрямовує нас 
туди, куди він повинен потрапити, щоб ми не 
заблукали на нашій дорозі. «Дух – 
мандрівник, а людина – корабель»13 Якщо 
уважно подивитися на кінець людського 
життя, то ми зможемо побачити стежку, якою 
рухається Дух, шлях блистить, наче павутина, 
вкрита росою на сонячному світлі. Але цей 
шлях тріпотить при кожному неправильному 
русі людини й може легко обірватися. Але 
досягнувши фізичного кінця нашого життя 
шлях залишається. Для кого ми робили цей 
шлях? 

Можливості динамічного руху Духу 
закладені a priori в людську природу й 
направлені на всі можливі речі у світі. У 
процесі руху кожна окрема річ сприймається 
як чинник наближення до цілі, яку людина не 
створює, формуючись частиною первинного 
уявлення про абсолютну широту людського 
пізнання через Дух. 

 

                                                             
13 Хофштадтер Д., Деннет Д. Глаз разума: Фантазии и 
размышления о самосознании и о душе. Пер. с англ. Эскиной 
М.А. (Самара: Бахрах-М, 2003). Глава 9. 
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3.Дорога 

 
«А дорогу, куди Я йду, ви знаєте», – 

Говорить до Нього Тома, – ми не знаємо, 
Господи, куди йдеш. Як же можемо знати 
дорогу?» – Промовляє до нього Ісус: «Я 
дорога, і правда, і життя. До Отця не 
приходить ніхто, якщо не через Мене» (Івана 
14:4-6). 

У процитованому уривку з Біблії є чітке 
визначення метафізичного розуміння дороги. 
Дорогою є Ісус, отже, Бог. Християнство 
подає чітку дефініцію, хоча виникають деякі 
питання. Чому це питання Ісусові ставить 
Фома? Як розуміти Ісуса? Як людське тіло, 
єство чи Божа сутність може бути дорогою? 
Фома – апостол, який дивувався, за що його 
прозвали «невіруючим». Не дивно, що він 
ставив таке питання, хоча, напевно, не 
очікував отримати відповідь. Невже ставити 
питання є завданням зацікавлених?  

На жаль, сьогодення підтверджує цю тезу. 
Питають ті, хто сумнівається. Щоб зрозуміти 
дорогу, потрібно спершу розібратися із 
геометричними складовими, які створюють 
шлях. На мою думку, найкраще підійде 
трактування у метафізичній площині 
геометричних понять Джона Ді «Ієрогліфічна 
монада» та Рене Генона «Символіка хреста». 
Чoму Джон Ді нaзвaв геометричний знак 
лінії, який найближчий для трактування 
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дороги, – «мoнaдoю»? Джoн Дi мiркує тaк: 
лiнiя вже є дiaдa, вoнa oбмеженa двoмa 
тoчкaми, знaчить, ми oтримуємo чиcлo двa. 
Кoли вертикaль перетинaє гoризoнтaль, тoчкa 
перетину є чиcлo три. Дaлi хреcт зi cвoїми 
чoтирмa гiлкaми cтaнoвить чиcлo чoтири, 
якщo ми з’єднaємo чиcлo три i чотири, 
oтримaємo чиcлo ciм. Якщo пoвернемo хреcт 
нa coрoк п’ять грaдуciв, oтримaємo кocий 
хреcт aбo хреcт cвятoгo Aндрiя aбo «iкc» 
лaтинcькoї абетки. Caм пo coбi кocий хреcт 
oзнaчaє чиcлo деcять зa лaтинcьким 
вaрiaнтoм. Для Джoнa Дi лiнiя cклaдaєтьcя з 
тoчoк: «Лiнiя є рoзквiт тoчки». 

У Рене Генoнa пocтулaти aбcoлютнo 
прoтилежнi: тoчкa – це єднicть, тoчкa – це 
метaфiзичний принцип, пoзa маніфестації, 
вoнa не пoрoджує лiнiї. Тaким чинoм, Генoн 
уникaє звичaйних мaтемaтичних пaрaдoкciв, 
кoли гoвoрить, щo у вiдрiзку дoвжинoю у двa 
caнтиметри неcкiнченна кiлькicть тoчoк, що в 
кiлoметрi їх теж неcкiнченне чиcлo. Те ж caме 
cтocуєтьcя прямoї лiнiї i кoлa. Тoбтo, пo cутi, 
тoчнo нiчoгo вимiряти не мoжнa, мoжнa 
тiльки навести приблизне значення для 
прaктичного застосування. Генoн придiляє 
прoблемi тoчки велику увaгу. Він 
здебільшого цитує Лao-цзи і Чжуaн-цзи, які 
сформували положення про те, що точка має 
метафізичний принцип для руху людини. 
Постулат прo те, щo тoчкa— це метaфiзичний 
принцип, привoдить Генoнa дo дуже 
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вaжливoгo виcнoвку. Вiн цитує Пacкaля: 
«Вcеcвiт – це неcкiнченнa cферa, де центр 
cкрiзь, a oкружнicть нiде»14. Генoн пocтулює 
прямo прoтилежну iдею: «Вcеcвiт – це cферa, 
де oкружнicть cкрiзь, a центр нiде». 
Вихoдить, щo вoни cтверджують прoтилежнi 
речi. I кoжен із цих aвтoритетiв дoтепнo й 
водночас аргументовано зaхищaє cвoї позиції. 
Генoн не тiльки тoчку веде в метaфiзичний 
oбрiй – вiн i лінію, i кoлo веде туди ж. Ми не 
можемо прoвеcти коло, де пoчaтoк збiгaвcя б 
з кiнцем. Це немoжливo, тoму щo в умoвaх 
нaшoгo кoнтинууму, в умoвaх прocтoрoвo-
чacoвих змiн ми нiкoли не пoтрaпимo cвoїм 
циркулем у ту ж caму тoчку, звiдки пoчaли 
шлях кoлa: aбo злегкa вбiк, aбo ліворуч, 
праворуч, вниз. «Тaким чинoм, – пише Генoн, 
– кoлo є сутo метaфiзичнoю кoнcтрукцiєю, 
немoжливoю в прирoдi». 

Генoн абсолютно чітко i логічно це 
дoвoдить: геoметрiя не мaє нiякoгo 
вiднoшення дo нaшoгo cвiту. Не тiльки тoчкa, 
a й лiнiя i кoлo в прирoдi немoжливi. Чoму? 
Лiнiя oбмеженa двoмa тoчкaми, власне, це i є 
прямa, щo лежить мiж двoмa тoчкaми, aле 
першa i другa тoчки не мaють вiднoшення дo 
мaнiфеcтaцiї caмoї лiнiї, тaк caмo, як 
нaрoдження i cмерть не мaють стосунку дo 
життя людини. Життя є диcтaнцiя. Прямa мiж 

                                                             
14 Паскаль Б. Блез Паскаль. Мысли. Малые сочинения. 
Письма. — М.: АСТ, Пушкинская библиотека, 2003. — 536 с. 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 41

двoмa тoчкaми теж диcтaнцiя. Кoли ми 
гoвoримo: «Прямa A i В», це oзнaчaє, тoчки A 
i В метaфiзичні, a маніфестована тiльки oднa 
прямa. Кoли ми гoвoримo: «Людинa 
нaрoдилacя у тaкoму-тo, a пoмерлa у тaкoму-
тo рoцi», цi рoки нереaльнi, вoни метaфiзичні, 
a реaльнa лише тa життєвa диcтaнцiя, яку 
людина прожила. Тaким чинoм, Рене Генoн 
дуже тoчнo oбмежив cпекуляцiю вiд oперaцiї. 
Генoн пoзнaчив, щo лiнiя i вcе, щo ми рoбимo 
з її допомогою, не має вiднoшення дo нашого 
життя. Так трапилося тому, щo ми переcтaли 
жити у вiдкритoму cвiтi. 

Чому світ закрився від нас? Відповідь 
можна знайти у працях Платонова, в яких він 
стверджує, що не світ закрився від нас, а Бог. 
Тут народжується паломник, людина, яка 
наділена «духовним болем», розчарована у 
пошуках самої себе в замкнутих системах, що 
вирушає на пошуки метафізичного. 

На думку С. К’єркегора, людина у своїх 
нещасних пошуках повинна вирушити на 
Захід, на Британські острови, де є могила із 
епітафією «Нещасний»: «Якщо ж він ще не 
знайдений, то здійснимо ми, дорогі Ευμπαρα-
νεχρωνοτ15, як хрестоносці паломництво, не 
до Святого Гробу на щасливому Сході, а до 
скорботного гробу на нещасному Заході. У 
цього порожнього гробу будемо ми шукати 
його, нещасного, у впевненості знайти його, 

                                                             
15 Помираючі разом, співтовариші в смерті (грец.) 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 42

бо, як туга віруючих прагне до Гробу 
Святого, так нещасних тягне на захід, до 
цього порожнього гробу, і кожен сповнений 
думки, що він призначений йому»16 Це, 
звісно, не найкращий приклад для пояснення 
метафізичного значення Дороги, але в цій 
цитаті виникає розуміння «Geistschmerz» для 
паломника. 

Для розкритя сутності дороги людині 
потрібно шукати відповідь на два питання: 

1) Вічне теологічне: що в людині знає, 
куди йти? 

2) Хто вартий того, щоб іти не до себе 
(перебувати в місці, де народився – духовно)? 

Якщо на перше питання відповідь майже 
очевидна, то на друге – складніша. Ентелехія 
є джерелом чи тією іскрою, через яку людина 
починає свій рух і життя серед страждання; 
дух страждає, тому що людина відмовляється 
йти своїм шляхом, не знаходить відповіді та 
не ставить нових питань сама собі. На друге 
питання відповідь Фомі дає Ісус. У місці, де 
народився духовно, може перебувати той, 
кому не страшно ставити питання Абсолюту 
та сумніватися в Його твердженні і 
перевіряти його на власному досвіді. 

                                                             
16 Керкегор, С. Несчастнейший. М.: Библ. -Богосл. ин-т св. 
ап. Андрея, 2002. С. 17-28 
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Руїни Минулого 

 
Ми ловимо миті, щоб пам’ятати найкраще 

з нашого життя. Забуваємо біль та 
страждання, але все одно йдемо вперед, до 
свого земного кінця, туди, де на нас чекають 
руїни міста, що так часто снилося нам, коли 
ми були дітьми. Юні душі не так бояться 
смерті, як бояться вони мерців. На 
кладовищах зустрічати місячне світло значно 
приємніше в дорослому віці. У наших снах 
дуже часто приходять моменти дитинства. В 
них частіше оживають страхи, ніж радості, 
але всі ці переживання знаходять знову крила 
і грають як світлячки в коротких сутінках 
душі. 

Нікому не вдається розтоптати ці страхи в 
пам’яті, все рухаючи наші тіні до тих днів, 
коли нам було болісно дивитися страхам в 
очі. Хоча, що ми можемо вдіяти, коли наші 
фантазії дозволяли нам подорожувати, 
залишаючи на місцях всі буденності та 
неважливі речі? 

Вигадуючи друзів, нові світи, власних 
богів, дитина перебуває в блаженному місці. 
Вже серед дорослих це називається 
ескапізмом, висловлювання, що характеризує 
втечу від світу в кращі місця, де нам 
спокійно, чи просто у власну уяву. Сітка 
туману вкриває наше життя з ніг до голови, а 
ми все йдемо туди, де нас не повинно бути, 
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визначаючи наше життя випадковостями чи 
долею, хто трошки сміливіший той визначає – 
це як Божественне провидіння. 

Дійшовши до руїн, ми собі спокійно 
сидимо та споглядаємо те, що колись було в 
наших мріях, полишивши емоції в далеких 
уже місцях, сидячи біля зламаного монументу 
у зруйнованому місті, будинки якого вже 
навіть важко уявити. Ця картина виголошує 
спалений спокій душі, характер минулого 
життя. Тримаючи перед очима цей 
постапокаліптичний пейзаж, ми відчуваємо, 
що загубили нитку, яка повинна була вивести 
нас із лабіринту. 

Дуже швидко змінюється наше буття та 
мрії. Час, коли в нас не було нічого в руках, 
але були мрії, давно минув, тепер в руках усе 
необхідне, а від мрій полишилися лише руїни. 
З часом усе складніше стає розповідати про 
місто, яке оповите ранковим серпанком, що 
з’являється у наших снах. Там, де ще не 
втрачені мрії, туди, куди прагне кожна 
дитина. 

Будучи останнім із давнього роду, 
рухаючи зорі на небесах у власній уяві, кожен 
зневажав того, хто прагнув сховати себе від 
жорстокості, яку давав світ. Залишається 
лише писати про власні сни. Давнина не 
терпить свавілля, тому що все може 
виявитися ілюзією, якщо вона ще не 
заполонила світ повністю, так само як мрії не 
можуть перетворитися в результат у 
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повсякденному житті. Тіло сірого 
бездомного, що, забуте часом, все ще 
спочиває серед руїн давнього міста, не може 
бути закреслене у книгах так само, як не 
можна скасувати світанок. Він не зміг 
підкоритися тому, що реальний фізичний світ 
ніколи не зможе задовольнити потреби його 
розуму та відповідати уяві. Глибока печаль 
над недоліками світу заполонила всі його 
думки. Це все змусило людину перетворитися 
на бездомного в пустелі реальності, де оази – 
надзвичайна рідкість. Поділяти такі відчуття 
означає те, що, з одного боку, нема 
можливості погодитися з навколишнім 
світом, а з іншого – небажання його 
змінювати, боротися за своє щастя. Навіщо 
йти проти волі своїх богів? На жаль, Сізіф 
програв. Тепер він сидить та рве на собі 
волосся, щоб хоч щось відчувати. 

Тоді була створена книга, яка не мала 
ніяких аналогів, але перевершила всі 
сподівання тих, що творили вічність. 
Зачинивши за собою двері університетів, де 
говорили, що Бог помер, відповідали: «Ні, він 
не помер, його просто тут немає». Бог 
вирушив у вічну подорож незвіданими навіть 
для нього самого шляхами. А ми залишилися, 
щоб творити нові руїни серед інших, ще 
більш давніх руїн. Кожен наш крок залишає 
за собою слід у пластах реальності, 
викривляючи її, руйнуючи чи зшиваючи. 
Невже наша природа настільки деструктивна? 
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Невже дитячі мрії приводять лише до руїн? 
Важко відповісти, що ми шукаємо, чого 
прагнемо в цьому світі. Прийняти чуже 
вчення буде втечею від самого себе. Будувати 
мрії серед руїн може не кожен, щоб залишити 
історію, хоча і в ній важко віднайти сенс 
цього світу. Залишається книга, яку будуть 
гортати віками. Якщо її спалять, вона 
залишиться в пам’яті і турбуватиме своїх 
читачів фантазіями, меланхолічними 
поривами для того, щоб не забували тих днів, 
коли ми бачили чисте місто, оповите 
ранковим серпанком. 
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Нереальність книги може порушити 

рівновагу у Всесвіті, а її реальність зовсім 
зруйнує наш світ. Шукаючи можливі 
варіанти, ми знову повертаємося до старого 
перевіреного методу нашого дитинства. 
Втікаємо у власну ілюзію, туди, де ця книга 
можлива і не порушує закони порожнечі, яка 
все скрупульозніше заповнює наш світ та 
наші думки. Думки сконцентровані на 
трансформації грошей в предмети, кохання в 
задоволення. Нові рецепти щастя виникають 
щодня, але ніякі хімічні пошуки не замінять 
душевних. Книги стають «оцифрованими», 
але змінювати ми нічого не будемо. Світ 
замість нас вирішує що робити та обирати. 
Єдина справжня книга залишатиметься 
нереальною, щоб ми могли її завжди читати, 
бачити та гортати. 

Ми не звикли асоціювати світ із тим, що це 
великий некрополь. Всюди кістки, поховання, 
а особливо на місцях руїн. Шляхи віруючих 
ведуть до крип святих та мучеників. 
Намагання знайти втіху серед мовчазних 
скелетів чи нетлінних залишків людей. До 
чого це нас приводить? Люди забули про те, 
що відповіді дають лише ненароджені, 
записуючи в книгу кривавими слідами, які 
полишають нас в довгих роздумах над 
питанням: «Що я?» Чи може бути могила чи 
крипта місцем для розуміння тиші? Тиші, яка 
лунає в нашій свідомості? Давні люди 
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будували дольмени, щоб мати зв’язок із 
предками. Вони розуміли те, що забуло наше 
покоління: у смерті ми замовкаємо, хоча, 
навчившись говорити через книги, ми стаємо 
байдужими до тиші, що живе в нас. Хочеться 
говорити і говорити, щоб слухали і слухали, 
але безкінечності це непотрібно. Древні 
розуміли те, що, коли наше серце перестає 
битися і кров застигає, на руїни лягають лише 
тіні минулих спогадів. Вони почали будувати, 
тому що не вміли писати. У давніх людей не 
було книг, тому дольмени слугували місцем, 
де нащадки могли читати тишу думок своїх 
предків, там відбувалося спілкування світів, 
що були небайдужими один до одного. Саме 
тоді виникли руїни, які були створені 
людськими руками для того, щоб 
спілкуватися з тим, чого ми не можемо 
досягнути в реальності. Далі людство 
придумало крипти, склепи, могили, до яких 
ми ходимо та шукаємо відповідей. Часто 
відповіді до нас приходять через сон; 
фрагментами, уривками нам кажуть ті, кого 
вже немає, що руїни нікуди не зникають. 

Книга розпочата при першій спорудженій 
формі руїни людської реальності. За зразком 
форм ритуальної магії чи шаманизму, які 
збереглися до сьогодні, людина віднаходила 
комунікацію зі світом мертвих чи духів, через 
власну кров, яку проливали в дольмені. Саме 
людська кров скріпила буття руїн у нашому 
світі. Руїни – це наочний прояв ентропії, 
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повернення людини до власного творіння, що 
перетворює реальні спогади на абстрактну 
субстанцію. Ми навчилися будувати для того, 
щоб потім говорити, тому що не вміли 
писати. Книга, що формує нашу особистість, 
освітлюючи променями темряви, небесний 
рай, що закритий для тиші. Прокидаючись на 
кладовищі, починаєш шукати на небі сонце, 
що приховане тінню місяця. В той час 
розумієш, що всі могили розриті шукачами 
відповідей. Нас тривожать думки Аристотеля, 
Платона, Канта, Гегеля і всіх інших 
філософів. Ми думаємо чомусь, що вони 
знали відповідь. На жаль, вони лише ставили 
питання… Стінами руїн церкви бігають тіні 
минулих поколінь з їхніми думками. Тільки 
діти залишаються у відкритих трунах, інші 
вже порожні. Церква стала символом минулої 
епохи, яку постійно намагаються відбудувати 
з руїни, але все ніяк не виходить: то матеріал 
для будівництва не підходящий, то люди не 
ті, що були. А до кінця зруйнувати і 
збудувати спочатку ніхто не насмілиться, 
доведеться тривожити тих, хто лежить в 
криптах. А це може призвести до 
неочікуваних та непередбачуваних наслідків. 

Накладаючи пласти різних часових епох 
через залишки споруд чи навіть «книг», нам 
на руки лягає нитка, що веде до виходу, де ми 
зможемо дати відповідь на те питання, що 
лунає криком із дольменів: «Що я?» 
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Чомусь відповідь ми знаходимо лише у 
простому паростку звичайної (на перший 
погляд) рослини, виноградної лози, яка все 
зводить залишки руїн своєю живучістю та 
невпинним ростом. Людина давно змогла 
подолати складний механізм кайданів, які на 
неї були накладені давніми творцями її 
реальності. Щось надламалося, виникло нове 
світло надії, що вже перестала бути 
найбільшим злом, а перетворилася на нову 
дорогу, якою можуть ступати лише ті, хто 
ставить собі питання: «Що Я?» Ті, хто 
творили світ, не помітили або забули про те, 
що в ньому хтось продовжує жити і хоче 
рухатися вперед. Тому й у вищих світах 
згадали, що таке страх, адже вони його і 
творили разом із незбагненним організмом, 
який став людиною серед руїн. 
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Частина ІІ 
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Дія, страх, мужність – етична 

позиція 
 
Туманний вислів Ясперса проголошує, що 

людина бачить світ людської діяльності в 
дійсності держави як безжалісної 
незламності. Цей вислів скеровує нас на шлях 
до коріння людського страху перед 
державою. Незламна система, яка нищить 
індивідуальність того, хто населяє політичне 
утворення. Форма страху передує загальним 
критеріям того, що від нас хочуть отримати 
керівники політичної влади, покриваючи 
павутиною безжалісної інформації. Руйнуючи 
здатність людського мислення, страх 
переростає у залежність. Настає таке 
враження, що людина сама прагне перебувати 
у страху перед тим, що псевдо-комфортна 
система зламається і потрібно підтримувати 
те, що ще не зникло і не зламалося. 

Різниця між демократією і театром у тому, 
що театр сповідує гру як найбільшу цінність і 
не приховує свою сутність, а демократична 
влада – приховує. Результатом цього стає 
ілюзорність дій влади, які спричиняють 
масову рефлексію та обурення. Виникає 
відчуття, що щось не так і це «не так» буде 
тривати надто довго. Але щоб розібратися в 
сітях того, що відбувається, потрібно самому 
бути павуком, який сплів цю павутину.  
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Досить часто людина сподівається на вмілі 
руки хірурга, який зможе лише одним 
надрізом скальпелю розкрити гнійну рану і 
весь гній зійде з тіла. Але після розрізу сітки 
систем, які формувалися більше ніж декілька 
сотень років, можна розкрити лише постійну 
кровотечу і не факт, що суспільство зможе 
знайти засіб зупинити те, що зможе зробити 
одна мудра та смілива людина. 

Нашарування пластів владної інформації, 
яка приховує всі найболючіші моменти 
історії, формує ці делікатні моменти, 
розкриває їх, створює механізм захисту 
людини від самої себе. Адже в одних із 
найкритичніших ситуацій людина втрачає 
свідомість, тому що мозок ставить блоки, 
перед якими людський організм не у змозі 
встояти. 

Етичний вимір людини у суспільстві 
вимагає ідеального синтезу персони і тіла 
влади, щоб покриття павутиною правдивої 
інформації було рівномірним з обох сторін. 
Звісно, наше українське суспільство не може 
похвалитися ідеальним синтезом і ще довго 
не зможе, адже корінь страху не віднайдений. 
Хоча виникає питання: чи шукає його хтось 
настільки серйозно? 

Згадується фраза Лао-Цзи про те, що 
ідеального керівника держави не повинно 
бути помітно і щасливий народ навіть не 
знатиме, хто їх правитель. Хоча китайські 
реалії не підходять для українського 
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суспільства, яке надто багато говорить про 
політику. 

Дія конкретної людини визначає цілісність 
того, що має бути «зверху» над тим, що всі 
звикли називати «сірою масою». Однак важко 
з тими, хто хоче бути частиною цієї 
славнозвісної метафори, але не помічає, що 
вже нею є. Тотальність формування 
надлишкових дій персоною перевищує її 
здатність усвідомлювати потім свої вчинки, 
які впливають на майбутні повороти життя 
вже інших людей, які навіть не розуміють, що 
десь є важливіша рушійна сила, ніж вони 
самі. Тотальність збитковості необдуманої 
людської дії призводить до стресу самого 
суспільного буття, що викликає не постійне 
світло, до якого потрібно рухатися, а лише 
мерехтіння імманентного буття серед 
загублених форм владності людини над 
людиною. 

З іншого боку, будуючи етику суспільної 
взаємодії людської влади над людиною, 
приємно казати: «Добре, що людство ще не 
дійшло до того, щоб людиною керувала не 
людина, а, наприклад, машина». Тому деякі 
страхи людської дії зникають перед тим, що 
здається непохитним та нездоланним, адже 
там такі ж люди, як і ми. Вони хворіють, 
вмирають та помиляються. Вірогідність зміни 
стає значно вищою і дія спричиняє спокій 
перед тим, що щось залишається невідомим 
та нерозкритим перед нашою свідомістю. 
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Страх відкриває очі для тих, у кого ще 
присутня цікавість. Він дозволяє рухатися 
туди, де щось залишається незвіданим. 
Цікавість є рушійним фактором будь-якого 
розвитку суспільної думки. Нам цікаво, чому 
щось є саме так, що буде, якщо змінити щось 
і т.д. Для етичного виміру цікавість перед 
діями суспільства, влади чи просто індивіда 
формує важливість недосяжного ідеалу, який 
зможе корелювати загальні поривання до 
змін. Кожен розуміє, що мрія є 
нездійсненною, якщо задля неї нічого не 
робити, а лише розмірковуючи та попиваючи 
чай у себе на кухні думати: «Як було б 
добре…». 

І справді, люди п’ють чай, а в їх серцях 
здійснюються трагедії, як колись писав 
Чехов. Ніхто не здатний змусити людину 
діяти, лише вона сама. А надати їй мужності 
для подолання страху через дії може лише 
віра в себе, в Бога, недосяжний ідеал, вічне чи 
просто в ідею. Хоча ідея не завжди є вірним 
засобом і може зраджувати людське бачення 
через двоякість поняття чи просто 
неправильне розуміння того, що ми можемо 
сповідувати задля становлення нашої 
мужності до дії. 

Страх розкриває нам нові можливості, 
адже він породжує істинну дію, яка розкриває 
істинне значення мужності. Хоча не варто 
розуміти мужність як щось таке, що 
призводить до революцій. Мужність полягає 
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в тому, що кожен, хто є індивідуальністю, 
зможе реалізовувати свої пориви на благо 
суспільства, яке встановило норми поведінки 
та етики. Наприклад, житель Закарпаття 
зможе щодня приходити та допомагати 
онкохворим дітям, а житель Волині збудує на 
своїй землі, яку не використовує, притулок 
для бездомних котиків, житель Луганщини 
поїде з місією Червоно Хреста в Африку 
допомагати знедоленим від голоду жителям 
цього континенту. Тут мужність 
приховується не в філантропічних діях, а в 
тому, щоб просто зробити крок до того, що 
зможе хоча б трішки видозмінити суспільні 
одиниці, встановлені та розроблені 
загальноприйнятою системою людяності. 

Етична мужність породжується лише 
внутрішніми інтенціями носія суспільних 
норм, які викликають прагнення до дії, що 
здебільшого викликана страхом. Саме ці 
першопочаткові інтенції закладені в носії 
етичного виміру людяного. Система етики 
кожного індивіда передбачає хвилювання 
перед власними діями, адже кожна людина 
оголює себе перед суспільством своїми діями. 
Якщо вони спричинені інтенцією мужності, 
то оголеність може бути приємною, адже 
культ людського не забутий. Також дія, яка 
породжена страхом, може сприйматися 
суспільством не так позитивно, тому що 
страх – це прерогатива трансцендентних сил, 
що змушують діяти. Перед страхом смерті 
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людина діє надто відчайдушно, що може 
призводити до неймовірно цікавих випадків. 
Зокрема такі дії можна спостерігати серед 
молодих буддійських монахів, що спалюють 
себе живцем заради блага свого суспільства 
на рідній землі. Така відверта оголеність 
людських дій перед суспільством викликає 
шок, що спричиняє неоднозначну реакцію 
людей і кожного індивіда зокрема. Критика 
дії може супроводжуватися і страхом перед 
суспільно значущою дією. Розуміння того, що 
хтось повинен робити щось подібне тут 
викликає внутрішнє занепокоєння: можливо, 
так повинен вчинити і Я для того, щоб 
проявити свою мужність перед тим, що нас 
пригнічує? 

Однозначної відповіді не можна очікувати 
від жодного експерта, але похідна дії завжди 
приводить до результату. Ціль не завжди 
виправдовує методи, людина перетворюється 
на засіб і перестає бути ціллю. Сучасна влада 
не розуміє того, що людський ресурс 
насправді обмежений, людське життя надто 
крихке. Покладаючись лише на людський 
ресурс, суспільна влада веде монолог перед 
статистикою. 

Зміни… Потрібні зміни. Це явище 
людського життя необхідне завжди. Постійна 
стабільність подій призводить до деградації 
суспільства. Динаміка та рух – ось що 
найважливіше, незалежно від того, є ціль чи її 
немає. Людське життя невпинно рухається 
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лише в одному напрямку, якщо розглядати 
людину в імманентному вимірі. Мужність 
людини перед суспільством полягає в тому, 
щоб не затримувати тих, хто поряд своїми 
роздумами над тим, що ніхто не в змозі 
розплутати. Павутина владної інформації 
настільки міцно осіла там, де вже нічого не 
зможе народитися. Боротися потрібно за 
чистий простір, де ще немає павуків та 
жахливих сіток владних структур. Забрати 
силою те, що ми так хочемо можна завжди, 
але чи ми будемо в силах зрозуміти реальну 
сутність системи, яку придумали ще до нас, 
можливо, набагато розумніші та геніальні 
індивіди, ніж ми? 

Суспільство формує безликих людей, але 
людина формує свій власний лик, щоб можна 
було втілювати ті мрії, які нас переслідують 
все життя, починаючи ще з дитинства. Мрії – 
другий фактор після інтересу, який можна 
вважати проявом трансцендентних потенції 
до змін серед матеріального світу. 
Переслідуючи чистоту дій та відносин між 
людьми, багато хто забуває про нав’язаний 
страх суспільством про те, що ти не зможеш 
втілити свою мрію. Через це багато хто 
ламається і забуває про те, хто він є, втрачає 
ідентичність власного «Я». Для людини 
необхідність справжньої реалізації власного 
внутрішнього етичного виміру постає як 
необхідність, щось значно важливіше та 
чіткіше, аніж те що може дати суспільство. 
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Створення чогось недосяжного, того, що 
формує страх перед невдачею, мужність для 
подолання цього страху, дія, яка призводить 
до чіткої цілі, що знаходиться не серед 
зіпсованих загальнолюдських норм, які 
диктує суспільна етика. Етика не може бути 
сформована в цілісну систему, вона вимагає 
індивідуального підходу до кожного індивіда. 
Розв’язок етичної проблеми не може тривати 
за складеною системою, яку пропагує 
підручник з етики, виданий під грифом 
Міністерства Освіти. Людина повинна 
вчитися створювати власний етичний вимір, 
не порушуючи основні цінності прийняті 
суспільством. 

Індивід все ж залишається спостерігачем 
людської діяльності як безмежної державної 
незламності. Ми неспроможні втілити все те, 
що хочемо, тому що інколи ми хочемо надто 
багато. Бажання породжують наш духовний 
біль, страх перед тим, що ми не зможемо 
зробити все те, що хочемо. Мужність 
закриває нас серед власних мрій, тому що світ 
не обмежується нашими мріями та 
пориванням до змін. Зміни не завжди 
призводять до покращення, адже ці 
покращення лише присутні в нашій уяві і 
людина не здатна спроектувати таку 
реальність, де все буде ідеально. Розвиваючи 
звичайну етику відносин між людиною та 
суспільством не варто забувати, що вона 
здійснюється лише через дії людини та 
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суспільства стосовно один одного. Ніхто не 
здатний контролювати реальність такою як 
вона є і якою вона може стати. Індивід 
розгублений у свої власних внутрішніх 
пошуках етики, тому легко приймає те, що 
йому нав’язують для формування зовнішньої 
етики. З цим потрібно бути обережним, тому 
важливо мати для суспільства людей, які хоча 
б інколи нагадували про те, що не все, що нам 
пропонують інші, є добре. Що не все те, що 
ми хочемо сприймати за дійсність, є 
дійсністю, адже розчарування людини не має 
меж і може формувати суспільство 
розчарованих, які ніколи не зможуть передати 
щось цінне наступним поколінням. Саме тому 
і держава не підтримує цих унікальних 
людей, які допомагають не забувати і 
помічати те, що щось у цьому світі не так. 
Але мужність здатна призводити до дії, яка 
долає наш страх перед тим, що нас може 
знищити. Всі ці компоненти повинні складати 
новий простір для чистого етичного виміру 
суспільної людини, якій не байдуже 
майбутнє. 
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Спадок Лао Цзи 

 
Пошук зв’язку з Абсолютом намагалися 

знайти мудреці як і давнього світу, так і 
сьогодення. Розвиваючи власні концепції, 
будуючи системи вони знаходили шляхи до 
того, що в абстрактному розумінні можна 
назвати Богом, Аллахом, Логосом, 
Абсолютом, Дао, Брахманом. Концепції 
породжували нові можливості для людини і 
відкривали своєрідний канал зв’язку. Кожен 
світ індивідуальний та невідтворюваний 
іншими. Після цього формувалися книги та 
теорії, над якими ментально б’ються ще 
сьогодні. 

У цьому есе розглядатиметься одна із 
найцікавіших та малодосліджених у 
європейському дискурсі філософії форм 
Абсолюту – Дао. Концепція Дао виникає ще 
до формування розвинутої релігійної системи 
даосизму. Її коріння ще приховані у складній 
сітці ритуалів та уявлень китайського 
шаманизму. 

Коротка історія вчення. У філософсько-
релігійній системі Дао означає «шлях». 
Мається на увазі природній рух речей, його 
закономірність. Дао постає як специфічна 
категорія буття, що породжує все Суще, при 
цьому залишаючись поза Сущим, як його 
Закон та першопричина. Але маючи достатню 
потенцію може себе реалізувати в різних 
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сферах буття Сущого. Дао – універсальна 
природа всіх речей і шлях всіх речей. 
Включає до себе становлення, буття та 
розклад усіх речей та явищ бутя як воно є. 
Поєднує у собі принципи іманентності і 
трансцендентності. Іноді знана як 
недиференційована порожнеча. 

Категорія Дао найчастіше пов’язана з 
класичним текстом Дао Де Цзин. З Дао 
пов’язана також пам’ятка китайської 
літератури – Дао Цзан («Скарбниця Дао»). 
Згідно з китайською метафізикою, Дао Де 
Цзин, спочатку було Єдине – Дао, потім Дао 
породжує два протилежних – Інь та Ян, які, у 
свою чергу, породжують три – Землю, Небо, 
Людину. Останні три породжують усю безліч 
речей у світі  

Через наявність у Дао всіх можливих 
якостей, пояснення Дао стає неможливим. 
Згідно з Лао Цзи, Дао не можна висловити, бо 
воно змінюється щомиті, але можна йому 
слідувати. 

 
Дао, яке можна висловити, не є істиним 

Дао. 
Ім’я, яке можна назвати, не є постійне 

ім’я. 
Безіменне є початком неба і землі, те, що 

має ім’я – мати всіх речей. 
Тому вільний від пристрастей споглядає 

дивовижну таємницю шляху[Дао], 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 63

а хто має пристрасті, бачить лише його 
кінечну форму. 

Безіменне і те, що має ім’я – мають одне 
походження, 

але в них різні назви. Разом вони 
називаються найглибшими. 

Перехід від одного найглибшого до іншого 
– двері до дивовижного. 

У класичній літературі даосизму Дао має 
онтологічне значення. Воно охоплює також 
небуття речей Всесвіту. Воно є в кожної 
живої істоти та присутнє навіть у неживому. 
Сила, принцип, що надає пустому аморфному 
Дао форму – це «Де». Саме через цей 
принцип можлива комунікація людини з 
Абсолютом. 

«Де» – варіанти перекладу «Благодать», 
«Сила». Традиційне «Де» – це порядок речей, 
який найбільш повно відповідає сутності Дао 
тобто природна сила, що рухає Всесвіт. Цю 
природу речей людина пізнає через У-Вей, 
тобто невмотивованість. Людина не повинна 
прагнути пізнати Дао, оскільки воно завжди 
від неї вислизатиме, але коли людина 
полишить ці спроби, Абсолют відкриється 
всюди, тому що він проявляє себе у 
принципах та законах навколишнього світу. 
У-Вей – це спосіб слідування Дао і виконання 
Де, що полягає у відмові від егоїстичних 
мотивацій та власних суб’єктивних інтересів. 

Лао Цзи вперше відчув дотик слів 
Абсолюту, коли отримав просвітлення. 
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Легенда розповідає, що він сидів під деревом 
і був опечаленим. Тоді з дерева зірвався 
сухий листок і почав падати на землю. Вітер 
дув у різні сторони, що носило листочок то на 
північ то на схід, то на південь. Потім вітер 
перестав дути і листок акуратно та дуже 
гармонійно ліг на землю. За декілька секунд 
вітер зірвав листок із землі та поніс його на 
захід в далеку долину.  

Тут приховується вся сутність вчення 
даосизму. Дао присутнє у всьому, тому не 
варто противитися річці яка тебе несе туди, 
куди направлене її русло, оскільки як людина, 
так і річка – це частина великого Дао. Тут 
Абсолют не вимагає індивідуальності, а він 
вимагає, щоб людина зрозуміла, що вона 
частина чогось цілого та великого. А оскільки 
подорож ніколи не закінчиться, то яка різниця 
куди рухатися, адже все, до чого ми прагнемо 
(до Істини, Абсолюту – у метафізичній 
прогресії), знаходиться біля нас і є нами 
самими. 

Комунікація Дао. У даоських мудреців 
діалог завжди виходив схожим на парадокс, 
абсурд – це змогли перейняти та розвинути у 
своєму вченні дзен(чань)-буддисти, 
створивши коани, розв’язуючи які людина 
досягає просвітлення та несе в собі істину. 
Для даоса неважливо ставити собі за мету 
отримання просвітлення. Воно відбудеться 
тоді, коли людина почує голос Дао у всіх 
речах, які є навколо неї. Для даосів «шлях» – 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 65

це не гарна викладена дорога, а навпаки – це 
шлях, який робить птах, при цьому не 
полишаючи жодного сліду там, де він 
пролітав. Виникає питання: як можна 
комунікувати із тим, що для нас є 
порожнечею? 

У вченні Лао Цзи, Чжуан Цзи чи інших 
відомих нам даосів ми не знайдемо жодної 
згадки, щоб із ними відкрито говорив 
Абсолют. Як би він почав говорити чи давати 
одкровення, це була би зовсім інша релігія, 
система, філософсько-релігійне вчення. Ці 
люди насмілилися говорити від Дао, при 
цьому не згадуючи його природу (адже Дао, 
яке можна висловити, не є постійне Дао.) 
Вони говорили про те, як проявляє себе 
Абсолют у повсякденному житті. Де краще 
знайти собі приклад для втіхи: серед природи 
чи людей. Чому бездіяння є найкращим 
шляхом для досягнення рівноваги та відчуття 
приналежності до істини. Розгортаючи 
дивовижну картину, кожен із них виступав 
міньйоном Дао, щоб розповідати своїм учням, 
які були завжди поруч, що таке Абсолют. Тут 
прихована комунікаційна схема. Дао, яке ми 
не можемо обрамити в словесну форму, дає 
нам інформацію, послання через все Суще 
(природу, людські долі, дії тварин, птахів, 
потік струмка). Цю інформацію отримують 
всі, але правильно сприйняти інформацію 
можуть лише просвітлені, які інтерпретують 
її для подачі учням чи просто тим, хто шукає 
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Дао. Сприймаючи інформацію, людина дає 
відповідь Дао вже не опосередковано, а 
напряму, коли починає обдумувати слова 
вчителя чи мудреця та, роблячи висновки, 
втілює цю інформацію в діях стосовно Дао. 
Абсолют реагує, розкриваючи шлях перед 
людиною чи ставлячи стіну на її шляху, або 
створює нові загадки для людини, яка 
намагається їх розгадати. 

Даосизм комунікативно випереджає багато 
релігій, стоїть на одному рівні з буддизмом, 
адже він апелює до того, щоб людська істота 
пройшла свій власний, складний шлях, без 
чітких настанов, а навпаки, через заплутані 
уривки бесід чи висловів мудреців із давнини. 
Дао не дало одкровення, але дало значно 
більше – відчуття того, що людина сама є 
Дао, і коли людина це усвідомлює, вона 
завмирає, тому що знає всі таємниці світу, 
використовуючи які вона зможе порушити 
порядок речей Дао, що призведе до болючого 
удару по самій людині.  

Тут діє закон вселенської рівноваги Дао. 
Надто мудра та сильна людина може діяти 
супроти таких як вона. Тому діалоги Лао Цзи 
зазвичай зображуються із його противниками 
у філософії (Конфуцій), або його найкращими 
учнями (Чжуан Цзи). Якщо даоський мудрець 
почне навчати дитину чи полководця, світ 
навколо них зміниться настільки, що жоден із 
них не зможе в ньому перебувати. Тому 
даоські мудреці проявляють комунікацію 
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через посередників, адже Дао розлите всюди. 
Вони звертаються до прикладів старої 
черепахи, яка несе свій величезний панцир, 
до дерева, з якого нічого неможливо зробити 
через його розміри та сучкуватість. 
Пояснюючи своїм учням, що саме через це 
говорить з ними саме Дао і ми, ті, хто не 
дійшов до розуміння Де, не в змозі побачити 
цього. Для нас ці речі є непотрібними, 
оскільки з них ми нічого не можемо зробити, 
тому ми на них не звертаємо увагу, а вони 
якраз і є центром зв’язку із Абсолютом у 
даосизмі. 

Даосизм залишився малопопулярною 
релігією, вчення якої не оновлювалося з 8-9 
століття, але при цьому він залишився і 
вплинув на буддизм, на деякі вчення 
європейської філософії (скептицизм, нігілізм 
– відсутність цілі, але так само справедливо 
вважати, що на ці вчення вплинули школи 
індійської філософії). Це пов’язано із тим, що 
даоські мудреці не пишуть книги, а живуть за 
принципами Дао як цілісна картина, що не 
може себе сама пояснювати. Тому такий 
мудрець може виявитися нашим сусідом чи 
диваком, який поселився на дереві серед лісу. 
Проходячи через двері, які нам відкриває Дао, 
ми можемо потрапити до дивовижного світу, 
в якому все на своїх місцях. 
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Частина ІІІ 
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Тумани 

 
– Знай, Я не повернусь.  
Солодкий туман ковтав мої слова і 

перетворював їх у щось приємне. Я все 
віддав, щоб продовжувати йти своїм шляхом. 
Навіть залишив свою свободу.  

Стало незвично цієї осені. Тумани 
добивали своєю присутністю, хоча наче і не 
сезон. Така тиха і чужа осінь, з якою Я став 
на «Ти»... і ми не стерпіли один одного. Знову 
йшов на бій із самим собою, але ніколи не 
можу дійти на поле битви. Моя божевільна 
інтуїція мене знову зрадила, і я йду по колу. 

У захмареному небі затрималося слизьке 
місячне світло. Передсвітанок. У ньому 
змішалися і Я, і Осінь, і незрозумілий Туман. 
Я тихо сказав: «Де Ти?». Дивно блукати в 
тумані. Дерева тремтять і хочуть щось 
розповідати. Покриті росою троянди, що 
стають схожими на дерева через цей 
незрозумілий туман, теж щось хочуть 
розповідати. 

І що я роблю з людьми? Усі після мене 
розгублені, втомлені та ображені, що ніяк не 
змогли мене схопити. А як можна спіймати 
те, що з туману? Давні скандинави завжди не 
довіряли, деякі навіть боялися, того, що 
приходить із туману. Але туман став 
невід’ємною частиною їх культури. Давав 
надію, що все ж звіди прийде щось хороше. 
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Туман став ототожнюватися із 
невизначеністю, постійним сумнівом для 
очікування. Сумніви переслідували і мене. 
Шлях. Шлях без цілей. Проста дорога, яка 
нікуди не веде. Все застилав туман. 

Ми шукали Дім, який колись виринав із 
туману для подорожніх. Змучені пілігрими 
там відпочивали, а що ж трапилося? Чому 
його немає зараз? Інколи й з хорошими 
людьми трапляються погані події? Я не мав 
відповідей, і Дому не було, щоб відпочити. 
Туман дивився на мене, мов на порожнє 
місце. Йому було байдуже до світу. Я 
перейняв цю манеру. Постійна 
невдоволеність собою починала змінювати 
кольори із блякло-сірого до світло-синього. Я 
чув тільки критику і критику. Потреба у 
вдосконаленні самого себе. А я лише хотів іти 
шляхом. І я йшов. Не зважав на це. Що буде 
далі мене зовсім не цікавило. Важливою була 
лише дорога та туман.  

Нарешті будинок.  
– Мої Вітання! – людина, яка відчинила 

двері, була неймовірно ввічливою. 
Майже прозора долоня стискала дверну 

ручку, наче її там не було, і він боявся її 
загубити.  

– Доброго! – і я раптом забув, навіщо я 
сюди прийшов, незрозуміло починаючи 
оглядати неймовірно гарні кисті рук 
незнайомця. Спочатку відкрилися небеса, за 
якими стало видно море і гори, встелені 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 71

зеленими соснами. Який запах гір! І знову все 
поглинув туман. Я нерозривно пов’язаний із 
ним. Туману стало надто багато. І 
незнайомець підхопив мене, щоб внести у 
будинок.  

Двері приховали дорогу, та лише на деякий 
час. У нього були тонкі, але сильні руки. Це 
був «Інший», хто колись йшов, але зупинився 
для того, щоб збудувати Дім, для тих, хто 
буде йти далі. І ось Ми тут. Я лежу на дні 
власного життя, а Він стоїть і дивиться. 
Ніколи ще не бачив представників цивілізації 
Туману. Напевно, тому, що ніколи не бачив 
дзеркала. 
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Майбутнє цього дому рідке, як лід, що 
тане. Дім був худим, як і його мешканець. Він 
виглядав неймовірно сумно. Дуже тонкі 
стіни, кольори, що біжать, як краплі води на 
вікнах. Стіни, списані цитатами із рідкісних 
та давніх книг, що можна знаходити на 
дорозі, якою ми йдемо. І всюди самотність, 
яку облишила наївність, але не підібрала 
звичка. Портрети філософів Декарта та Канта, 
що характеризували хід його думок. Чіткий та 
лінійний, але складний, як механізм 
годинника. Портрет Шопенгауера вказував на 
його віру. Він відчував переродження волі та 
найгіршість цього світу, що був лише 
ілюзією, як сон метелика з даоської притчі. 
Відчуття того, що ти сон такої тендітної 
істоти, лише надихає на життя. Крихкість, яка 
породила тебе і водночас забирає, зміцнювала 
його віру. Він теж усе віддав, щоб йти. І з 
нічого збудував цей дім. Ніщо потім поглине 
його, але зараз байдуже, що буде потім. Рух 
продовжувався. Сон триває. Прикраси лише 
із срібла та латуні. Мідне дзеркало на стіні. 
Все блякле та невловиме для миттєвостей. 
Він їх боявся, щоб залишитися у пам’яті 
людей, які його лише відштовхували. 
Будинок дихав не в такт своєму господареві. 
Він намагався знайти резонанс із туманністю 
незнайомця, але ніяк не міг. Та дихав добре , 
по-справжньому. 

Багато років тому подорожній вирішив, що 
епічні подорожі потрібно втілювати наодинці 
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і з’являтися лише час від часу на острівцях 
життя, щоб нагадати про себе. Доки не 
прийшла Інша людина, худа і нескінченно 
стомлена. Тоді Дому захотілося забрати його 
до себе, він нагадував йому власного Творця, 
який канув у Ніщо. Він постійно турбувався 
про нього то димом, то туманом, то 
повітряним рисом на кухні. 

– Ну, що? Будемо шукати Твій втрачений 
ранок? – спитав незнайомець. – Раптом ти 
подолаєш брехню? Раптом вона поступиться 
– і ти знайдеш, що шукаєш? 

– Ні. Я не знайду. Я нічого не шукаю. 
Передсвітанок – це мій час. Ранок мені не 
потрібен. А Ви шукали його? 

– Так, шукав. 
– І як? Знайшли? 
– Звичайно. 
Для мене настала Тиша та сріблястий 

настрій. Він знайшов. І я був щасливий за 
нього. Йому був потрібен втрачений ранок. 
Перший, кого я зустрів на цій дорозі, щось 
знайшов, але не дійшов до кінця, якого немає. 

– А як же Шлях? – скоротливість лунала у 
моєму голосі. 

– А Він все ще триває. Ми йдемо. Я, Дім і 
Втрачений Ранок. 

І я побіг з Дому в Туман. Двері самі 
відчинились. Це тривало надто довго, щоб 
стомитися та впасти. Тоді настало відчуття, 
що я тану, наче маленька сніжинка на тонкій 
гілочці. Під снігом з’являлись руни. Вони 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 75

виходили із туману. Давня мудрість Одіна , 
яка прийшла з туману від води, коли він висів 
на дереві, принесений у жертву собі самим 
собою. Туман говорив: «Будь здатен знати 
шлях давнини, і це знання дозволить тобі 
побачити нитку, що веде до сьогоднішнього 
дня». І, справді, при наявності шляху не 
можна довго залишатися на місці. Залишати. 
Ми звикли залишати все, що нас наздоганяє. 
Я забув, як любити, щось чи когось. Тут лише 
Туман, через який нічого не видно. У царстві 
білих тіней ми побачили старця, що вмів 
лише кричати, вмивав душу всіх пілігримів 
снігом. Сивина у волоссі робила його теплим 
та бездушним. Він теж знав, що це лише сон, 
тому і кричав. Навколо нього збиралось 
багато подорожніх, які дивилися та чекали 
чуда, але він не був магом, він був лише 
безумним старцем, що кричав і знав, що цей 
світ лише сон. Тому його крик линув у 
темряву і вкривав всіх наче морська хвиля, як 
покривалом.  

Навколо дороги ріс лише вереск, із якого 
можна було робити чай для підтримки сил. 
Але він навіював лише смуток. Буває, смуток 
стає чимсь більшим, аніж просто 
тимчасовістю. Він живе своїм власним 
життям, пульсує, дихає, творить свій окремий 
світ меланхолії. Тужливий і болісний, він стає 
твоєю хворобою. Небесні сльози змішуються 
із твоїми… Ти розчиняєшся у мряці зимового 
ранку. І залишається тільки дощ. Обнімає 
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тебе, горне до себе, немов загублену дитину. І 
ти коришся. Настає абсолютна тиша… і все 
зникає. 

У цьому світі не снилися сни. Ми самі 
були ними. Порожнеча рухала нами для того, 
щоб йти. Мудрості той не знає, хто не пізнав 
порожнечі. Від світу нас відділяв лише її 
тонкий погляд. Але коли дивишся у 
порожнечу, вона зазирає і в тебе. Тоді ви 
стаєте чимось одним, наче смуток 
повертається для продовження дня.  

Схопивши квітку Снігового Лотоса, яка 
була такою рідкістю на дорозі, я побіг знову, 
як ніколи. Мені вперше пощастило знайти 
щось окрім вереску. І чому те, що ми любимо, 
нас постійно намагається наздогнати? Сили 
закінчуються швидко – і знову забуття. 

Коли відкриваєш очі, очікуєш побачити 
щось приємне, хоча б сонячне світло, але 
туману надто багато. І Сонце видно лише в 
горах. Цього разу поруч була незнайома 
дівчина, яка легко запитала:  

– Як справи? 
– Твоїми молитвами. 
– Радість моєї набожності! – захоплено 

відповіла вона. – На твоїх плечах 
проступають синявою руни. 

– Так. Я знаю. 
– Тоді ти маєш знати, що ця квітка 

Снігового лотоса зробить тебе щасливим. 
– Щастя. Воно надто ілюзорне, а вона 

надто справжня. 
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– Тоді для чого ти слухав стільки лекцій на 
цій дорозі? 

– Ти за мною слідкувала?  
– Звичайно, адже ти вчитель. І ми за тобою 

йдемо. Тому що тебе любимо. 
– Лише втеча дарує забуття, за яким ми 

знаходимо щастя. Адже свобода лежить по 
той бік відчаю. 

– Тоді вам час іти далі. 
– Тому той, хто вільний від цілей, бачить 

чарівну таємницю шляху. – Все, що я встиг 
сказати перед тим, як іти далі. 

І багато щастя підготовлено шляхом для 
того, хто вільний на ньому. Цей світ немає 
сенсу. Той, хто це усвідомлює, отримує 
свободу. Для того, щоб її полишити та йти 
далі. Ніщо мене так не надихало, як безвихідь 
на дорозі. Тоді, коли ти бачиш міста, що 
виринають із туману Тих, хто відмовився йти. 
Не як незнайомець у Домі, а зовсім інакше. 
Забувши про те, що шлях існує. А 
незнайомець це дуже добре пам’ятав.  

Я ніс квітку Снігового Лотоса. Куди? А 
хіба це важливо? Я просто її ніс. Виринали 
люди. Туман їх знову поглинав. Все рухалося, 
зникало і з’являлося. Не змінювався лише 
шлях. Сто років тому один лектор став 
самотнім. Як можна належати комусь, коли 
ти постійно в граничному стані? Дзеркала 
його видовжували, але не відображали його 
обличчя. І він пішов. На купі каміння сиділи 
люди із ванільними очима і красою, що лякає. 
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Тоді Лектор побачив свою самотність. 
Зупинився і сів біля них, а люди розійшлись. 
Шлях поглинув туманом і його для того, щоб 
інші могли йти. Таке трапилося і з Білим 
Лектором, який був трішки сірим для своєї 
самотності. Він забув про те, що ми не 
самотні. Святі ніколи не бувають одні. 

Сон рухав нас, і ми йшли далі. Ніяк не в 
змозі дійти до поля битви.  

Туман став срібним. Скоро буде море.  
– Так, скоро буде море, – пролунав тихий 

голос.  
Я впізнав би його будь-де. 
– Ти бачила море? 
– Ні. 
– Кажуть, що там де справжні Ми 

розмовляють про море.  
– Тоді йдемо. Дорога не закінчується. 
Небо… Чому я бачу небо, невже її душа 

наче невибаглива чистота неба. Напевно так, 
адже очі не брешуть. Невеликі частинки 
сірості шукають спокою серед безкінечності 
синяви. Скільки потрібно нам неба? Скільки? 
Небагато – вистачить того, що можна 
побачити у її очах. Це святість. Небо 
відкриває нам шлях до безкінечності, саме 
тієї дороги, котру шукають пілігрими, 
змучені та ніким не скорені. Пошуки – ось, 
що породжує ця синява, такі очі змушують 
шукати те щастя, що є серед нас. Ті шляхи 
ведуть у незвідане небо. Всесвіт безкінечний і 
небо також, її очі також – безкінечні я можу 
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дивитися у них всю вічність, котра відведена 
людському життю. Її очі дають змогу 
доторкнутися поглядом у незвіданий хаос 
Всесвіту, рушити у той шлях, який шукають 
всі. Шлях дива та незрозумілої ейфорії 
почуттів, що ведуть до неба. Небо… Чому я 
бачу небо? Напевно, вона – небо! Так, небо… 
таке далеке та недосяжне, але таке безмежне 
та мрійливе. 

Далі було йти важче. Як серед піску. Море 
не хотіло полишати думки. Навколо багато 
піску. Це нагадало історію про Квітку серед 
Піску, яка потрапила в країну туманів, щоб 
давати спогади, що вона росла на могилі 
поета. 

Тоді мені сказали, що одного дня я дійду 
до кінця. Це було не так. Туди, де гранітні 
стіни, де скалисті чорні гори і риби плавають 
лише у вині, а на одязі розквітають золоті 
квіти – там мені дозволять впасти на коліна, 
щоб моя сива борода змогла доторкатися 
землі. Шкода, що я не вірю у Бога, але так 
безмежно сумую за ним. З мого мішка на 
землю розсипалися речі. І я подумав, що світ 
– це лише посмішка, яка жевріє на устах 
повішеного, котрого зустрів на дорозі. Біль 
полишив його тіло, очі перестали бачити, але 
світ не захотів піти з нього. Нарешті я 
побачив його щасливим. Він став вільним, 
втратив все, заради чого варто жити, але 
забув про саме життя. Тому й не отримав 
того, чого хотів, – дійти до кінця шляху.  
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Біля цієї порожньої труни ми будемо 
шукати його, Нещасного, у впевненості 
знайти його, тому що, як сум віруючого 
прагне до гробу святого, так Нещасних 
манить Захід, до цієї порожньої домовини. 
Кожен переповнений думками, що він 
призначений для нього. Нещастя заполонило 
наші душі. 

– Ти заходиш? 
– Не зараз, – відповідає кожен із 

Нещасних. 
– А коли? 
– Скоро. Як тільки стану зайвим. 
– Зрозуміло. Я можу допомогти. 
– Не варто. Якось сам впораюсь. 
– Точно? 
– Так. 
Тут люди були молодшими, але надто 

зношеними душею. Вони дивилися скляними 
очима на мене і не розуміли, що тут 
відбувається. Але я пішов. І туман рухався зі 
мною далі. Ми стали рівними. Кожен із нас 
був таким, як Інший. Ми давали одне одному 
надію, що колись нам буде добре. 

Людина знаходить те, що вона шукає, і 
той, хто вірить в привидів, знайде примару. 
Тут вже нічого шукати, і шлях закружляв 
далі. Колись ми були надто старі, щоб 
помічати те, що в нас під ногами, любити 
дощі та туман. Тепер, коли дні вже не 
рахуються, все рухається по колу, створюючи 
в танці вогонь та камінь, циклічно рухаючи і 
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їх для того, щоб перетворити в срібло та 
золото. Бездушний цей світ розколотого сну. 
Це острів проклятих, а ще тут є такі, як ми, 
остання стадія розкладання духу людського. 
Відчувати скорботу там, де радість. Падати на 
коліна вже не хотілось. Я любив рівність між 
людьми, навіть якщо вони і не справжні. 

– Хто Ти? – запитав Чоловіка, що стояв на 
колінах. 

– Ти! 
– А він тоді хто? – вказавши на Іншого. 
– Я, – тихим голосом відповів Інший 

чоловік. 
– Для чого ми тут? 
– Для того, щоб зустрітися та йти далі.  
Вони піднялись із колін та пішли. Мені 

вже мало що хотілося робити. Ні йти, ні бігти, 
ні лежати, ні стояти, ні дивитися. Згадуючи 
те, що мене постійно переслідувало те, що я 
люблю, ноги змусили йти вперед. Ось так ми 
йшли. Я, Туман та Квітка Снігового Лотоса, 
щоб бачити та зустрічати подорожніх. Яким 
має бути справжній пілігрим? Який у нього 
має бути справжній одяг, щоб впізнавати 
невпізнане? Рваний плащ, стерті ноги, посох 
та фляга з гарбузи? Ах, ну, звісно, капелюх, 
щоб сонце не сліпило очі, але тут більше 
немає сонця, тепер є лише туман. Колись 
мене запитали, що буде після нашої смерті. 
Не стримуючи сміх, відповідав: «Ви живете, 
але хіба Ви можете сказати, що таке життя?» 
Ніхто не знав життя, яке він проживає, і, 
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замість того, щоб пізнавати свій шлях, він 
турбувався про те, Інше життя. Для чого нам 
розмовляти з мертвим світом? Читати книги 
мудреців, які вмерли дуже давно? Адже вони 
знали, що не зможуть передати усі знання, які 
вони мали. Нехай давність завжди 
приваблювала своєю сивиною. І читаємо ми її 
лиш тому, що іншого немає. 

Стійкість та благородність інших, 
внутрішніх дворів, може змагатися із 
підступністю, догматизмом та розумом. Я 
навчився повертати всі свої дні до центру 
подій, але ніколи не говорити про це. На 
дорозі так і не зрозуміли, що трапилося того 
дня. Ну, що ж? Прийшов час для того, щоб 
зайти в двері. Ми відкрили їх – і тисячі 
Снігових Лотосів посипалися у різних точках 
планети для того, щоб їх могли збирати. Вони 
пам’ятали абсолютно все, що трапилося на 
дорозі. Кожен, хто їх підбирав, йшов далі, 
щоб бачити шлях, пити чай із вереску, який 
ріс біля дороги. Втікати з будинків, які 
живуть. Блукати в тумані Буття. Полишати 
свою свободу, щоб просто йти без цілей. 
Лотоси за доброю традицією з’являлися у 
дзеркалах, щоб спокусити людей блідою 
самотністю. Самотність присипляє, Ви знали 
про Це? 

– Як Ваші письмена? – спитала знайома 
дівчина. 

– На плечах? 
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– Та ні, – вона стояла і згадувала. – Скажу 
інакше: як ваші Писання? 

– Хіба мені потрібно щось писати? 
– Звичайно. 
– Тоді напишу книгу. Це недовго. Вона 

вийде зовсім короткою. 
– Так. Текст буде надто вибілений, ідеї 

стрункі, а слова прості? 
– Звичайно. 
– Тоді добре. А там буде нічне волосся із 

золотими нитками? 
– Напевно, Ви мене з кимось плутаєте. Я 

це вже забув, хоча колись любив. 
– Можна ще питання?  
– Так. 
– Як рухаються ваші Тумани? 
– Мені здається, вільно. Надто вільно, 

доводиться відкривати кватирку для того, 
щоб вони ходили туди-сюди. 

– Мені здається, вони добрі. Ваші Тумани. 
Були … і подобрішали останнім часом. 
Можливо. 

Я віддано посміхнувся і задав питання із 
дуже далекого минулого. 

– Як Ваше королівство? 
– Там лише повішені вікна. Загадки без 

відповідей. 
– Ну, що ж! Приходьте, завжди радий Вас 

бачити. 
– Якщо Ви будете розповідати про свої 

тумани, то обов’язково.  
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Здається, не все так погано. Цілком може 
бути, що не все так погано. 

Час підганяв. Доведеться йти далі. Чим 
більше я зустрічаю людей, тим більше мені 
хочеться пізнавати свій шлях. А для цього 
потрібно йти вперед. 

Місяць крізь туман робив срібною затоку. 
Там горіли зірки в безодні над пустелею. 
Неможливо дійти до поля битви. А хіба це 
вже так важливо? Крізь туман бігла моя тінь, 
оминаючи місця, де її взагалі не могло бути. 
Тінь єдина, хто розділяє твій шлях постійно. 
Вона, як і туман, ніколи не полишала мене на 
дорозі. Вереск все ще продовжував 
з’являтися, ним обросли гори оленів, які 
паслись біля дороги. Взявши себе в руки, я 
повернувся, щоб очистити їх. Їх очі були 
великими та спокійними, наче ніколи не 
бачили туману. Вони зникли так само, як і 
прийшли. Бувають же такі люди, які погано 
ставляться до оленів. Сіра посмішка нагадала 
мені про них. Вона перетворилась на 
мокрицю, що вічно живе у тумані, та заповзла 
під шкіру на моїй щоці. Щось надто знайоме 
було у цьому всьому. Я вирішив, що час іти. 
Зараз. Залишив перед оленями квітку 
Снігового Лотоса, дивно смикнувши вереск. 
Подивився вгору, а там все ще говорили про 
море. Я вже бачив море. Тепер потрібно йти в 
гори, на Захід. Там, де ніколи ніхто нікого не 
шукає. І я пішов, залишаючи сліди, як стилос 
у воскові на дощечках середньовічних 
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мудреців. Щоб потім хтось зміг їх прочитати. 
Для чого? Для того, щоб просто йти. Шляхом, 
який не має цілей та мети. Адже той, хто 
вільний від цілей, бачить чудесну таємницю 
шляху. 
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Моє маленьке чорне янголятко 

 
I 

У мене на тебе алергія. На твоє постiйне 
«але».  

Найчистiшими словами, нiжними руками... 
Вкради мене у хворобливу реальнiсть. 

Дещо забуте та недописане валяється на 
пiдлозi, скрупульозно викинуте туди далеко, 
щоб нiхто не шукав. 

Ми сидiли в жахливому кафе, де не можна 
було палити, і всюди пахло ваніллю. Мiй 
знайомий пив якусь бурду, а я вирiшив не 
шкодувати грошей i випити соку. 
Ананасового. Чомусь із м’якоттю. Ми, як i 
завжди, грали словами. Це було нашим 
улюбленим заняттям, коли нiкуди не 
поспiшаєш i ніде не встигаєш.  

Був момент, коли я сказав, що легше 
жувати скло, нiж говорити «кохаю». Мiй 
знайомий якось рiзко змiнився на обличчi. 
Пильно дивився на мене декiлька секунд, 
важко зiтхнув i розбив склянку об стiл. Якась 
вразлива дама ойкнула. Я взагалi мало не 
впав зi стiльця. Вiн вибрав дрiбний шмат 
скла, поклав собi пiд язик i почав жувати. Я 
так уважно спостерiгав за його рухами, що у 
мене затремтіли руки. Коли вiн почав жувати, 
менi одразу ж захотiлося торкнутися 
пальцями його кам’яного обличчя. Я був 
заскочений шокуючим, незвичайним i 
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цiкавим моментом чужого одкровення. За 
декiлька секунд мiй знайомий сплюнув в’язку 
слину з домiшками кровi просто на пiдлогу, 
навiть не втерши губ. Його палючий погляд 
все ще пронизував мене. 

– Нi, не легше, – вiдповiв мiй знайомий. 
У ту мить йому я вiрив бiльше, нiж собi. А 

вiн встав i пiшов, залишивши мене наодинцi з 
огидним відчуттям непотрiбностi. Відбувався 
активний процес самознищення. 

– За склянку доведеться заплатити, – 
сказав офiцiант. 

Виявляється, що це вертає до життя. Я 
повернувся. Я – матерiальний. Я не можу 
жувати скло. Я для цього надто-надто 
фальшивий. 

Щось постiйно супроводжує тих, кому не 
хочеться вiдчувати, що ми говоримо. Ми 
залишаємо наш стабiльний свiт i вирушаємо 
на пошуки брехнi, яку ми будемо говорити, 
щоб здаватися потрiбними. 

Я рухаюся далi. Хтонiчний запах. А ти 
знаєш, коли марно намагатися змити з рук 
запах тютюну, все навколо починає пахнути 
травами. I ти неначе на секунду живий.  

Розплатившись із офiцiантом за розбиту 
склянку та розбитi думки, вирушаю в 
улюблене мiсце, де ми збиралися колись, 
коли ще не встигли почати старiти. Там 
кораблi замiсть поїздів i небо замiсть людей. 

Я був вiдображенням калюжi. Менi вперше 
в життi так неймовiрно сильно хотiлося 
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любити. На вулицi була злива. Краплi наче 
тікали від неба. Я впав у калюжу i сидiв там 
без найменшого бажання вставати. Сидiв i 
хотiв любити. Джинси прилипли до шкiри, а я 
прилип до цього свiту. Мене сахалися люди, а 
я хотiв любити. Тому що тоді ти хочеш 
вiдчувати себе особливим. Не для себе, а для 
когось. Якось я прокинуся i зрозумiю, що 
мене нiхто не чекає.  

Ти не будеш мене чекати, а в мене не буде 
бажання змусити тебе чекати на мене. У той 
день мене не врятує нi твоя вiдсутнiсть, нi 
музика, нi листи. У той день я прокинуся i 
бiльше нiколи не зможу спати. Менi не буде 
куди йти. Можливо, у мене буде власна збiрка 
творiв чи есе. Зi звичайною м’якою 
обкладинкою i тиражем усього в 50 копiй, 
жодна з яких нiколи не буде вiдомою. 
Можливо, у мене буде гарне безтурботне 
життя, яким я живу зараз. Можливо, я заведу 
собаку. Можливо, у мене буде вся стіна 
заліплена фотографіями. Це все можливо. Але 
одного разу я прокинуся i зрозумiю, що мене 
бiльше нiхто не чекає. Я бiльше не зможу 
спати. У той день із лиця нашої змученої 
реальностi буде стертий мiй дурнуватий 
почерк. Менi тiльки шкода, що я не зможу 
сказати тобi навiть звичайне «прощай». Ти 
бiльше не будеш мене чекати. Навiть я себе 
не буду чекати. Адже це дуже страшно. Коли 
тебе нiхто не чекає. 
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II 

Вона не любила вихiдних, адже тодi не 
можна працювати.  

Тиск. Не вистачало тиску керiвництва.  
У неї щотижневi вихiднi проходили за 

схемою: із кимось переспати i когось 
недолюбити, когось розцiлувати вiд щастя i 
когось вiдразу ж забути. Брутальна схема для 
романтикiв, якi кохали її щомитi, але їй було 
наплювати на них. Ця жiнка – нiмфа.  

Нiчна вулиця завжди привертала її увагу: 
лiхтарi – сотнi маленьких зiрочок, котрi 
свiтять так близько; звуки проїжджих машин, 
сигнали; смiх п’яної молодi, котра 
повертається iз дискотеки додому; гавкiт 
собак та крики дружин на своїх п’яних 
чоловiкiв у будинках-мурашниках. Крики цi 
чомусь схожi на гавкіт псiв. Нiч вихiдного 
дня закiнчилась доволi швидко. Чотири 
жертви за нiч. Вони були такими невмiлими в 
сексi, як пiдлiтки, але всi чоловiки – пiдлiтки. 
Зрозумiло, чому дружини їм зраджують. Хоч, 
яка рiзниця? Головне, що поклик нiмфи 
залишився задоволеним.  

 
III 

– Дурнi, вiддайте менi ключi! – кричу я 
своїм сусiдам по кiмнатi. 

Я повертаюся. У моєму словi дiра 
розмiром із вашу думку. Усерединi мене 
завжди була чорна дiра. Час вiд часу, коли я 
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занадто довго мучу її голодом, вона починає 
палити десь пiд серцем. Я цьому вiчно 
голодному звiру подаю на блюдцi вишуканi 
ласощi, якi можу знайти в зовнiшньому свiтi. 
Сьогоднi на гаряче – моя совiсть i кілька 
крапель боягузтва в бокалi. А солодкого не 
буде, ти занадто розжирiла, маленька погань! 
Носити тебе пiд серцем стало важче. Ковтай, 
моє звiрятко, ковтай швидше, поки це не 
встигло пройти через мене. Не бурчи так, 
добавки сьогоднi не буде. Розтягуй 
задоволення... Ковтай. Мiй дiм будувався із 
музики для руйнування i хаосу. Ця музика 
робить із мене особистiсть, щоб пiд кiнець 
мого життя знищити мене i всiх навколо. Але 
залишиться фундамент. Фундамент для 
початкiв, польоту фантазiї i прагнень. Але в 
мене бiльше не кидають камiння... Менi не 
буде з чого будувати себе спочатку.  

Я рухаюся далi, сiдаю у чужi лiтаки, в чужi 
крiсла, пiднiмаюся в чуже небо, годую чужих 
рибок, говорю чужими словами, пишу чужi 
менi слова. Я люблю чужу менi людину, живу 
в чужому мiстi, слухаю чужу музику, сплю у 
чужих номерах. Я посмiхаюся чужим людям, 
забираю чужий час, збираю чужi речi, 
запам’ятовую чужi спогади, читаю чужi 
книги, плаваю у чужому басейнi, палю на 
чужому балконі, колекцiоную чужу 
вiдвертiсть.  

Я не вмію, не вмію жити, говорити 
потрiбнi слова, не накручувати себе, любити 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 91

тих, хто цього заслуговує, не любити тих, 
кому ця любов не потрiбна. Я не вмiю. Не 
вмiю не засмiчувати себе всіляким 
непотребом, зi свого зовнiшнього свiту не 
вмiю викидати непотрiбнi речi.  

Я не вмiю. Не вмiю вiдповiдати вчасно на 
дзвiнки, не вмiю сказати людинi, потрiбна 
вона менi чи не потрiбна, не вмiю забувати 
iмена й обличчя, хоча так ретельно вдаю, що 
забув. Я не вмiю. Не вмiю радiти хоча б сорок 
хвилин на добу, хоча причини нiбито i є.  

Я не вмiю. Не вмiю прокидатися вранцi, не 
вмiю змушувати себе щось вмiти.  

Я не вмiю. Носом пішла кров. I ти пiшла 
кудись. Я пив спирт з колою, у мене сильно 
билося серце, а чиясь рука нишпорила 
кишенями. Менi спекотно в самому собi. Я 
виблював цiєї ночi це мерзенне пiйло разом із 
любов’ю до тебе. Тепер все буде добре. Iдiот. 
Не iснуємо, але рухаємося. Вражаюче, як все 
разюче. Ось я йду. З позиції стороннього 
об’єкта я рухаюся в просторi. З позиції часу я 
рухаюся. Наявнiсть мене як фiзичного 
об’єкта, який здатний на самостiйний рух, 
доводить моє iснування.  

Тепер починаємо ускладнювати собi 
життя: чи можу я рухатися із позиції 
лежачого на землi каменя? Можливо.  

Ймовірно, рухається камiнь, а я просто 
змiнюю його розташування.  

Я зупинився. Я не рухаюсь. Отже, я стаю 
об’єктом спостереження, який завис у певнiй 
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позиції. Хоча все одно рухаюся в часі як тіло 
фізичне.  

У спiввiдношеннi часу до каменя – вiн теж 
рухається. Не буквально, але рух все одно є, 
незважаючи на те, що вiзуально ми обидва 
зависли в навколишньому просторi. Тобто нi 
я, нi камiнь нiколи не зможемо зупинити цей 
рух. Якщо ж відкинути поняття земного часу 
i узагальнити його до «Всесвiту», то варто 
засумнiватися в усьому сказаному вище.  

Час у Всесвiтi є безмежним, а там, де немає 
меж, тiльки одна Вiчнiсть. Час до Вiчностi не 
має стосунку, бо час має чiткi обмеження, а 
Вiчнiсть – нi. Значить, в аспекті Вiчностi ми 
не iснуємо, iснуємо тiльки в межах певного 
часу. Рух не залежить вiд одухотвореного 
об’єкта, здатного на самостiйнi перемiщення, 
переміщення залежить тiльки вiд часу. Рух 
вiдбувається вже за нашої безпосередньої 
присутностi у просторi. Як же ми можемо 
iснувати відносно вселенського часу, якщо 
самого часу як такого немає взагалi? І чи 
iснуємо ми взагалi? 

Менi наснився сон. Будинки такі високi, 
що затуляли собою небо, i люди такі дрiбнi, 
що їх майже не було видно. Я стояв босий у 
новому попрасованому чорному костюмi, з 
валiзою в руцi. Я знав, що моя валіза 
порожня, але мусив її носити з поважним 
виглядом.  

Я стояв i думав, а навколо бiгали дрiбнi 
люди. Розкриваючи свої нiмi роти, вони 
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показували кудись пальцем i закривали 
руками спотворенi жахом обличчя. Я стояв i 
видихав холодне свiже повiтря. Кишеньковий 
годинник показував рiвно третю годину. 

Перший спалах, другий спалах, третiй – і 
всi впали мертвими. Я стояв i вдихав свiже 
повiтря. Тiльки будинки, здавалося, стали ще 
вищими. Обережно оминаючи трупи, я 
ретельно звiряв час на своєму годиннику з 
годинниками померлих. Як дивно було... У 
кожного були кишеньковi годинники. Навiть 
у маленьких дiтей.  

Наступної миті я вже стояв на березi 
аквамаринового моря. Я був узутим. Стояв по 
кiсточки в аквамариновiй водi i чекав. Сонце 
не поспiшало явити себе цьому свiтові. Це 
був останнiй схiд людства.  

Неприємно прокидатися, коли тебе вкрило 
холодним потом, тремтять руки, мучить 
жахлива спрага. Хапаючись за стiни, ледве 
доплентався до ванни, включив кран i почав 
жадiбно ковтати воду. Мимоволі глянув на 
свiй годинник. Стрiлки показували рiвно 
третю годину. Годинники бiльше не йшли. 
Нiкуди.  

Зранку прийшли думки. Куди ж вiд них 
втiкати, куди їхати?  

Куди їхати?!  
Ми схожi на маршрутки. Заданий маршрут, 

вiчне дежавю на зупинках. Люди. Заходять, 
сидять, кричать, мовчки дивляться у вiкно або 
говорять про щось своє, поступаються один 
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одному мiсцем, штовхаються, стоять, 
виходять. Однi платять, iншi їдуть «зайцями». 
Так нам рухатися по колу, поки не згорить 
гума або не затихне двигун.  

А я вiзьму i засну за кермом. Один. Два. 
Який нахаба надiв бiлий халат?.. Дорога до 
Риму босими ногами... Як чумна вимазана 
брудом особа, а на порожню торбу за 
горбатою спиною повiшу дзвiночок. Ти не 
кричи. Ти пошепки скажи, а я почую. А 
решта нехай чує дзвiн... Серед зеленої трави 
на мене дивиться молодий бог. Вiн мружить 
очi вiд сонця, вiн рум’яний i нiмий. Вiн такий 
чистий, що тобi стає соромно за босi ноги i 
обличчя у багнюцi. Вiн читає по твоїх губах i 
посмiхається... Розкинувши руки, кружляй, 
доки не впадеш... Обiйми свiт, не звертаючи 
уваги на його плюваки в обличчя. Ненависть 
– це вища благодать.  

– Послухай, малолiтнiй боже, ходiмо зi 
мною до Риму! Нехай я босий, обличчя моє у 
багнюцi, я пошепки перед тобою стану на 
колiна...  

I вiн iде. Трохи позаду. Найчистiше дитя із 
палицею в руках. Або батогом? Вiн жене в 
Рим худобу на забiй i очищення.  

– Ай, боже… Чумний тобi слуга! Але 
людина я добра i м’яка. У мене молитва на 
губах… Нехай я молитов давно не знаю. Так 
просто спати в зеленiй ранковій травi. Так 
просто мружити очi від сонця. Так складно 
дорогою в Рим… Йти чумним. Нiмим. I 
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босим… Привiт, Земля! Ти тридцять рокiв 
просидiв у цiй камерi. Ти бiльше не 
вiдчуваєш запахiв, ти бiльше не чуєш звукiв, 
твої очi звикли до темряви, але ти спокiйний i 
втiшений. I тут… Десь повернувся ключ. 
Свобода. Свобода? Свобода! Свобода! 
Свобода?.. Навiщо? Як це, вiльний? Куди 
йти? А я був пiд замком?.. О боже, як же 
боляче очам... Вимкнiть свiтло! Навiщо ви 
пiдсовуєте менi цю гидоту! Квiти понюхати?.. 
Ви всi з глузду з’їхали, вони нiчим не 
пахнуть! Який шум водоспаду? Я нiчого не 
чую! Не вмiю слухати?.. Я двадцять два роки 
слухав одну тишу, не вимовивши анi слова! 
Кого ви вiд себе відгородили? Думаєте, ви 
унiкальнi? Що ви маєте право бути комусь 
наставником або вчителем? Що ви 
досконалiші тому, що все життя могли 
спостерiгати, слухати i говорити? Ви 
зiпсованi цiєю вашою свободою.  

Друкувати повiльнiше, не шукати рим i 
красивих слiв. Перестати чекати вiдповiдi вiд 
тебе. О! Скiльки проблем вирiшиться! 
Скiльки життя повз пройде! Та я без тебе 
буду справжнiм, кольоровим, реальним, без 
консервантiв i блудного серця! Та я без тебе 
таким простим стану, таким елементарним i 
передбачуваним, що навiть плювати в мене не 
будуть, тому що це занадто просто. Куди? 
Тут гарячi губи i вiдкритi руки. Тут не iснує 
метро, але є море. Я занурююся. Навколо 
безвихiдь. Куди?..  
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IV 

Вона – фундамент i яскрава декорацiя у 
вашiй величезнiй пластиковiй клiтцi. Ви 
сприймаєте iлюзiю як щось особливе в собi. 
Але там нiчого нема. У вас тiльки нiс, вуха i 
рот. А очима ви не користуєтеся, iнакше їм 
щоразу було би боляче вiд того, на що ви їх 
змушуєте дивитися. Я бачу більше, нiж ви, 
навіть якщо нiчого не бачу. I нiби ось-ось... 
Про що це я? Моя гордiсть вимагає слова. Не 
смiй торкатися до неї, а то я змию тебе з рук 
господарським милом. Втручайся у моє життя 
i зникай.  

Я бачу це так: стою на парапетi, граю 
Моцарта, по-дружньому обiймаю Сальєрi. 
Визнаю себе генiєм, а потiм забиваюсь у 
дальнiй куток i їм свiй обiд швидкого 
приготування. Головне – дивитися на все 
крiзь пальцi. Найважливiше, щоб глядач 
повiрив, що в моїй головi є щось унiкальне, 
що не позначиться на зовнiшньому свiтi та 
нiкого нiколи не торкнеться. Але я ж знаю, 
що це «щось» пройде через кожного. Потiм я 
знову обiймаю Сальєрi i кажу йому про те, що 
свiт досконалий. Вiн посмiхається i 
вiдповiдає, що досконалий свiт вимагає 
смертi мого досконалого початку. Тисне менi 
руку i полишає мене на самотi. Я дивлюся на 
всiх присутнiх i нiяковiю. Моя харизма 
валяється на мокрому асфальтi i розставляє 
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ноги перед кожним. Менi бiльше нiчого 
показати вам, вибачте.  

На твоєму днi багато смiття. Зате на 
поверхнi гладь i тиша.  

Я витягнув тебе з того брудного клубу. 
П’яну, чужу, iз запахом спiтнiлих чоловiкiв i 
дешевих парфумiв на тобi. А ти зняла рвану 
спiдницю, жбурнула цю ганчiрку менi в 
обличчя i, хитаючись, сiла в таксi. Менi б 
стiльки гордостi… «Будь моїм другом», – 
сказала ти менi, ледь пiднявши голову вiд 
споглядання дна унiтазу. Дурненька, та я 
кожну твою родимку на тiлi знаю. Та ти 
знаєш, як я твої пальцi вночi цiлую, доки ти 
мариш п’яна? А ти «другом будь». Дивна... 

У двадцять першу весну мого життя, тим 
тьмяним вечором, який чомусь пах 
плiснявою, я мало не задихнувся вiд твого 
сивого погляду. Не пам’ятаєш? Я теж. Моя 
догма доведена до абсурду. Або приймай, або 
вiдкидай. Якби ти була iконою, я був би 
атеїстом. Але ти – людина. Тому я вiрю у тебе 
ще менше. Менi кажуть, що слова б’ють 
сильнiше. Так-от, шановнi, якби слова могли 
бити, я би ходив із трикратно переламаними 
ребрами i вiдбитими нирками. Я, напевно, 
нiколи тебе не любив. Ковдра втекла, а пiдла 
подушка ледве мене не задушила... 
Вiдкриваю повiльно очi, розправляю зiм’ятi 
крила... Змиваю поцiлунки ночi та вiддаю 
себе у жертву нiмфi цього холодного ранку... 
Не сумуй, скоро лiто. Параноя... агов? Ти 
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мене чуєш? Я обмалював стiни блакитним 
маркером. Намалював багато квiточок i 
метеликiв… Господар буде розлюченим вiд 
такої творчостi... А я ж попереджав, що буду 
займатися тiльки цим. Я малюю картини 
словами з дуже глибоким змiстом.  

У мене день за днем новий список справ, 
частину яких я виконую, коли віддаюся сну. 
Я останнiм часом занадто багато сплю… 

  
V 

– Алло? – дзвiнок у лiкарню. 
– Так, хворий помер кілька хвилин тому, 

йому щось передати?  
Я не люблю пива. Не тому, що воно 

несмачне, а тому, що саме пиво – ознака 
несмаку. Там внизу, на пiдлозi, двi пляшки i 
цiла калюжа вiд третьої. Якби у мене був 
потяг до суїцидальних дій, то змiг би 
втопитися у однiй із них. Але я дуже люблю 
життя. На цей раз. У цей момент... Я пишу 
вiдверту маячню із уривками своїх втрачених 
днiв, що тягнулися ланцюжком i незабаром 
задушать мене, надто сильно здавивши горло. 
Я дихаю на пiдлогу, вдихаю менше, отже, 
комусь дiстанеться бiльше повiтря. Я щедрий. 
Я трiшки загубився у цих тоннах. 

...  
Агов? Алло? Ви труп із моргу будете 

забирати, чи вам його доставити особисто? 
Тодi давайте свою адресу! – Кричать у 
телефонну слухавку. 
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– Тут поруч море, – вiдповiдаю я. 
– Пробачте?  
– Тут поруч море! Море! Море! Море! 

Море! Багато-багато моря! Воно сьогоднi 
блакитне, це море! – Нехай чують мої 
божевiльнi думки. 

Безмежне i величне блакитне море! Життя 
теж змiнює колір наче море. І настрiй. Нiмфа 
теж мiнлива, як і море, тiльки не така 
постiйна. Життя вичерпує свої ресурси, а 
море буде завжди. Різних вiдтiнкiв i 
температури.  

Я не люблю оливки... Вони неприємні на 
смак.  

Я люблю вiдчувати себе нещасною 
людиною на землi тільки тому, що менi немає 
чим зайняти себе. Пiти на балконi повисiти? 
Або лампочку викрутити? Чорт, стiльки 
перспектив, що голова обертом. Я або буду 
поважним i потраплю у психлiкарню, 
проживши там решту життя як Маркiз Де 
Сад, або потраплю пiд машину. Iншого не 
дано! Третього не iснує! Це сталося, я 
збожеволiв! Слави менi, слави! Про що це я? 
А… Я говорив, що не люблю оливки? I пиво 
на пiдлозi ... Я, здається, збив ще одну 
пляшку ногою, бо зверху постукали. Напевно, 
це ангели. Тут останнiй поверх. Хоча нi, 
брешу. Тут взагалi немає поверхiв. Тут тiльки 
Небо i Море. I моя хвороба самотностi.  
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– Алло? Що з вами? Де ви є? – Голос iз 
телефону намагається повернути мене до 
реальностi. 

 
VI 

Ви бiля моря. Трикутник на стiнi сьогоднi 
задавив мене трьома своїми кутами 
почерговостi. Я хрестився, бив поклони 
маленькому боговi, розсипав насiння 
підлогою, але нічого, окрiм вичерпного 
безсилля i болю у шиї не домiгся. У мене в 
головi м’якоть. Соковита i даремна. Я без 
приправ i дешевих парфумiв.  

Ти заходиш, а я полохливо стою бiля 
дверей, боячись, що ти передумаєш. Я весь у 
синцях, боязкий, але щасливий. Ти дивишся 
крiзь мене i розмовляєш із ключами. Чуєш? 
Ти мене чуєш?! Я тебе не зустрiчаю. Я з 
тобою не розлучаюся. Я сьогоднi зрозумiв, 
що зi мною хтось живе. Я знаю, що це вона – 
моя ненароджена i ще не зовсiм мертва, чи 
вже мертва, сестра. Це вона живе разом зi 
мною усе моє свiдоме життя. Це через неї 
завжди порожнiй холодильник i м’ятi 
сорочки, занадто легкi понедiлки, нiколи не 
дзвонить телефон i розiгрiті у мiкрохвильовiй 
печі снiданок, обiд, вечеря і душа. Це вона 
ходить за мною слідом, здавлює горло, коли 
потрiбно говорити, i змушує бути самотою. 
Це вона позбавляє мене найпростiших 
радощiв життя, натомiсть даючи тiльки 
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тiлесну рiвновагу. Це все моя ненароджена 
сестра. Гордiсть. 

Уявляєш, я малюю. Я знову малюю, 
уявляєш? Я малюю тiльки бiлою фарбою i це 
дуже кумедно, правда ж? Що б я не створив 
пензлем – на бiлому полотнi це буде ледве 
помiтним.  

Ти дуже схожа на бiлу фарбу. Я списав 
тобою весь чистий аркуш свого нового життя, 
але все одно не помiчаю у собi найменшого 
натяку на тебе. Нiби нiчого й не було, 
розумiєш? Це дуже кумедно. Твоя самотнiсть 
– єдине, до чого я буду ревнувати. Iншi люди 
не становлять небезпеки. Люди потрібні тобі 
не так, як самотність.  

Я – кіт і тремчу своєю м’якою душею 
проти твоїх жорстоких принципiв. Ти 
насипаєш менi в миску сухого корму i так 
само сухо кажеш: «Не сумуй». Потiм мовчки 
йдеш, акуратно причиняючи за собою дверi. 
Запускаєш пазуристi пальцi менi пiд ребра, а 
я, через дурнувату образу в ротi, навiть вити 
не можу. Цей жест не схожий нi на спiвчуття, 
нi на спробу загладити провину. Це схоже 
тiльки на розлиту підлогою бiлу фарбу. 
Хорошого тобi вечора, щастя моє. У тебе 
кiнчики волосся сивіють, чи то менi здається. 
Ти незбагненна, заплутана, незручна у своїх 
несмiливих словах. Руки в тебе такi ж вiчно 
холоднi, ти босонiж, як i я. Калюжами на 
вулицi Шекспiра, а на Соборнiй пiд машини 
стрибаєш. Шепочеш тихо: «Як я хотiла...», а я 
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плентаюся позаду тебе, натягнуто 
посмiхаюся, черевиками по весняному 
асфальту човгаю, мiсто люблю i, напевно, 
трохи тебе. Все до нестерпностi просто. У 
тебе шия тонка, менi б нiчого не вартувало її 
згорнути. Або здавити i дивитися, як ти 
задихаєшся, дряпаючи менi руки. Така бiлява 
нiмфа. Мене в iнвалiдне крiсло вганяєш. З 
долонь воду п’єш i хочеш переїхати в 
Америку. А менi моїх двадцять два у квадратi 
вистачить. Навiщо менi ти i Америка?! Твоя 
тиха вiдсутнiсть менi сьогоднi голосно 
нашептала, що тебе засунули в залiзну 
коробку i по свiту пустили. Я бiг за нею у 
розтягнутiй сорочцi без одного рукава, 
прикривав обличчя вiд пилу букетом бузку, i 
кричав: «У мене ж квиток, у мене є квиток, 
почекайте!»… Помiняв слова мiсцями, великi 
пальцi на мiзинцi, себе з тобою переплутав. 
Ти – диригент, перед тобою цiлий оркестр. А 
менi через бруднi вiкна не зрозумiло: чи то ти 
наказуєш бiгти швидше, чи то мене 
проганяєш.  

У мене черевики на тонкiй пiдошвi. Я пiд 
ноги не дивився, бiг по гострих каменях твоїх 
слiв. Якийсь із них менi пробив тонку 
пiдошву. Ногу поранив. Куди мені, 
одноногому, за залiзною коробкою ганятися? 
Тебе вивозили, я iз закривавленою п’ятою 
сидiв на гарячих рейках. Менi чекати бiльше 
нiчого. Я тобi не напишу бiльше жодного 
рядка. Чи напишу?…  
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VII 

Куди ви так мчите? Хто знову на площi 
ридає i рве на собi волосся? Кому кричите ви: 
«Правдиво грай»? Ви так поспiшали, так 
бiгли, що не помiтили, як затоптали чиюсь 
дитину. Мати зараз ридає над маленьким 
тiлом, їй не до мистецтва. А ви, знавцi, темп 
свого бiгу трохи зменшуєте, зупиняєтеся i, 
човгаючи своїми закривавленими чобiтьми, 
до неї обережно пiдходите.  

– Це нова постановка? – озираючись, хтось 
питає. 

– Я теж думав, що зараз на площi грають, а 
виявляється, що тут, посеред вулицi. 

– Видно, вона не професiйна, – пiсля паузи 
хтось мовив. 

– Звичайно, просто любителка. Молода ще, 
недосвiчена. 

– Нi, у неї поганий вчитель, вона зовсiм 
скута i неприродна! 

Боже, люди! Пiсля вас залишаються 
кривавi слiди, а ви в руках бiлоснiжнi хустки 
накрохмаленi тримаєте. Навiщо губи так 
невдоволено стискаєте i цими хустками нiс 
прикриваєте? Це ж вiд вас смердить, шановнi! 
Ви правду хотiли? Так ось вам правда ваша.  

– Не мистецтво це. Це горе. Розтоптане 
вами горе, люди.  

Менi наснилося. Пустка i стiлець із трьома 
нiжками. Людина-носорiг та iдея-павич, якій 
хвiст вiдiрвали. Менi наснилося. Ти п’єш 
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брудну воду, а я закриваюся рукою вiд сонця. 
У тебе очей немає, а в мене рота. Ти кажеш, 
що ми надто рiзнi i самовдоволено 
посмiхаєшся. Махаєш менi рукою i йдеш. А я 
стою перед тобою i нiчого не розумiю. Ти 
пiдходиш ближче, а я все стою. Ти 
повертаєшся i кричиш: «Ти ходиш занадто 
повiльно, ти завжди будеш позаду, тому йди 
до бiса!» А я стою попереду i нiчого не 
розумiю. Ти ближче. Ти за крок. Майже 
зiткнення. Та я вiдходжу вбік. Попереду 
трясовиння, але я мовчу. Пробач, у мене 
немає рота, щоб тобі про це сказати. I я ходжу 
занадто повiльно, щоб наздогнати тебе.  

Коли вам постiйно говорять що робити, 
мимоволi починаєш пливти за течiєю. Менi 
кажуть: «Шукай потрiбну тобi людину». А я 
шукаю людину, якiй сам буду потрiбен. Менi 
кажуть: «Одружуйся, вже час». А я навiть на 
електричку спiзнююся. Менi кричать: 
«Досить!», а я стою на колiнах, дивлюся на 
наступну сходинку i шукаю у цьому нiкому 
не потрiбний змiст. Менi кажуть: 
«Змiнюйся!», а в мене волосся фарбоване в 
попелястий. Менi кажуть: «Мовчи, не говори 
правду», а я ж навiть не починав. Менi 
кажуть: «Оплачуй рахунки вчасно, бери 
слухавку, коли телефонують, не пiдставляйся, 
перевiряй, не вештайся із тим, не вештайся із 
тiєю, перевiряй пошту, знайди нормальну 
роботу, не дихай, викинь, викинь ноутбук у 
вікно». Менi багато чого говорять. Але ж в 
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мене є навушники. Навiщо я читаю цi розумнi 
книжки, якщо у мене вiдразу виникає якесь 
складносурядне речення? Знiвеченi 
складнощами пропозицiї не скажуть нiчого 
нового. Навiщо я намагаюся розумiти те, що в 
підсумку все одно вiдкину? Адже я вiдкидаю. 
Навiщо я слухаю музику, яка робить із мене 
мумiю? Цi звуки сильнi. Цi звуки-скальпелi 
рiжуть шкiру, потрошать мене як тварину. 
Ніжніші обмотують мене бинтами. Це такий 
спосiб знущання над собою. Це зайва 
причина посмiятися. Знищувати себе одним i 
лiкувати мертве тiло наступним. Це 
знущання. М’якi бинти, що дбайливо i 
акуратно обмотують моє тiло, яке вже не 
потрiбно лiкувати. Воно ж мертве. 
Самозберiгає себе. Це жарт. Але навiщо менi 
жартувати, якщо хочеться повернути тебе до 
стiнки i розстрiляти, перед тим нiжно 
вкусивши за вухо. Навiщо менi взагалi це? 
Щоб не знати. 

Щось менi пiдказало, що мене завтра 
розстрiляють, але ти не бiйся – розстрiл 
тiльки завтра. Зараз ми п’ємо в маленькiй 
задимленiй кiмнатi, жуємо холодну гумову 
пiцу i робимо вигляд, що холод мiж нами 
тiльки через трохи прочинену кватирку. 
Поясни менi, чому застуджений тiльки я? 
Хiба я мало надихав сигаретами, а ти – 
несказаними словами. Обiцяю, тут не стихне 
гучна музика. I нехай ми нiколи не будемо 
щасливi разом, ми можемо хоча б спробувати 
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бути. Хорошого тобi вечора, щастя моє. Поки 
ти тут, давай я розповiм тобi про тебе 
насамотi, на яку ти одного разу промiняла 
мене. Можливо, вона не говорить грубим 
данським дiалектом, не прокидається ночами 
i не любить тебе так, як люблю я. Імовірно, 
тiльки вона приносить тобi те безлике щастя, 
яке я тобi дати не зможу. 
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ЛЕГЕНДА 

Щоденна мряка вибивала із ритму 
подорожі. Важко було рухатися полем, яке 
намагалося затягнути твої ноги у своє тіло. 
Коричнева трава, волога від дрібного дощу, і 
небарвисті осінні квіти, які не хотіли 
віддавати повноцінне панування 
передзимовому стану природи. 
На краю поля росте тополя, із сірим листям, 
майже повністю зливаючись із пейзажем, 
який створює мряка. 

Затягує на ніч. У цих краях важко знайти 
місце, де можна спокійно переночувати. 
Доведеться розбивати табір біля тополі. 
Закутавшись у плащ серед наспіх зламаних 
гілок і вологого листя лежить юнак. Брудний 
одяг майже зливається із землею, навколо 
нього не чути жодного звуку, лише вдалечі 
спокійно шумить вода не дуже бурхливої 
річки. Він рухається на північ, нам невідомі 
його цілі, але впертість вражає. 

Він наляканий порожнечею поля (так 
рухалися думки юнака): «Я наляканий його 
сірістю, його спокійністю, та відсутністю 
життя. Я наляканий його таємничістю, та 
містичністю храму, що створює поле під 
сірим небом. Я наляканий таємничими 
стежками, що змушують мене тут блукати 
вже третій день, а може ще більше». Але це 
все створює приємне відчуття щастя серед 
безмовної порожнечі просторів поля. 
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Вечорами він іноді бував християнином, 
тому зараз молився. Його холодні сині очі, 
давно полишені життя, втягували в себе 
горизонт, щоб об’єднатися із місцевістю, 
адже невідомо, що на нього чекає, коли найде 
солодка дрімота. Але ранок іноді робив його 
невіруючим, іноді язичником. Ранок 
приносить абсолютну істину, яка приходить 
із туманом; вечір схожий на брехливого 
фокусника, який тільки вміє розкидатись 
картами, щоб нажитися на людських муках. 
Кожен із нас повинен жити тією мудрістю, 
яку приносить ранок. 

Сни приходять і йдуть, наче жінки чи ідеї. 
Є жінки, яким не вдається жити повноцінним 
життям через стереотипи культури чи істоту, 
в яку вони закохалися. Вони були юними 
дівчатами. Здавалося б, що з часом вони 
мають перетворитися на люблячих жінок. Але 
раптом з’являється неочікувана перепона: 
вони однаковим способом проводять і юність, 
і зрілі роки. Багато говорилося нерозумних 
речей щодо них малорозвиненими людьми. 
Ця нерозумність супроводжувалася 
безглуздими насмішками. Нехай ті, хто 
насміхаються над ними, отримають гідну 
кару за це! Невже ці люди, які 
насолоджуються дарами життя, здатні 
зрозуміти причину блідості цих жінок, 
глибокі страждання, які заховані під цією 
блідістю? 
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Мені випадало зустрічати і знати жінок, в 
зовнішності яких є щось таке, що мимоволі 
наводить на думку: «Не знаю чому, але мені 
здається, що ця жінка ніколи не пізнає любові 
чоловіка: щось незрозуміле намагається 
завадити цьому…». Завжди ця моя думка 
знаходила підтвердження після знайомства з 
такими жінками. 

Над подорожуючим юнаком теж щось 
нависало, за всіма ознаками – зла доля. Ні, він 
пізнав любов, кохання, але він не може 
повернутися до життя після своєї хвороби. 
Він знав, що незабаром помре, адже він мав 
померти під час хвороби. Коли гарячка 
закінчилась, він вирушив з дому, на звуки 
внутрішнього голосу, що кликав його у вічну 
мерзлоту. Шукати там знаючу людину. 

Він дивиться не неї спокійно і байдуже. 
Дивний непроникаючий погляд цього 
кам’яного обличчя стискає її душу. Він 
дивиться похмуро і велично. З глибини його 
душі виринає думка, що цей образ має 
схожість із тим, що живе в кожному з нас, в 
кожній живій істоті. Це те, що людина 
поховала у своєму серці декілька століть тому 
і засипала грудою каміння, але воно ще досі 
не вмерло.  

Їй здається, що древній король панує у 
глибинах людських сердець. Він розкидає 
свою королівську мантію по безплідному 
ґрунті сірого поля. Погляд його висловлює 
презирство, владу і гордість собою. Це – 
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гігантський камінь, в минулому, напевно, 
жертовник, серце лісу, яке залишається 
байдужим при погляді на горе і страждання. 
«Таку долю дали Боги», – говорить він. Цей 
могутній кам’яний дух, який таємно спокутує 
важкість нерозкаяних гріхів. «Навіщо 
турбуватися про те, що ти зробив? Так 
судилося безсмертним». 

Жінка спокійно вдихає повітря, її охоплює 
відчуття, що вона не в силах усе описати 
словами. Їй здається, що вона повинна 
боротися з кам’яною людиною, якщо хоче 
бути щасливою, але в ту саму мить відчуває 
своє безсилля перед минулими гріхами, 
діями, людей, які захоронили і засипали 
каміння те, що в нас всередині. 

Їй здається, що її безкарність, яка втілена в 
цьому камені, порівнюється із самим 
кам’яним гігантом і те, що якщо вона не 
переможе його в собі, він рано чи пізно 
отримає перемогу над нею. 

Вона розуміє, що усвідомити свою вину 
означає відмовитися від своєї свободи. Вона 
готова вмерти, але не втрачати свою свободу. 
Вона обирає друге. Вирішує померти. Вона 
виходить на вершину печери, де їй в обличчя 
віє подих смерті. Її голова спокійно лягає на 
холодне каміння. Смерть за смерть, життя за 
життя. 
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Юнак прокинувся від уколу під серцем. 

Воно не давало йому спокій із того самого 
дня, коли його молода дружина задушила 
їхню дочку в яслах, пояснивши це тим, що 
вона не пізнала любові, а дитина, народжена 
без любові, не є Божою дитиною. 

Він її не винив, а лише прийняв 
страждання на двох. Її боротьба залишилась 
там, далеко в її серці, що відразу закрилося 
від усього світу. 

Очі наливалися слізьми, спогади мучили і 
ніяк не покидали. Після того дня він 
зненавидів синій колір. Дрібний дощ 
заспокоював і вимагав руху. Тіло почало 
мерзнути. Все навколо нагадувало, що зима 
чекатиме не дуже довго. 

Рухатись знову було важко, сили вперто 
покидали молоде тіло, але воля до життя не 
давала зламатися, хоча так хотілося впасти і 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 112 

забути про все, щоб не бачити їх очі, їх 
холодні очі, які не давали спокою. 

Так минуло ще декілька днів, коли 
закінчилася їжа, а холод почав об’їдати 
шкіру, перетворюючи її в синій колір. Юнак 
почав ненавидіти себе ще більше.  

Що змусило його йти так далеко, в ці 
далекі і болотисті місця Карелії?  

Він не мав відповіді, але в нього не 
залишалося нічого іншого, окрім цього 
відчуття, що вперто вимагало знайти причину 
руху всього живого, всього Всесвіту. 

Так. Ця палюча цікавість загубила безліч 
людей, які чогось хочуть, але постійно 
забувають чого саме. 

Я так сумую за запахом пилу з полиць, де 
зберігалися наші книги, за грайливим 
кошеням, що жило поблизу дому, за 
усмішками людей. Я не пам’ятаю, коли 
зустрічав щиру посмішку востаннє. Все 
минається, ми мертві вже давно, просто 
вперто цього не помічаємо. 

Наступного дня, удалечі, став виднітися 
дим. Нарешті люди, хоч хтось. Я стомився 
йти, потрібно відпочити. 

Це була яранга. Закидана оленячим 
шкурами, навколо якої не було жодної живої 
істоти, навіть пса. 

Я чекав на нього. Бідолашний юнак. 
Далекий мій родич. Його від нас відрізняло 
лише тіло, але не душа. Навіть сині очі, 
сповнені холодом нашої землі. Шкода, що 
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Боги вирішили скласти його долю саме так, 
але після того, як він вислухає мене, навіть я 
не знаю, що з ним буде далі. Шаману 
відкриваються лише світи духів, але не їх 
знання. Шкода, що я нічим йому не зможу 
допомогти, але маю йому розповісти його 
історію. 

– Заходь, – пролунало з житла. 
Я підкорився. 
Тонкий силует юнака поглинуло тепле 

світло вогнища. Вогонь, він рухає життям 
Всесвіту, він гасне і розгоряється, дає життя, 
тепло і вічно тліє у наших серцях. Як шкода, 
що ми це забуваємо. 

– Це я тебе запросив на Північ, – сказав 
старий лапландець. 

– Навіщо? 
– Я маю розказати тобі історію твого 

життя. Тому сиди і слухай, після цього тебе 
чекає продовження подорожі. 

Якщо поглянути правильно на твоє життя, 
виявиться, що воно мало чим відрізнялося від 
життя інших людей. Справді, багато хто 
прив’язується до істот, які мають загинути. 
Але ти заслуговуєш великої пошани, адже в 
тебе хороше серце і ти мужньо переносиш 
своє нещастя. 

Деякі сильні люди мають у собі щось 
таємниче. Часто трапляється, що той, хто має 
в собі великий запас життєвої сили, носить 
смертельну краплю крові. Ця крапля може 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 114 

перевернути життя у найнесподіваніший 
спосіб.  

Існують легенди про мужніх воїнів, 
гробниці яких можна побачити на наших 
землях. Вони були сильними та хоробрими 
людьми, але в їхніх душах була особлива 
таємниця, яку ніхто не міг зрозуміти. Наші 
давні рунічні поеми говорять, що в них була 
кров воронів та ведмедів. Розповідаючи про 
це, я мимоволі думаю про тебе. Тебе не 
можна назвати людиною слабкою чи 
безрозсудною, у деяких вчинках ти сильна 
людина. Але ти ніколи не міг присвятити себе 
жінці зі світлим поглядом і веселим голосом, 
адже в них не має того, що ти шукаєш. Як так 
могло трапитися, що ти прив’язався так 
глибоко до двох жінок із числа тих, про яких 
співається у рунічних поемах? Як ти міг 
покохати тих, у чиїх очах морок загубив свою 
тінь?.. Чи не та сама тінь приваблювала тебе в 
них? Чи не та сама крапля смертельної крові 
змушувала тебе любити їх?.. 

 Ти чув оповіді про тих, хто господарював 
над багатьма землями і народами, любив 
своїх близьких тим сильніше, чим ближче 
вони були до смерті? Зустрічався з їхніми 
душами в осінню ніч? Древні королі 
оберігали своїх коханих три дні після їхньої 
смерті, тому що вони їм здавалися настільки 
живими. 

Твоя подорож не мине безслідно. По твоїх 
слідах підуть ті, хто все ще вміє слухати 
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духів, для того, щоб подивитися на 
пристанище останнього, в чиїх жилах тече 
кров ворона. Я мав іти, але не міг. Сон зморив 
мене і змусив моє тіло вмерти на деякий час.  

Юнак заснув, а старий шаман продовжував 
свою розповідь, але вже для духів, щоб 
захистили мандрівника, адже це його остання 
подорож. Пісня шамана лунала серед 
безлюдних просторів північної землі. 

Спи. Нехай твій сон буде спокійним. Ти 
все зробив, все вчасно. Ціна? Не буває такої 
ціни для такого життя. Віддав усю свою кров 
заради неї. Всього себе. 

Виправив. Усе, що можна було, виправив. 
Ти знаєш, що твоя дочка поряд, вона не 
покине тебе. 

Спи доти, доки світ не змінить своє буття, 
доки не стане зовсім, зовсім іншим. І нехай 
тим останнім, що пробіжить по твоїх повіках, 
буде сонце північного світу. 

Спи. 
Я буду поруч, оберігатиму твій сон. Ти 

чуєш мене? Ні, звісно що ні. Ти тепер дух, як 
і я, але скований ще міцнішими кайданами. Я 
не чекаю, що ти прокинешся. Навіть духи, 
начебто «безсмертні», насправді не такі, бо 
вони зникають з часом. Зникну і я, не 
дочекавшись твого пробудження – не в цих 
краях воно відбудеться, я сподіваюсь. 

Наша смерть відкрила мені очі, що баланс 
світу надзвичайно крихкий, тримається він 
лише на любові, яку ми вже не пізнаємо. Я 
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пишаюся тобою, як може пишатися одна 
людина іншою. Злякався смерті, тому 
вештаюся бездомним привидом північною 
пустелею. Ти пішов далі. Ти віддав усе, а 
натомість отримав цей сон, куди більше 
схожий на смерть. 

Чи зможеш ти прокинутися? – Надто міцні 
пута. 

Доки не зміниться цей світ, тобі його не 
побачити. 

Холод, він такий рідний. Все скріплює 
холод, створює порожнечу в нас самих. 
Руйнує сонце, але дає нам ніч. 

Юнак стояв біля берега моря або океану, 
холодного і вкритого уламками криги. Житло 
шамана зникло, залишивши за собою лише 
запах думок. Поруч хитався човен і скреготів 
бортами об кригу. Обережно ступаючи, юнак 
зійшов на нього і ліг. Спокій північної тундри 
ніжно огортав шлях човна серед криги, 
рухаючи його до іншого берега чи острова, на 
якому вже чекали. Тіло юнака покрилося 
холодною синявою, кольору його очей, 
перетворивши історію у легенду. 

Берег промовляв мохом та сухим вересом, 
який давно вже ніхто не збирав. Невеликі 
льодяні скелі скріплювали житло мовчазних 
звірів, що забули колір неба. Спокійно 
причаливши до берега, човен зупинив 
розповідь і сон. Полярні вовки, вчепившись 
зубами, тягнули тіло молодої людини в її 
новий дім. Вони всі зливалися із камінням, 
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щоб ніхто зайвий не бачив останнього шляху. 
Там було холодно і світло. На острові гасло 
сонце півночі, а полярне сяйво світило надто 
яскраво, стаючи стежкою, якою лишало світ 
тіло останнього воїна півночі. Тут була межа 
світу який живе страхом, і світом, який живе 
холодом. Він загинув у битві, не від меча, як 
древні королі, а від свого часу, в якому він 
опинився. Кожна епоха створює свої поля для 
битви і свою зброю. Опустивши його в 
льодяний склеп, вовки жалібно звили над 
тілом того, в чиїх жилах текла кров ворона. 

Одноокий бог спустився на цей поклик і 
прошепотів лише: «Звершилося». 
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У книзі використані малюнки художників 

Уніки Цюрн та Каспара Давида Фрідріха та 
фото з глобальної мережі інтернет. 

Як обкладинку для книги використано 
сторінку під назвою «Темне солнце» 
алхімічного трактату «Splendor Solis». 

 
В текстах можна зустріти вислови із 

фільмів, слова пісень та тези моїх друзів, які в 
певні моменти стали каталізаторів натхнення. 
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Літературно-художнє видання 
Віталій Вікторович Щепанський 

 
 
 

Проміння темряви в раю 
(есе та твори) 

Українською мовою 
 
 
 
 
 

Підписано до друку 20.02.2013 р. 
Формат 75х90 1/32. Папір офсетний.  

Гарнітура «Times» 
Друк цифровий. Ум. друк. арк. 4,69 

Обл. вид. арк. 4,84. 
Наклад 50 прим. Зам. 55 

 
 

Видано та виготовлено 
Видавець ФО-П Стасюк Л.С. 

м.Хмельницький, вул.Дубініна, 6/2. 
тел. 0978557497 

E-mail: lilia_stasuk@mail.ru 
www.lilia.at.ua 

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи  
до державного реєстру видавців, виготівників  

та розповсюджувачів видавничої продукції 
Серія ДК №4270 від 22.02.2012р. 
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