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РУКАВИЧКА

Знімав рукавичку,
і раптом — 
руки :шныерли.
Це спотд 
по серцю черкнув.

Ісімна Такубоку

Йшов я безлюдним провулком у глибокому, що випав за ніч, пухкому 
снігу. Вузька стежка, — спозаранку вже встигли її протоптати, — вела 
вздовж сірого муру, з-понад якого визирала така ж сіра будівля школи 
з давно вже недіючим на її фронтоні квадратовим, без стрілок, годин
ником. Обліплені білим китиці горобини, що нависали над муром, нага
дували перехилені келихи, що їх по вінця виповнювало зледеніле густо- 
червоне вино. Всюдисуща синява неба сягала мерехтливої, що аж очі 
разила, білизни снігу, тонкою прозорістю вливалась у річище стежки. 
Якась пташина, віщуючи недалеку весну, з годинниковою точністю по
вторювала своє: Ті-ті — Тіу-тіу. І то був єдиний (ще сніг порипував під 
ногою) чутний звук — вітання ранковій днині, її розкішній ясності. Все 
інше, що могло б колихнути тишу, поглинав пухкий неторканий сніг...

Раптом на його іскристій білині я побачив чорну жіночу рукавич
ку. Добру хвилину стояв, прикований разючим контрастом матово- 
темного — і променисто-білого. Здавалося, я почув іще один голос — 
чорної шкіряної рукавички. Вона лежала, скоцюрбившись од морозу, 
втрачаючи рештки тепла жіночої руки, і була схожа на безпорадне 
створіння, що ось-ось задубіє на холоді. Вже я нахилився, щоб її під
няти, але стримався: не годиться брати чужу, хоч і загублену, річ. Та й 
що робитиму з нею?.. У кінці провулка, озирнувшись, іще раз глянув 
туди, де лежала рукавичка; чорною цяткою — на білому... Звернувши 
на тротуар, пішов швидше. Відтінену рипливим снігом тишу, яка все ще 
дзвеніла у вухах, заполонив гул міського кварталу, незайману білість — 
перемішана ногами брунатна снігова каша. Приглушені тим гулом, від
ступали кудись у глибини пам'яті і сліпучий сонячний ранок, і загублена 
рукавичка — гору брало звичне, буденне, клопітне...

І тут погляд упав на жінку, що неквапно йшла поперед мене. У руці 
вона тримала торбинку, а ще — рукавичку. Одну рукавичку. Я миттю 
здогадався: жінка нещодавно проходила тим же, що й я, провулком. 
Вона ще не спохопилася, що загубила рукавичку. Мимоволі я сповільнив
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ходу. Завагався. Звернути їй увагу?.. А що, як тієї рукавички вже там не
має? Може, хтось підняв її? Самому повернутися за нею?.. Та не скажу 
ж незнайомці почекати тут на мене... З кожним кроком усе смішнішим 
виглядало б моє втручання. А можливо, то й не її рукавичка лежала там 
на снігу?.. — всупереч очевидності намагався втішити себе, виправдати 
свою нерішучість. А далі, наддавши ходи, випередив жінку. Мимохідь 
зирнув на її обличчя. Жінка думала про щось своє, ледь помітно комусь 
усміхаючись — кого бачила у думках...

Потім не раз, в уяві, й наяву, звертав я на ту зимову стежку, що вела 
вздовж сірого муру, над яким жевріли, оздоблені памороззю, мов у кри
шталевих келихах, пучки червоної горобини. Сліпив очі ряхтливий мо
розний сніг. І кожного разу здавалося, що раптом побачу на ньому зі
щулену від морозу жіночу рукавичку; наздожену її власницю, яка, хоч 
іде ось тією вулицею, все ж  в якомусь іншому місці, в іншому часі пере
буває, комусь іншому, лиш їй відомому, всміхається. Подумки піднімаю 
рукавичку, щоб потім, порівнявшись із незнайомкою, подати їй ту згубу. 
Навіть свій голос чую: «Це не ваша, бува?..» Виразно бачу обличчя жін
ки, яку несподіваним словом вихопив із роздумів: спочатку розгублене, 
за мить — осяяне радістю поверненої речі. Супроводжую поглядом дві 
постаті, що ступають якийсь час поряд, а за хвилину, розлучившись, 
ідуть своїми стежками, губляться серед міської юрби. І так чітко постає 
усе це перед очима, що інколи й заспокоююся: а може, саме так усе й 
було? Може, таки подав я тій жінці рукавичку, така ж бо хистка межа 
поміж уявним і реальним?..

«Догідна мить — швидкоплинна», — повчали древні. Таки не ввійти 
нам удруге в цю ж річку. Тож і ловлю себе на думці, що й стежкою іду 
вже, власне, не тією. Не та небесна синява струмує у ній. Не той сніг по
рипує під ногою. Не те проміння виграє на ньому, бо й сонце, хоч одне й 
те ж саме, а що миті — інше. Не ті китиці горобини червоніють над сірим 
муром провулка й не той сік іскрить у них на морозі. Вже не та пташина 
вістує одвічними ритмами про неминуче наближення іншої, нової, вес
ни... Навіть шкільний годинник, що без стрілок, — у часовій течії. Та й 
сам я — уже не той, що колись. І тільки пам'ять серця, тендітна нитка, що 
в'яже нас із вічністю, намагається повернути безповоротне — перелітну 
мить з її настроєм, барвами, звуками. Пам’ять, що за якимись незбагнен
ними законами часто відкидає за свої межі, у небуття, щось важливе, а 
натомість так ревно береже цілком незначне, випадкове. Як оту жіночу 
рукавичку, чорну, — на сліпучо-білому снігу...
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СНІГ ПАДАЄ

Побачив її здалеку. Вийшовши з темного провулка, вона звер
нула на площу, куди й він тільки-но ступив крок: із такої ж суті
ні — в освітлений ліхтарем простір, що перед Львівською оперою.

Падав сніг. Так рясно, що все довкола — небо, земля й повітря — стало 
чимось єдиним, непомежованим. Було враження, що світло, яким пов
ниться площа, — не від ліхтаря, а від самих сніжинок і що це взагалі не 
сніжинки, а густий зорепад, який перестрів землю у глибинах космосу.

Задививсь у той прямовисний лет. І тут, не знаходячи опори серед на
вального й водночас легкого руху сніжинок, він перевів погляд на граці
озні крила постатей, що темніли у бронзі над фасадом театру. Стрімливе 
падіння — і готовність до лету. Рух униз — і порив у височінь.

Білі зблиски-штрихи, рух униз, на змиг ока знерухоміли. Хтось наче зу
пинив падіння. Настав момент повної тиші, космічної рівноваги... Стояв 
серед завмерлих сніжинок, не відриваючи погляду від націлених у небо 
крил, що вирізьблювались, підсвічені ліхтарем, на тлі застиглого сніго- 
лету. Здавалось, чиясь рука, лігши на важіль, вичікує — одну лише мить.

Нараз, із кроком секундної стрілки, рух відновився. Все стало на свої 
місця. Так він принаймі вважав. Насправді ж  нерухоме й рухоме поміня
лися місцями. Пунктири сніголету, що миттєво зупинилися, так і зали
шились у нерухомості. Зате все інше — крилатими постатями завершена 
споруда театру, площа під ним, сама земля, геть усе довкола, колихнув
шись, злинуло у гущу білих пластівців... Відчував їх на обличчі, на вустах. 
І що стрімкішав лет, то густішали їхні скупчення, тугішали холодні до
торки...

Пробивалася до нього крізь рої сніжинок, що мерехтіли на комірі, на 
шапці, на волоссі, яке вибилося з-під шапки, на віях... Не міг її розгледіти 
серед тієї ряхтливості, що застеляла зір. Бачив лишень порух губ, сні
жинку, що на них танула.

Поправила йому шалик, застібнула ґудзик обліпленої снігом куртки. 
Потім, чи то зніяковівши, чи просто так, щоб не мовчати:

— Сніг падає...
— Падає?..
Не зрозумівши запитального тону, пильніше глянула йому у вічі. По

тім, за його поглядом, — угору, де виструнчені над фасадом театру по
статі націлювались у небо вістрями крил. Тільки-но глянула — й тут же, 
втрачаючи рівновагу, схопилася за його руку...
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Від тепла її долоні ще запаморочливішим видався лет. Відчув, хоч і зем
лі не полишав, що таке позаземна невагомість. Наче не вони впирались 
у землю, а сама велетенська засніжена куля, наздоганяючи їх у леті, тор
калась їхніх стіп. А снігове сузір’я, крізь яке вони пролітали, ряснішало, 
лет — стрімкішав, і їм доводилося ближче до себе горнутися, щоб утри
мувати рівновагу, щоб утому мерехтінні бачити одне одного.

Тоді, наче вперше у житті, пізнав сніг — на доторк, на запах, на смак. 
Тоді й приглянувся до нього, як із сніжинки ставав краплею — на волос
сі. на віях, на вустах. Дослухався до його мовчання, коли, побравшись за 
руки, вони пробивались у ряхтливі засвіти — білі, мов лебединий пух, 
тремкі сузір'я...

Багато років опісля на тому самому місці його знову ж  застав снігопад. 
Спочатку лишень одна сніжинка самотою закружляла над вечірньою 
площею. За хвилину — друга, третя. А далі...Та хто поведе лік незлічен
ному?... На обличчі, які давно колись, відчув лоскітний доторк посланиць 
зимового неба. Зупинив погляд на вкритій золотом лавровій гілці у руках 
Слави, на готових до лету крилах. Чекав. Але відчуття лету не приходило. 
Що було непорушним — таким і залишалось. Що падало, те продовжува
ло падати — рівно, монотонно, з фатальною невідхильністю...

Даремно приглядався до крилатих постатей, що темніли з-за пелени 
сніголету. Замість легкості відчував дедалі більший тягар. Якось несподі
вано згадав про різьбяра, що виготовив ту крилату постать Слави, а сам, 
уже з півсторіччя тому, всіма забутий, закінчив свої дні в одному з при
тулків для вбогих та самотніх...

— Сніг падає... — вчувся з-за густого сніголету знайомий голос.
— Падає... — ствердно озвався у відповідь, хоч так і не вгледів нікого...
Йшов у пронизаний міріадами миготливих ліній зимовий простір, у

сніг — який падає. Покидав окреслене ліхтарем коло. Відразу б і зник у 
неосвітленому провулкові, якби не той сніг, що білів на його плечах...







КІМНАТА БЕЗ ТІНЕЙ

Якось під новорічний вечір, коли, мов на замовлення, посипав лапатий 
сніг, за давнього звичкою вийшов я поблукати вулицями старого міста. 
Звернув у несподівано безлюдну, хоч у самому центрі старого Львова, 
тісну вуличку... Все тут незмінне, вкарбоване у сторіччя, як охоронні ча
вунні таблиці — у камінно тіло будинків, пам'яток архітектури. Здава
лося, що у вузину тієї вулички ще з-перед віків сипав і далі, поки світу, 
сипатиме густий, лапатий сніг. І не буде кінця рясному сніголетові, як і 
відтіненій тим сніголетом космічній тиші.

Йдучи, я мимоволі поглядав в освітлені вікна. Краєм ока — у прихова
ний від стороннього погляду чужий світ. Лиш невиразні тіні за взористи- 
ми гардинами, квітчастими фіранками, шторами та розпливчаті плями — 
жовтаве, зеленувате, рожеве світло настільних лямп, торшерів... Скільки 
вікон — стільки й світів різних... Самохіть і думка проникає у приховане 
від ока — вимальовує і той домашній затишок, і тих, хто в ньому, хто не 
має такої звички — поблукати вулицями в передноворічну годину...

Раптом я зупинився. Переді мною було оголене, без жодної фіранки, 
вікно — водночас я побачив усю кімнату: її освітлювала яскрава жарів- 
ка, що на довгому дроті звисала із стелі. Посеред кімнати, саме під тією 
жарівкою, закутана у щось темне, в темній хустці сиділа па стільчику 
літня жінка. Низько схилена над відром, вона оббирала картоплю. В куті, 
коло ліжка, прямо на долівці, — купа якихось речей, старий одяг. Більше 
нікого й нічого. Навіть тіней і відтінків: нічим не прикрита, гола жарівка 
заливала пустельну кімнату разючим, геть не затишним світлом...

Я не бачив обличчя тісї жінки: його не видно було з-під насуненої напе
ред хустки. Не було що й озирати у тій кімнаті. Та я, загубивши лік часо
ві, стояв, мов заворожений; щось не давало мені відійти од вікна... А сніг 
і далі падав — рясніший, важчий перед тим пезаслоненим вікном у смузі 
яскравого світла. Здавалося, що він падас не тільки перед шибками, але 
йтам, у кімнаті, навалюючись на плечі одинокої жінки.

Ніщо не порушувало мого заціпеніння. Сюди не звертав жоден пере
хожий, перед яким незручно було б за свою цікавість. Не виглядало, що 
й жінка здійме колись потуплений погляд... І ще здалося мені: не тільки 
снігу своєму одностайному леті, не тільки неземна тиша вічно тривали й 
триватимуть у вузині безлюдної вулички, а й жінка, що я побачив її крізь 
незаслонене вікно, завжди, мову нескінченній задумі, хилитиметься над 
своєю картоплею...
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Так воно й сталося. Давно вже не блукаю вулицями старого Львова в 
передноворічну годину: вже й уві сні не торкнеться душі солодке перед
чуття чогось нового, незвичайного. Навіть коли вечірній сніг вибілить 
одностайну сірість буднів... Але, тільки-но добігає межі остання груднева 
днина, — знову, як і давно колись, стою на безлюдній, Староєврейській, 
перед незаслоненим вікном. Бачу той самий невпинний сніг, що лягає на 
плечі закутаної у темне самітниці, яка сидить, схилена над своєю карто
плею, серед порожньої — навіть без тіней — кімнати.







СИВИЙ ВІТЕР

Налітний, з порога осені, мандрівний вітер гортає сторінки книг — 
вони розкладені для продажу на площі, на самих її плитах, біля підніжжя 
пам'ятника Друкареві. Гортає то поспіхом, нетерпеливо, аж листки мигтять, 
то враз, зацікавлений, довго зупиняється на якійсь сторінці — тихне...

Проходячи площею, я й собі зупинився коло шурхотливих сторінок, 
приглядаюся — що читає осінній вітер?.. «Мандрівка до моря», «Хліб 
ранніх літ», «Трохи сонця в холодній воді», «Не мовивши ні єдиного сло
ва»... — книжки далекої молодості... зжовклі від часу сторінки...

Навмання перечитуючи заголовки, я несподівано згадав ще один вітер 
такої ж ранньої осені, вітер, який торкнувся не тільки мого обличчя, а й 
душі — той, що навідався на ту площу понад тридцять років тому. Ніхто 
ще не стояв тут у бронзі, та й книжок на площі не продавали.

Іншим був той вітер — наче сивим. Можливо, через те, що сивіли під 
ним дерева. Та й повітря того ледь примряченого вересневого дня сріб
лилось од того вітру, який не налітав, а струмував мірною, шумкою течі
єю. Хотілось п і д д а т и с я  тій течії, пливти за нею — з вітром, у вітер...

Він теж гортав сторінки... Я не знаю, що то була за книжка. Лежала вона 
на колінах у дівчини, яка сиділа на лавці у скверику. Гортав неквапно, сто
рінка за сторінкою, і вони легко тремтіли, мов од ніжного доторку.

На площі й у скверику було в ту пору безлюдно. Дівчина, запримітив 
я звіддалік, не читала, бо не вона, а вітер перегортав аркуші. Дивилась у 
сріблясту сивінь вересневої днини.

Наші погляди зустрілись, але зустріч тривала лишень той незначний 
відтинок часу, поки я минав лавку, на якій сиділа дівчина. Єдине, на що 
я здатний був спромогтися, — це вповільнити крок. Не міг навіть у думці 
припустити, що зупинюсь, не міг уявити слова, яким звернувся б до дів
чини: що б не мовив — усе було б недоречним, надто грубо втрутилося 
б у найтоншу матерію вітру, взагалі б її зруйнувало. Один лише погляд, і 
то хвилинний, міг співіснувати з настроєм, що навіяв вітер, — тільки він 
міг не потурбувати, не сполохнути його.

За якусь хвилину, перейшовши вулицю, я озирнувся. Вітер усе ще гор
тав сторінки у книзі, назви якої так і не знатиму. Як і ймення дівчини, що 
тієї осінньої днини, здається мені, однією зі мною душею відчула якусь 
особливу енергію того дивного вересневого вітру...

Тільки-но черговий рік увійде в свою осінь — наслухаю голос вітру. Іду на 
площу, де він, поспіхом чи неквапно, гортає сторінки нині мало кому потріб
них книжок. І часом здається мені: уже не з шелестких сторінок, не з листа — 
з велетенської світової павутини висвітленими на екрані монітора словами 
хтось до мене промовляє, бесідує зі мною — про самотність сивого вітру.
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МОВОЮ ДОЩУ

Тихо дощиті. на місто 
А. Рембо

Іноді, здається мені, я розумію мову дощу, принаймні, його львівську 
говірку — тоді, коли тихо дощить на місто. Тієї тихості й не було б чут
но, якби її не перестрівали дахи кам'яниць, листя дерев, а ще — чутливі 
мембрани парасоль. Це вони, туго напнуті, доносять до слуху розпоро
шувану на місто мову дощу, його шепіт: дощить, дощить... І не так ву
хом, як душею дослухаємось до того шепоту, до його монотонності, сту
пивши під парасолею за поріг помешкання просто так, послухати мову 
дощу, побути з нею наодинці, коли — тихо дощить на місто...

Дивний, тендітним краплепадом окреслений простір, що під парасо
лею. Найскромніше, яке лишень може слугувати людині, мандрівне жит
ло, що супроводжує свого самітника-мешканця вулицями й площами до
щового міста; ілюзія затишку, що спонукає до споглядання, до снування, 
в унісон тому шепотові, якоїсь своєї думки чи просто настрою. А що дум
ка, іще давні зауважили, позначена барвою діла, яким хто зайнятий, то 
я непомітно для себе самого залучаю і той дощ до своїх перекладацьких 
клопотів: Коли на місто тихий сіє дощ, перекладач пісенного Верлена, 
снується в будень туга небуденна, коли на місто тихий сіє дощ. Хоч як 
товмач словами б не крутив, тій версії усе ж не дорівняє, що душу моно
тонністю проймає, хоч як товмач словами б не крутив... Ледь чутний 
дощ самітником іде, наслідуючи тихість першотвору, переступивши й 
опівнічну пору, ледь чутний дощ самітником іде....

Отож, так мені принаймні здається, іноді я починаю розуміти мову 
дощу. Коли особливо тихим є те безособове (де ж  бо діюча особа?) 
дощить, коли у розмитості простору й часу втрачає свою реальність 
звичне «тут і тепер», — саме тоді з монотонного шепоту, що його пере
хоплює парасоля, проступає, що тихіше, то виразніше: «N0 і сог <іа1е], 
згагу сгіошіеки?..»11 повертає мене той голос-шепіт у Бернардини, в Іс
торичний архів, який теж найбільше запам'ятався мені поглядом з ві
кна — саме на дощовий, замрячений Львів. Тут, за грубезними мурами, 
при дощовій погоді, залягали густі сутінки, тож у приміщенні Давніх 
Актів, з розпорошеним у ньому, теж сірим, запахом давнини, що ним 
просякли пергаментні та паперові документи, увесь день, розганяючи

/ Ну і що ж далі, сірий чоловіче? (З польської)
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по кутах невиразні тіні минулого, у канделябрі, що звисав із ґотичного 
склепіння, горіла яскрава «сотка».

А чув я те запитання з уст працівниці відділу Давніх Актів Валентини 
Корнилівни Сіверської — худенької, низької на зріст жінки, що довгі 
роки співала у львівській «Трембіті», а потім, сьорбнувши чимало гірко
ти, пізнавши, що таке чужина, що таке самотність і втрачені надії, при
хилилась душею до архівної давнини — днювала і, якщо б можна було, 
то, певно, й ночувала б там. Бачу її в архівному «однострою» — фуфайці 
й вицвілому синьому халаті поверх тієї фуфайки, у валянках (напівпід
вальні книгосховища і влітку дихали холодом і вогкістю), із ледь зарисо
ваною на тонких безкровних устах усмішкою. І була та сумна, а все ж 
із крихтою гумору, архівна усмішка невід'ємним тлом того запитання, 
його відлунням, уривком дощової фрази: «...сог сіаіе]?... — що ж далі?..»

Уже й не пробую те запитання перетлумачити українською (знову ті 
настирливі перекладацькі клопоти!): однаково ж не вдасться. І не тіль
ки тому, що перетлумачена фраза не так, як оригінал, імітувала б ше
піт. Неперекладним є тут найголовніше — вгагу сгкміек, що ніяк не 
відповідає нашому «сіра людина чи чоловік»: тепла іронія у польсько
му питанні: вгагу с2Іошіек — сіо Бгагедо; зверхність — у нашому... «Сог 
сіаіеі?...» —  запитання, яке не вимагає в ід п о в ід і : що ж бо далі, коли ні 
часових, ані просторових обріїв, — одна лишень сірість довкіл?.. За
питання, яке можна радше вітанням назвати, коли подібний — з по
дібним зустрінуться, або ж — паролем, що дає змогу пізнати своїх, зі 
свого кола, звичайних собі людей, яким приємно поділитися не тільки 
словом, а й мовчанкою: «У світі я — ніхто — а ти? /  Ти теж ніхто, ма
буть? /  Отож собі помовчмо вдвох, /  Бо ще нас проженуть...» Ті слова, 
з Емілі Дікінсон, були не на устах — у погляді Валентини Корнилівни, 
коли вона зверталась до мене своїм тихим, таким подібним до мови 
дощу, — «Сог сіаіе]?»...

Замряченої днини, коли, перехоплюючи й розгадуючи дощовий шепіт, 
забреду кудись на безлюдну вулицю, де ні шурхоту автомобілів, ані го
мону перехожих, — тоді так уже виразно під наметом парасолі звучить 
те запитання, що іноді й озирнусь: чи бува не увійшов хтось, розсунув
ши торочки дощу, у моє крихітне житло?.. Але за хвилину здогадуюся: то 
не хтось із зустрічних, навіть не дощ — то сама сірість, що горне до себе 
все довкола, переймає з плечей атлантів і каріатид вагу обтяженої віками 
Готики, згладжує рубці на тілі кам'яниць, — і від того наче й усьому міс
тові легшає, відлягає від душі, — то вона, та сірість, промовляє до мене 
мовою дощу — коли тихо дощить на місто...
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ФОТЕЛЬ ПАНА ДУЧАКА

— Рапіе!...1
Приглушений грудний голос ніяк не в'яжеться з вутлою, низенькою по

статтю пана Дучака, з блідим, мов пересохлий пергамент, обличчям, у яко
му вгадуються тонкі, може й гарні колись риси. Та найбільше вражають 
очі. Одне, пойняте сльозою, байдуже прозирає на світ Божий. Тим оком 
пан Дучак раз по раз скліпує, і лінива сльоза, викочуючись з-під набряклої 
повіки, одразу ж, мов крапля дощу на порепаній землі, всякає у списане 
зморшками обличчя. Друге, запалене й сухе, подібне до скляного, дивить
ся незмигно, радше впивається в усе довкола, наче якийсь підступ чи за
грозу вбачаючи у кожній речі. Отож, якщо очі — дзеркало душі, то й вона, 
видно, розчахнулася з часом навпіл. Одна її половина, до всього збайду
жіла, напівсонна, давно вже готова звіятися разом із димком цигарки, що 
постійно тліє в устах пана Дучака. Друга, забившись у закуток худенького 
тіла, цупко його тримається, зраджуючи у блискові запаленого ока свою 
невсипущу жагу до життя, хоч яке воно скупе й нужденне.

— Ю:ога Іо досігіпа?2
Той, до кого звернене питання — квартирант, що мешкає через стіну, 

у сусідній кімнаті, — склавши долоню рупором, викрикує просто у вухо 
панові Дучаку:

— Рої сіо вгозіе] !...3
Як і більшість людей похилого віку, пан Дучак часто запитує, котра го

дина, хоч давно вже ніщо не в'яже його з часом. Та й сам час, потрудив
шись і над господарем, і над усім, що в покою, спровадивши на той світ 
його дружину, здається, пішов звідсіля, знудьгований. Навіть пори дня, 
що чергуються за вікном, залишаються тут непомітними. Сонячне світло 
цідиться крізь тюлеву фіранку, яку віддавна ніхто не розсуває, не стрі
пує. Розпорошуючись у міріадах пилинок, у терпких, що пов'їдались у 
речі, випарах ліків, блякле й немічне, воно більше нагадує місячне, аніж 
сонячне.

— Рої сіо згоБІе}... — чи то перепитує, чи повторює пан Дучак таким же 
приглушеним, без виразної інтонації голосом. Потім, вийнявши з уст 
вправлену в мундштук цигарку:

1 Пане!.. (Тут і далі — з польської).
2 Котра то вже година!
3 Пів на шосту!..
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— W glowie huczy...J — і, склавши тонкі безкровні губи в трубочку, на
слідує те гудіння: «Hu-u-u»... і «puf!» — strzela5. А за якийсь час, кілька 
разів пихнувши димком:

— Dwöch zagadek nikt na swiecie nie zgadnie: nikt nie powie, kiedy kto 
umrze і co bçdzie za piçc minut‘\

Каже це ще глухішим голосом, наче боїться, що хтось може підслухати. 
Наостанку, кліпнувши засльозеним оком, повторює своє звичне:

— Marne to jest zycie, panie...7
Пан Дучак, у темному, під шию, светрі, переважно сидить у своєму фо- 

телику — в кутку, де біла кахлева піч і старомодне, з химерними мета
левими завитками на високій спинці ліжко. Сидить, акуратно склавши 
руки на бильця, трохи подавшись вперед, мов не наважується опертися 
на вигнуту спинку фотелика, що оббитий потертою, вицвілою тканиною. 
Так може просидіти не тільки день, а й ніч — наодинці зі своїм гудінням у 
голові, з вогником цигарки, що час од часу то пригасне, то знову жевріє.

А втім, пан Дучак не відчуває одинокості. Весь свій покій він уступив 
безлічі речей, залишивши для себе тісний закуток — між ліжком та піч
чю. Про це дивацтво пана Дучака — збирати всякий непотріб, переваж
но старі забавки, — знають мешканці сусідніх кам'яниць. Кому не лінь
ки, той і приносить йому або кладе при вхідних дверях давно вже нікому 
не потрібні ляльки, паяци та всілякі створіння. Все, що було вже на краю 
загибелі, що мало опинитись на смітнику, а далі й на звалищі, щоб розпо
рошитись із димом, — усе те знаходить свій останній притулок, пошар
пане й перемелене життям, у покою пана Дучака, або — як уся вулиця 
називає його — пана Фредзя.

Так і росте день у день, поповнюючись новими прибульцями, дивне 
громаддя речей. На високих, призначених для вазонів, «колюмєнках», 
на креденсі з потьмянілим од часу вправленим у різьблене дерево дзер
калом, на овальнім із фігурними ніжками столику — всюди порозстав- 
лювані фарфорові та бронзові статуетки, інкрустовані пуделка та пуде- 
лочка, чудернацької форми пляшечки, флакони, свічники, попільнички 
та багато інших, які ще від дружини залишилися, незліченних дрібниць. 
А на засланому ліжку, мовби то була зала для глядачів, у перших рядах, 
сидять ляльки. Хоч різні за розмірами й виглядом, та всі в однакових по
зах: пан Дучак розсаджує і укладає їх так, що вони мовби вітають ко
гось, повитягавши вперед ручки. Є тут, щоправда, однорукі, одноногі,

4 В голояі гуде...
5 «Гу-у-уи... і «пуф!» — стріляє.
6 Дяох загадок ніхто в світі нє розгадає: ніхто нє скаже, коли хто вмре і що буде за п'ять хвилин.
7 То життя, пане, нічого нє варте...
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одноокі. Декотрі ще й безволосі — лиш подекуди дірчастих голівок ще 
тримаються полинялі капронові пучки, що були колись блискотливими 
кучерями.

Щодня, принаймні два-три рази, пан Дучак обходить своє німе госпо
дарство. Бере до рук ту чи іншу ляльку, приглядається до неї. Пойняте 
сльозою око дивиться на ті речі із смутком: «Marne to zycie...»8, а друге, 
оскляніле, так і просвердлює кожну ляльку, кожну іншу річ, ніби хоче 
пересвідчитись, чи не трапилось якої біди, чи все тут на своєму місці.

Однієї речі, мабуть, найпримітнішої з-поміж усього, що в покою, не 
торкається пан Дучак — білої мармурової фіґурки, яку хтозна за яких 
часів поставлено ген на саму шафу. Фіґурка величенька, мало що не до 
стелі. Зображує граціозну, тонесеньку в талії панночку в довгій, що аж 
до землі спадає, сукні. Через ліву руку — перевішаний плетений кошик. 
Правою рукою, ступаючи крок, притримує сукню; з-під неї визирає ву
зенький носик черевичка. Хвилясте волосся, зверху зібране у вузол, 
кучерями торкається щічок. Ледь-ледь помітна усмішка блукає коло ді
вочих уст. Не сягає пан Дучак по ту річ, і не тому, що важко до неї дотяг
тися, — дивиться переважно перед себе, а не вгору.

Отож, обстеживши свої володіння, обмацавши кожну річ зокрема, 
знову сідає у свій фотелик, кладе руки на бильця і думає про те, що десь 
там, за вікном, на тому світі, з яким він давно вже не має жодних стосун
ків, і звідки потрапили до нього всі ті речі, набагато більше втрат, аніж 
набутків, більше смутку, аніж радощів.

І все ж  поміж усіх речей, що заполонюють покій пана Дучака, най
ближча йому річ — фотель. Може, тому й не зауважує його, як слимак — 
своєї мушлі. Не зауважує ні тоді, коли сидить у ньому, ані коли чалапає 
через напівтемний коридорчик до кухні: його постать, не пригорблена, 
а мовби надломлена в попереку, все ще зберігає своє звичне, сидяче по
ложення.

Фотель сам озивається. Найчастіше — о тій порі, коли в кімнату впов
зають сутінки. Мов гуща на дні посудини, вони осідають у тому закут
ку, де куняє пан Дучак. Спочатку його силует вирисовується на тлі білої 
кахлевої печі. Потім лиш цигарка, то жевріючи, то пригасаючи, зраджує 
присутність господаря. А в протилежному куті, де сутінки рідші, тьмя
не дзеркало все ще відбиває сильветки ляльок, що з'юрмились на ліжку, 
простягаючи, мов до вітання, руки. Поволі й вони стираються з помутні
лої поверхні дзеркала, пірнають у глибину, мов у задзеркалля. Саме тоді, 
коли в кімнаті ось-ось має запанувати темрява, коли й цигарка перестає 
жевріти, по той бік вулиці, на розі, засвічується ліхтар.
вж иття нічого не варте...
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Жовтаве сяйво вихоплює з пітьми постать пана Дучака. Весь час у та
кому ж положенні — руки на бильцях, подавшись уперед — він дивиться 
на стіну, яка, тільки-но спалахне світло за вікном, оживає — тінями ре
чей, що заселяють кімнату. Щойно тоді бачить пан Дучак тендітну по
стать панночки — виразною тінню на стіні, просто перед собою. Висока 
зачіска видається капелюшком, що окриває від сонця чоло. Довга сукня 
спадає, фалдами, і вони, лягаючи на долівку, сягають аж до фотеля.

Вдивляється пан Дучак у ту з'яву кожен раз з однаковим зчудуванням. 
Навіть цигарку, що рідко трапляється, виймає з вуст і кладе на бильце. 
Відмахнувши рукою димок з-перед очей, ще більше подається вперед, 
щоб докладніше розгледіти незнайомку. За нею, на мереживі фіранки, 
що відбилась на стіні, — постаті ляльок. Десятки простертих рук. Ряди 
голів, що вирисовуються десь по той бік стіни, що навпроти господаря.

Іноді вулицею проїжджає автомобіль. Перебігши стінами наріжної 
кам’яниці, вдираються у кімнату стовпи світла. Сполохані тіні, замету
шившись, видовжуються, біжать по стелі. Зблискує дзеркало. Появив
шись на змиг ока, тут же зникають відображені у ньому постаті. Забі
гавши, закружлявши каруселлю, усе в покою стає, врешті, на свої місця. 
Завмирає, наче потурбоване подувом плесо. Тихнуть кроки запізнілих 
перехожих. Усе рідше долинає шурхіт автомобільних шин,

Але пан Дучак не зауважує перемін за вікном. Він — серед тіней. Лише 
тут знаходить затишок і спокій. Адже в уявному, віддзеркаленому світі 
вже немає руйнувань, немає щоденних утрат: час, пожираючи самі речі, 
не владний над тінями речей, які живуть своїм, загадковим, життям. Пан 
Дучак не пробує вникнути у те дійство, що розгортається перед ним. Він 
лише споглядає таємничі рухи тіней — пришельців із темряви. Бо й сам 
у своєму закуті більше нагадує тінь, прибульця з іншого світу — такого 
далекого й нереального, куди вже не проснується жодна нитка пам'яті.

Тож фотель сам нагадує про себе. Найчастіше тоді, коли цигарка в 
темнім куті вже цілком гасне. Коли пойняте сльозою око пана Дучака 
врешті змикається, а друге, що схоже на скляне, мимоволі втрачає свою 
сторожкість і лише споглядає тіні, що товпляться на стіні. Коли й невід
ступне гудіння у голові стає невиразним шелестом... І той шелест — наче 
осторонь: там, де з освітленої ліхтарем стіни проступають ряди невираз
них постатей.

Стоїть той фотель у кутку, біля самого входу, що вже затягнений за
вісою. Пан Дучак, власне, й не бачить його, але знає, що він там мусить 
бути —■ такий знайомий йому фотель із вигнутою спинкою і тугим, ви
пуклим сидінням. Шелест то набігає, то знову відкочується туди, де 
розсувається зібрана у фалди театральна завіса. В залі поступово гасне
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світло — наче переливається на сцену, яка імітує розкішно обставлений 
покій. У світлі бокових ліхтарів вилискує політурою овальний столик на 
фігурних ніжках. Неподалік фортеп'яна — обтягнені вишневим оксами
том глибокі фотелі, простора канапа. Актори ще не появились на сцені, 
але вже плеще в долоні переповнена зала.

— A czy wie pan, dlaczego?9 — запитує пан Дучак, нагадуючи собі по
тім те видіння, і тінь ніякової усмішки лягає на його раптом просвітліле 
обличчя. Не діждавшись відповіді, ще якусь мить вичікує, а потім, таки 
наважується:

— Во tak piçknie te meble poobijane...10 — Поки говорить, навіть за- 
сльозене, до всього байдуже око наче жвавішає.

У пізні нічні години пана Дучака полишає відчуття не тільки часу, а й 
простору. Минуле, коли він працював у театрі тапіцером, — ось тут, по
ряд. Його можна торкнутись, варто лиш руку простягти. Та він не пов'язує 
тих образів, що напливають із стіни, з собою, теперішнім. Навіть тоді, коли 
бачить невисокого на зріст, худенького чоловіка, що відхиливши завісу 
вхідних дверей, останнім заходить до зали, сідає у фотелик, що в темному 
кутку, кладе руки на бильця. І лиш іноді, розговорившись, пригадує собі: 
«То wlasnie ten sam fotelik»11. A пояснивши причини оплесків, додає ще 
про той фотелик, — що отримав його в дарунок, вийшовши на пенсію.

Декілька Балів обережно провівши долонями по бильцях, мов погладжую
чи їх, знову губить нитку, що в'яже його з фотелем, не зауважує його. Зно
ву, затягнувшись цигаркою, поринає у димок,, у.своє невідступне гудіння 
в голові, у світ речей-тіней, яким він так уміло повертав колись молодість, 
бачив на сцені лише їх — головних учасників театрального дійства... 
'Одначе минуле навідується до пана Дучака не тільки у перелітних об

разах, що їх висвітлюють на стіні його пам'яті вуличний ліхтар та світ
ло автомобілів. Часами його навідують таки живі люди, а не тіні. Тоді 
над дверима покою оглушливо лящить електричний дзвінок і водночас, 
спалахнувши, світиться вмонтована коло дзвінка стосвічкова жарівка. 
Якщо не дзвінок, то сліпуче світло таки пробивається до свідомості того, 
хто сидить у фотелі: він схоплюється з місця і дріботить коритарем до 
вхідних дверей. Повернувшись, знову вмощується у фотелик, а гостя за
прошує сісти у крісло навпроти.

— Zona mi zmarla...12 — виждавши добру хвилину, кожен раз повто
рює пан Дучак одну й ту ж фразу, хто б до нього не навідувався, хоч уже

9 А знаєте, чому?..
10 Бо так гарно ті меблі пооббивані...
11 То, власне, той самий фотелик.
12 Жінка мені вмерла...

29



кілька років минуло відтоді, як він поховав свою дружину. Господареві 
співчувають, хто щиро, хто — для годиться. Одначе той, хто сидить цим 
разом навпроти — літній, кремезної будови чоловік із розкуйовдженим 
сивавим волоссям, що густими пасмами спадає аж на плечі, з такою ж 
довгою бородою — здається, не тільки не чує, а й загалом не зауважує 
господаря. Заклавши ногу на ногу, схрестивши на грудях руки, втупився 
кудись у далину, і в його темних із гарячковим полиском очах мова пана 
Дучака не знаходить аніякісінького відгомону.

— Piçcdziesi^t lat przezytem z zon^13, — продовжує пан Дучак. Але й ті 
слова залишаються без уваги. Тонуть у тиші покою. Дивний гість усе так 
же дивиться вдалину— нерухомий, незворушний, мовби хтозна-скільки 
часу вже просидів тут. Запаливши цигарку, господар додає:

— Gdyby nie ten remont, zylaby jeszcze...14 Той, однак, нічим не виявляє 
ні здивування, ні співчуття, і пан Дучак починає сумніватися, чи прибу
лий взагалі чує його слова.

— A teraz zycie mi niemile...15 — переждавши довгу паузу, звичною кін
цівкою завершує пан Дучак свою розповідь. І вже не зважаючи на мов
чанку свого візаві, веде далі:

— A jeszcze chc^ mi ozenic... Szesc pan jedna po drugiej przychodzili. 
Ale ja juz nie taki podty cztowiek, zeby im zycie zatruc... Juz godziny moje 
policzone...16

Гість і на цей раз не озивається. Пан Дучак, припускаючи, що, може, й 
сам не дочув якоїсь його відповіді, на всяк випадок попереджує:

— Jak па dworze malaryczne powietrze, to nie nie styszç... Siuch mam 
przytçpiony od kiedy bomba spadta17.

І знову тиша. Тільки натужно гуде газ у печі та чутно, як б'ється за вік
ном листопадовий вітер, що вже встиг позамітати раннім снігом хідни
ки. Пан Дучак водить долонею по кахлевій печі — пробує, чи розігрілась. 
А далі, зручніше вмостившись у фотелі, ще раз озивається:

— Trochç za wczesnie zima w tym roku siç zrobila. A kiedy mroz, to na 
parterze, panie, gaz jak swieezka. Ani w piecu napalic...18

Але й ці слова безслідно кануть у присмерк, що вже почав облягати по
кій. Зрештою, вони наче й жодного стосунку не мають до того чоловіка, 
що сидить у такій же позі, схрестивши на грудях волосаті руки: на ньому

13 П'ятдесят літ я прожив л жінкою.
14 Якби не той ремонт, то би ще жила...
15 А тепер життя мені немиле...
16 А ще хочуть мене оженити... Шість пань одна за одною приходили. Але я вже не такий підлий 
чоловік, щоб їм життя труїти... Вже години мої пораховані...
17Як надворі малярійне повітря, то нічого не чую... Слух маю притуплений, відколи бомба впала.
18 Трохи завчасно зима зробилася. А як мороз, на партері, пане, гал, як свічка. Печі не нагрієш...
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попущена поверх штанів літня сорочка, на ногах — старі, розбиті мешти. 
Таким його вже звик бачити пан Дучак у будь-яку пору, при будь-якій 
погоді. Тож не дивується, тільки щулиться у фотелі й, посмоктуючи ци
гарку, знову надовго заглиблюється у себе.

Тим часом відходить у небуття ще один день у житті пана Дучака: засві
чується ліхтар за вікном. Пора, коли в покою починають юрмитися без
шелесні тіні. Цього разу — метушливі, збуджені: завихрюючись на розі 
вулиці, вітер гойдає ліхтарем, готовий обірвати його і жбурнути разом із 
лапатим мокрим снігом у білу каламуть. І знову пан Дучак збивається з 
хисткої межі, що пролягла між минулим і теперішнім — ступає у химер
ний, звичний для себе світ.

Іде довгим коритарем, що лиш у самому кінці освітлений ліхтари
ком. Там, під дверима однієї з кімнат, — гурт людей, які збуджено про 
щось розмовляють. Намагається ступати нечутно, але кожен крок од- 
лунює так, мовби під ногою розтріскувалась петарда. Хтось із тих, що 
зібрались у коритарі, вказує йому на двері. Обережно прочиняючи їх, 
зазирає у кімнату. В куті, біля вікна, — широкий кравецький стіл; на 
ньому — навалений в одну купу, зібганий матеріал. Уздовж стіни впе
реміш порозвішуваний чудернацький театральний одяг: темні фраки, 
різноколірні широкі й фалдисті сукні, високі циліндри, капелюхи з 
барвистими пав'ячими перами, багряні киреї і тут же — звичайні сі
ряки, свитини, льняні сорочки, прості каптани... Здається, люд різних 
станів, різних часів та епох посходився тут, а потім кудись подівся, 
залишивши свій одяг, свої речі, пам'ять про себе...

Неспокійна розкуйовджена постать, не знаходячи виходу, то кидаєть
ся з кута в кут, енергійно жестикулюючи, то раптом знічується, падає у 
крісло, що затим столом, і сидить, втягнувши голову в плечі, непорушно, 
скорботно. З темряви проступає бліде, вкрите темним заростом лице, 
відчужений погляд. Моторошне видіння навіває острах, і пан Дучак сту
лює очі. Та бліде обличчя не щезає: що міцніше змикає вічі, то ближче 
насувається те обличчя, стає все виразнішим, наче фосфориться у сутін
ках. Уже відчуває на собі гарячковий подих, бачить божевільний полиск 
очей, і в ту ж  мить він здригається, а може — прокидається...

Дивиться на порожнє крісло і вже й не знає, чи сидів тут хтось перед 
хвилею, чи то котрусь із метушливих тіней, що на стіні, він прийняв за 
дивного вечірнього гостя. Так і не дізнався б, якби не згорток на тому 
кріслі. Розпакувавши, довго приглядається до обширного кусня тканини, 
і лиш за добру хвилину починає розуміти, що то, видно, пошиті для нього 
штани. Приміряючи, тоне в них аж по шию, а виплутавшись, поспіхом 
чалапає до квартиранта, як завжди це робить у ситуаціях надзвичайних.
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— Widzi pan? — запитує, розгорнувши перед ним штани і весь за 
ними сховавшись, мов за ширмою. — Prawdopodobnie dostat pomieszania 
zmystöw, kiedy je szyt. To wtasnie ten, со rozmawia z apostotami19.

І розповідає, що той чолов'яга працював кравцем у тому ж, що й він, 
театрі. Але згодом dostat pomieszania па punkcie religijnym20. Ще й тепер 
час од часу зупиняється серед вулиці, щоби porozmawiaé z apostotami21. 
Лишень тоді здіймає голову до неба і так стоїть, поки не закінчить роз
мови. А поза тим тільки під ноги дивиться, бо дотримується строгого пра
вила — ступати точно на плиту тротуару, не торкаючись лінії зіткнення 
плит. Врешті, звільнили його з роботи. Пішов працювати в іншу май
стерню, але вже з меншим заробітком, хоч і роботу брав додому. Жінка 
дорікала, що працює багато, а грошей — мало. І від того dostat jeszcze 
gorszegobzika22. Був на Кульпаркові, але там сказали, що він nieszkodliwy, 
nie rzuca siç23. Тепер живе сам, бо жінку авто забило. Потім, згортаючи 
ті штани, пан Дучак, уже причиняючи за собою двері, додає: «М ате to 
zycie, panie...»24.

Сівши у фотель, забуває про вечірнього гостя, як забуває і про інших, 
чиїх імен уже не знає або й не знав ніколи, тому говорить про них опи
сово, мов про якихось казкових персонажів: ta, со gtow£[ trzçsie, ten, со 
za scian^ — про квартиранта, ten, со rozmawia z apostotami, ta, со dwôch 
piesköw wodzi25. І якби час од часу не спалахувала яскрава жарівка над 
високим одвірком і сам він не відчиняв дверей, впускаючи до кімнати 
когось із відвідувачів, то й не вважав би їх реальними людьми, лиш по
добами людей, образами, що постійно рояться у голові як од гудіння, так 
і від примар, що сновигають по кімнаті, тільки-но засвітиться ліхтар за 
вікном.

Іноді пан Дучак пробує пов'язати всі ті розрізнені образи. Та вони тут 
ж е стираються з його пам'яті, мов тіні — зі стіни, коли сонячне проміння 
таки проб'ється через фіранку. Тоді він оглядає свій покій. Погляд зупи
няється на непотрібних уже пляшчинках від ліків, пуделочках та всяких 
інших речах — осколків минувшини. Це наводить на думку про покійну. 
Але не навіює її образу — просто нагадує, що дружини вже нема. А цієї

19 Бачите? Напевне йому в голові перевернулося, коли їх шив. То і є той, що розмовляє я апосто
лами.
20 помішався на пункті релігії.
21 порозмовляти з апостолами.
22 ще більше схибнувся.
23 нешкідливий, не кидається.
24 Нічого пане, те життя не варте.
25 та, що головою трясе; той, що за стіною; той, що розмовляє з апостолами; та, що двох песи
ків водить.
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осені пан Дучак уперше не пішов на цвинтар у поминальний день: по
чаток листопада видався холодним, сніжним. А далі і морозцем повіяло. 
Вітер не дав ступити й кількох кроків на вулиці. Обліпивши старого сні
гом, загнав його додому, і він довго не може відігрітись. Потім, обгорнув
шись коцом, поринає у дрімоту. Та в голові все ще рояться думки. Того 
разу — довкола цвинтаря.

— Emerytura przychodzi pözno, а ja w tym roku mam juz trzy groby... 
Potrzebuj? pieni?dzy...26 — мимоволі вголос висловлює одну з цих думок, 
мовби вів із кимось розмову. Та незабаром він уже в іншому, далекому 
листопаді.

Погідно й тихо. Навіть полум'я свічок, що їх ставлять на могилах, ніде 
не схитнеться. Ті, хто приходить на цвинтар, по двоє, по троє, хиляться 
над своїми гробами. Так і повертаються додому, стиха між собою пере
мовляючись.

Він зауважує її уже на тій доріжці, яка веде до виходу. Йде сама, схи
ливши голову, мов боїться наступити на кленові листки, що жовтіють то 
тут, то там на доріжці. Він теж сповільнює крок. Під ногою шелеснуло 
листя, і вона озирається. Він ловить момент:

— Czy möge sluzyc pannie do towarzystwa?27
— Owszem...28
І таке виразне те owszem, таке близьке, що й прокинувшись, пан Дучак 

дослухається до почутого слова. Невтямки йому, звідкіля той голос узяв
ся. Наче хтось у саме вухо шепнув. Ще з більшим подивом приглядається 
до стрункої жіночої постаті, що темним контуром застигла перед ним на 
стіні. А далі, важко дихаючи, поспішає коритарем до квартиранта з не
змінним запитанням:

— Ktora to juz godzina, panie?...29
І як завжди, чи то не почувши відповіді, чи ніяк на неї не зреагувавши, 

виголошує своє звичне:
— Dwöch zagadek nikt na swiecie nie zgadnie...30
Але цього разу по його обличчю промайнув здогад. На якусь мить пано

ві Дучаку здалося, що він невипадково запитав, котра година. Щось іще 
дуже важливе чекає на нього в цьому житті. І воно в'яжеться з образом 
тієї, що тільки-но самотньо йшла доріжкою цвинтаря, з його питанням 
та з її відповіддю, яка все ще звучить у вухах. Але здогад тут же розві

26 Пенсія приходить пізно, а в мене в ці,ому році вже три могили... Потребую грошей...
21 Чи можу запропонувати панні свос товариство?
28 3 присмністю...
29 Котра то вже година, пане?..
30 Двох загадок ніхто на світі не розгадас...
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юється, і пан Дучак, залишивши свою сентенцію незакінченою, пояс
нює квартирантові, мовби й той був свідком його видіння і знав, про що 
йдеться:

— Byla sierot^. Wesele byfo ciche. Zaledwie kilka osob si? zebrato w jej 
mieszkaniu na Balonowej...Wie pan, gdzie ta ulica?31

І знову в темному закуті, де кахлева піч і висока спинка ліжка, жевріє 
вогник цигарки. Знову пан Дучак на непевній межі, що між світом тіней 
та світом реальних речей і живих людей. Сидить у своєму фотелику й 
терпеливо очікує моменту, коли розсунеться завіса і він, хай краєчком 
ока, зазирне туди, де за багатьма рядами глядачів освітлені боковими 
ліхтарями постануть у всій своїй красі речі, якими умебльований покій. 
Коли, ледь одхиливши завісу вхідних дверей, пройде до свого фотелика, 
що в самому кутку зали, невисокий на зріст чоловік у темному светрі. Про
йде, щоб тут же, не привернувши нічиєї уваги, розчинитись у сутінках.

ЗІ Вона була сиротою. Весілля було тихе. Заледве кілька осіб зібралось в її помешканні на Бальо- 
новій... Знаєте, де та вулиця?







МЕРТВА ТИША

Серед ночі я раптом прокинувся. Щось мене вихопило зі сну, та спо
чатку я не міг утямити, що саме. Крізь шиби вливалась ясність осяяного 
місяцем неба, й віконна рама видавалася хрестом, що навскіс прослався 
кімнатою, переломився на стіні. Самого місяця вже не було видно, але 
ясно освітлена верхня шибка підказувала, що він — тільки-но дививсь у 
кімнату.

Ясність, одначе, напливала не так від осяяного місяцем неба, як від бу
динку напроти вікна; сірий зріз бокової стіни, вдень затемнюючи кімна
ту, тепер її освітлював: був наче величезним телеекраном, що фосфори
зував — видавав інтенсивне синювато-зелене світло.

У тому світінні все виглядало нереальним. Речі втрачали свої барви — 
ставали тінями. Вирізнялася лише віконна рама — однораменний, мовби 
вуглиною накреслений суворих пропорцій хрест.

І тут я згадав. Насамперед — місяць. Тоді, перед тим, як я заснув, він 
стояв у вікні. Його виповнений круг мов зупинився — лискучим нім
бом навколо темної хрестовини. За місяцем — голос. Уже не слова, а 
таки сам голос. Останнє, що покидає людину: стан її душі, сама душа, 
подих — мірний, приглушений стогін.

Я спостерігав за невловним для ока рухом місяця. Непомітно лишивши 
перехрестя, він зависнув над раменом. Ледь торкаючись його лінії, ков
зав по темному прузі — до краю вікна. У високій дорозі, здалось мені, 
його супроводжував низький голос — стогін, що переривався ідеально 
рівними відтинками часу. Голос ставав усе нижчим, приглушенішим, 
тож іще здалось мені, що його вистачить саме на лінію рамена, куди 
щойно в усьому своєму блискові ступив місяць.

Я вже звик був до того мірного стогону, бо тривав він без перерви 
декілька днів, декілька ночей. Стогнала геть уже висохла, хвора на не
виліковну хворобу старенька господиня, полька; у неї я винаймав меш: 
кання — кімнату за стіною. А що ті два мешкання були сполучені тепер 
уже забитими, яких ніхто не відчиняв, дверима, то я виразно чув і ко
жен стогін, і кожне слово. Слів, щоправда, було небагато: муж неду
жої — худенький, пригорблений чоловічок, був глухим на обидва вуха. 
Вдень сяк-так порозумівалися: хворій ще вдавалося пробитися до сві
домості чоловіка кількома словами — проказувала у вухо. Найчастіше 
перепитувала, чи вода, яку подає їй, доЮшапа — переварена...
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Вдень приходили й відвідувачі — старі панюсі. Здебільшого мовча
ли, і лиш іноді чутно було з-за дверей: «Niech pani pomysli о Jezusie, о 
Jego Matce... Ofiaruj, pani, swe cierpienia Temu, ktôry za nas tyle na krzyiu 
przecierpial... Tej, ktôra za Nim tyle lez przelata...Wtedy te cierpienia stan% 
siç dla pani stodycz^...»1

Гірше було ночами. Хвора давала про себе знати чоловікові хіба що сі
панням мотузки: один її кінець тримала сама, другий був прив'язаний до 
руки її чоловіка: він спав на ліжку при стіні навпроти. Але той, щоб хоча 
трохи поспати, іноді звільнювався від мотузки — прив'язував її до ніжки 
свого ліжка. Тоді й поринав — і в сон, і в свою глухоту.

Тієї місячної ночі, певно, лишень я один чув, як безперервно й мірно, 
наче б саме у тій мірності було щось рятівне для неї, дедалі глухіше й 
слабше стогнала хвора. Я вже спохопився чимось їй допомогти, але при
гадав собі, що господар на ніч зачиняє двері на гачок. Наслухаючи моно
тонний стогін, спостерігаючи за місяцем, що викотився за хрестовину, 
я, врешті, й сам заснув. У короткому, але глибокому сні я пробув якраз 
той відтинок місячної дороги, що від осередку хрестовини — до кінця 
рамена...

Отож, прокинувшись, якийсь час я дивився на віконну раму, що темним 
хрестом вирізьблювалась на тлі розпорошеного за вікном зеленкавого мі
сячного сяйва, що є образом позаземної, космічної тиші. І тут я зрозумів: 
розбудило мене те, що й приспало, — поєднаний з рухом місяця стогін 
умираючої. Приспала його присутність. Розбудила — відсутність. Я знав, 
що вона означає. Знав — але не важився навіть ворухнутися. Не тільки 
боявся, але й дорікав собі: певно ж, саме тоді, коли я спав, на тому від
тинкові місячної дороги, що відміряна раменом хреста, — саме тоді хвора 
сіпала за мотузку, яка була прив'язана до господаревого ліжка, і нікого 
в цю хвилину не було побіч... Наслухаючи нічим не порушувану тишу, я 
зволікав. Усупереч здоровому глуздові, снував надію, що, хвора, можливо, 
задрімала, що за якусь хвилину знову почне стогнати. Припускаючи не
ймовірне, не в змозі ворухнутись, я водночас був певний, що ось-ось по
чую квапливе чалапання господаря коритарем до моєї кімнати — я знав, 
що те чалапання означатиме. Так воно й сталося...

Я не взяв окулярів, і тому обличчя покійної звіддаля видавалось мені 
блідою плямою (місяць у тій кімнаті щойно почав ховатися), а на тій пля
мі, темним овалом, літерою «о», — стогін. Тепер уже — безгомінний.

І Най пані подумає про Ісуса, про Його Матір... Най пожертвує спої муки Тому, хто за нас так 
настраждався на хресті... Тій, що за Нього стільки сліз пролила... Тоді ті муки стануть для пані
насолодою...
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Проте і його треба було вгамувати — підв'язати покійниці підборіддя. У 
мене тремтіли руки — я вперше так близько стикався зі смертю — і коли 
зав'язував на маківці вузлик, то зауважив у ньому декілька висмикнутих 
сивих волосин — від того ще більше схвилювався, аж похололо всереди
ні: був переконаний, що зробив покійній боляче...

Тільки-но почую: «мертва тиша» — бачу темний хрест, що тримає на 
рамені місячну повню; чую — невіддільний від того образу мірний, глу
хий стогін. Дорікаю собі тієї прогалиною у часі, стежкою, якою пройшов 
місяць: від перехрестя — до кінця рамена...





ЗРУБАНА ТІНЬ

Дроворубе,
Зрубай мою тінь!..

Ґарсія Лорка

Вона вирізьблювалась на дорозі навіть уночі, тільки-но спалахував 
єдиний на тій вулиці ліхтар, — тінь усохлої акації. То навіть не вули
ця — вузька доріжка, що провадить, з одного боку, вздовж цегляного 
муру, за яким доживає свого віку давно вже занедбаний, нічийний сад, 
а з іншого — попри шкільну огорожу. Всохла акація залишилась по той 
бік подвір'я: нащо зайвий клопіт на шкільному майданчику? Ніхто не 
завдавав собі труду зрубати її: вона тулилась коло самої огорожі, і тіль
ки те, що було колись густо-зеленою кроною, тепер лежало на дорозі 
чудернацькою тінню — плетивом зчорнілих гілочок. Та кому завадить 
чи то пройти, чи проїхати тінь мертвого дерева?..

Тією доріжкою ступали ті, хто, найчастіше під вечір, зібрався на прохід. 
Не звертали уваги на всохле дерево, не чули його голосу, що химерною 
тінню вирізьблювався під ногами, — йшли, зайняті собою (здебільшо
го то були пари закоханих), на Замкові алеї, щоби звідти подивитися на 
місто, помріяти. Ходив і я туди ледь не щодня, надто у роки своєї праці в 
Історичному архіві: насидівшись, від дев'ятої до шостої, за товстезними 
мурами на дні Бернардинів, хотів і собі глянути з висоти на Львів, на ту 
ж Бернардинську вежу, на сонце, що хилиться до обрію...

Отож, відколи пам'ятаю свої проходи на Замкові пагорби, всохлу ака
цію бачу саме такою — геть усохлою, зчорнілою. І тільки навесні поміж 
чорним гіллям то тут, то там ще з'являлася зелень. А вже коли й для неї 
не вистачило скупого соку, що чудом пробивався крізь мертву дереви
ну, акація однієї весни ще спромоглася на останній у своєму житті (чи 
смерті?) цвіт, що подекуди забілів у сухій, мовби чорнилом вирисуваній 
кроні. То була особлива, дивовижна білість цвіту — останньої весняної 
радості всохлого дерева. Далі — вже одна лишень чорнота. І лиш іноді 
взимі, коли після снігопаду раптом вияснювалося, суха крона, де кож
ну гілочку, кожен її злам, білим по чорному, тонко підкреслював сніг, — 
вона, та крона, заворожувала своїм вишуканим, як у японській графіці, 
рисунком на тлі мрозної синяви неба...

Скільки я не дивився на всохлу акацію, на тінь, що вирізьблювалася 
на доріжці, але й для мене вона, та тінь, що під ногами, не була голосом 
акації — лише відбитком мертвої крони... І ось саме тоді, коли я вже по-
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лишав архів, наприкінці шістдесятих, гортаючи щойно придбаний то
мик Гарсі'і Лорки у перекладі М. Дуката, натрапив на «Пісню всохлого 
помаранчевого дерева» — на голос того дерева: «Дроворубе, зрубай мою 
тінь! /  Хай не мучусь, хай не бачу /  себе в наготі...» Відтоді й зріднилися 
в моїй уяві ті два дерева: помаранчеве, десь на спекотливій землі давньої 
Андалузії, — і всохла акація, що на підході до Замкових алей...

«Поставлено, мов на кару, /  мене між дзеркала. /  День, як хоче, мене 
кривить, /  ніч дражнить зірками», — веде далі помаранчеве дерево голо
сом М. Лукаша... Всохла акація, здавалось, допомагала мені в моїх пере
кладацьких міркуваннях — навіть тінню, по якій я ступав. Тінню, яка, 
залежно від руху сонця на небі, кроку дня, мовби кружляла довкіл акації: 
дивись, мовляв, чим ти стала... «Тож день, мабуть, не кривить, — нава
жувався подумки дискутувати з перекладачем, — а таки ходить довкола 
дерева (el dia me da vueltas), a ніч «тиражує» його гострокутну, мовби на
їжачену, сухість усіма зірками (...me copia en todas sus estrellas)... «Дрово
рубе, зрубай мою тінь...» — і вже в тому іменникові вчувався мені блис
кавичний, що й відгомону не дає, удар сокири у плоть дерева — тінь\..

Так і сталося. Котрийсь день, здається, березневий, коли дерева ще 
голі, а соки вже протискаються до крон, котрийсь день, ступивши й на ту 
вуличку, вже не мав довкола чого ходити — спіткнувся об голий пеньок... 
Так і я котрогось дня спіткнувся, та не об пеньок — об пустку, наче про
галину, в небі. Здалося навіть, що не тією вуличкою пішов. Спочатку й не 
спохопився, чого тут бракує. За хвилину зауважив пеньок... Хтось чи то 
почув голос акації, чи, найімовірніше, просто зрізав її, щоб не муляла ока 
своєю чорнотою. Нині вже й сліду від того пенька нема...

Того дня, коли я повернувся додому, несподівано закаламутило мо
крим лапатим снігом, геть усе забрало з-перед очей. Лишень, пам'ятаю, 
до шибки знадвору веселковими крильцями бився метелик; раннє тепло, 
видно, підняло його, а пізній сніг — прибив до вікна. Здалося, що то чи
ясь неспокійна душа не знаходить собі притулку...

Час од часу ще йду тією доріжкою на Замок. Але не завжди згадую про 
акацію. Та іноді, коли доріжка припорошена снігом, на ту білість, зі зми- 
гом ока, лягає бентежна графіка: темними блискавичними зламами на 
мить вирізьблюється така знайома тінь — зрубана...
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В ТРЕМКОМУ СВІТЛІ ГОНЧИХ ПСІВ

Наче з-під колеса вантажівки, що вскочила у калюжу, зачепило бриз
ками сусідського песика — Шариком прозвали. Ні чорний він, ні сірий: 
одне око на чорній, друге — на сірій плямці: ні великий, ні малий, ні дво
ровий, ані кімнатний — ніякий той Шарик. Але з характером: хоч як 
його задобрюй — ні до себе не підпустить, ані до свого обійстя нікому й 
кроку ступити не дасть. Через те дістав ще одну кличку від вуличної діт
вори — Скажений.

Важко й про місцевість, де Шариків двір, щось певне сказати. Ні село, 
ні місто; донедавна — таки підміське село із знаною доокіл, як давньою, 
так і загадковою назвою — Збоїща. Ні горби тут, ані рівнина — і того, 
й того потроху. Ще й потічки після дощу мовби вагаються, бо на роз- 
точчі, — так і вулицю названо: Розточчя, — не знають, куди їм пливти: 
чи на південь, чи, може, — до північного басейну. Ніяка, врешті, й хата, 
яку пильнує Шарик: чи то хата, чи то мазанка — з низькими, при самій 
землі, віконцями.

Спозаранку, — повітря чисте й лунке, — гилить циган на сусідньому 
пагорбі, видзвонює, залізом — об залізо. Але звіддалік усе видається нав
паки: сягне молотком до лоба — «дзень!», ударить об залізо — глухо, мов 
у вату. Ж арти собі робить із цигана безтілесна німфа — пустунка Ехо: 
«дзень» — «дзень» — «дзень» — та все наче по лобі...

Той пагорб, відколи тут осіли цигани, дістав назву Індія. Ген, через уло
говину, де колись був став, — Мадера: подався, кажуть, хтось із тутешніх 
на той екзотичний острів, а коли вернувся, відтоді й хутірець, що на па
горбі, — Мадера. Побіч — Сахара, багата кварцовими пісками, вбога на 
рослинність горбкувата місцина. Може б і росло щось, але так попрацю
вали тут сталеві гусениці (у повоєнні роки був танкодром), а в давнину — 
кіннота ординців, які таборилися на підступах до Львова, так утрамбували 
землю, що хіба колюче будяччя з-під тієї твердіні проб'ється та шипшина 
під осінь заятріє ягодами, а ще — татарське зілля де-не-де в оазах пови- 
струнчується, мов націлені в небо чужинецькі стріли. До того ж, на Ма
дері, ще й одна-єдина вулиця — Якутська: далі вже край — як абетці, так і 
містові Лева, його найвіддаленішим околицям.

Шарик байдужий до дзенькання, що долинає з Індії, а про Мадеру та 
Сахару й не відає — не бував у тих краях. У нього свої, спричинені якраз 
отим «ні се, ні те», сторожові клопоти: жодного сліду не лишилося від
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межі, яка відділяла одне від одного сусідні обійстя. Був дерев'яний пар
канчик, та давно струхлявів, упав — трава на тому місці. Саме на погра- 
ниччі росла колись алича, білим цвітом щовесни спалахувала, та чомусь 
усохла — зрубали, щоб у квітучу пору не лякала разючою чорнотою лю
дей, та й солов'їв не відстрашувала, що витьохкують у садах.

Цілими днями лежить Шарик у картоплинні, на шматкові городця пе
ред хатою. Подрімуючи, — бо вже немолодий, — одним оком, а чи ву
хом, стежить за хвірткою, що від вулиці, другим — за просвітом, де був 
парканчик; тепер хіба що край картопляної грядки орієнтує Шарика, де 
своє, а де — чуже. Час од часу, мов ізпросоння, згавкує: хтось або вули
цею йде, з тутешніх чи «дачників» (Розточчям ходять на городи), або ж із 
сусіднього обійстя хтось наблизиться до картоплиння. Та іноді заходять 
обставини, коли одного лише гавкання мало, коли Шарик мусить щось 
вирішити, до якоїсь дії вдатися.

От якось на асфальтованій смужці, що між картоплинням та сусіднім 
будинком зупинилось авто — хтось загостив до господарів. За якусь го
дину, на від'їзді, бляшане пуделко ніяк не хоче загуркотіти. Потрібно 
випихати. А що доріжка з нахилом до подвір'я, то пхати доводиться під 
гору. Двом не впоратися. Гукнули випадкового дачника. Вперлись витяг
нутими руками у багажник, ледь на землю не полягали, — пхають. Уже 
зрушили з місця, коли дачник (був при самому картоплинні), схопившись 
на рівні ноги, з геть непристойними словами, підкульгуючи, поспіхом 
подався своєю дорогою — у напрямку до Сахари. Розгадку його дивної 
поведінки підказав Шарик, що мовчки, ні разу й не гавкнувши, шуснув 
у своє картоплиння. Видно, вже надто спокусливо, ніби зуба чекаючи, 
біліло оголене місце на нозі дачника — між п'ятою та штанкою. А що не
певний був, де межа, то таки вирішив укусити — про всяк випадок...

Так уже склалося, що Шарик непомітно ввійшов у моє життя, я ж — у 
Шарикове (поруч із дачником я, власне, й підштовхував заглохле авто), 
і то саме тієї весни, коли білим цвітом, чи не востаннє, розпромінилась 
алича... Вже не пам'ятаю, скільки часу пішло мені на те, щоб задобрити 
Шарика, подолати його неприступність. Ні, я не просто його «купив», 
кидаючи на чужий городець лакомину, — між нами, Шариком і мною, 
проснувалося справді щось набагато глибше, аніж підживлювана яко
юсь смаковинкою прив'язаність — що вже казати про повідець...

У моєму намірі приручити Шарика несподіваною помічницею стала 
його хвороба. Якась ґуля вискочила у нього на животі, і він, вигріваючи 
її на сонці, лягав не біля своєї хати, де низинно й вогко, а коло нашої, 
розташованої вище. Ось тут я, чим міг, підгодовував хворого песика, 
поки, лежачи у затишку на осонні, він підставляв свого боляка під уже
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пекуче весняне проміння. Тоді-то й дозволив уперше до себе торкнути
ся, далі — й погладити.

Ще й нині, варто згадати Шарика, чую на одній долоні витягнений до 
ласки його писочок, під іншою — зігріту на сонці голівку, яку раз по раз 
погладжую. Весняне небо вділяє Шариковим очам барви, та чомусь, хоч 
і приємне йому те погладжування, — невеселої.

Але найбільше зближували нас, прив'язували одне до одного наші 
спільні походи на Мадеру — за молоком. Тільки-но, ступивши за поріг, 
дзенькну бляшанкою — Шарик уже коло моїх ніг, годі й угледіти, як він 
вистрибує зі свого схову.

— Козо! — підносячи костур, окликає єдину свою вихованку поважна 
віком жителька Мадери. — Козо!..

Але та чи то не чує, чи не зважає на звичний уже для неї оклик — упер
то тягнеться до шелесткого кукурудзиння, що дивом тут проросло. Те 
«Козо!» — просто так, щоб та шкідниця знала своє місце, щоб не забува
ла, що вона — коза; врешті, щоб бодай якесь слово до живого створіння 
мовити, бо довкіл — тиша. Хіба й собі, в тій тиші, гукну Шарика, і теж — 
просто так, щоб і він знав, що хтось є поруч, щоб не надто заглиблювавсь 
у Сахару...

Шарик, як і коза, оклику мов і не чує — весь в освоєнні, переважно 
нюхом, досі невідомих йому континентів. Не зважає, вже на Якутській, 
на собак, які, рвучись із прив'язі, ляскучим гавкотом зустрічають куцо- 
ногого прибульця із теплих країв. У тому гавкоті не так ворожість до чу
жака, як заздрість: тих, що на прив'язі, — до вільного.

Тепер, із чималої часової далини, згадуючи ту пору, переконуюсь: най
приємнішими були саме ті походи, радше проходи по нічийній, ні Ша
риковій, ані моїй, території — спілкування з простором, таким неосяж
ним — Індія, Сахара, Мадера — і водночас таким доступним (куди зором, 
туди й ногою сягнути можна), затишним світом — з його передосінньою 
тихістю, бабиним літом, що чіпляючись за шипшинові й тернові кущі, за 
бадилини та билини, вивішувалося на них разками миготливих у ранко
вому сонці крихітних намистинок; а ще — із самотнім, який лиш увираз
нював довколишній спокій, одним і тим же (піднятий костур — мов знак 
оклику) застережним: «Козо!..»

Втім, не самого лише задоволення зазнавав Шарик, відколи допустив 
мене у своє життя. Були й прикрі для нього моменти. Переважно тоді, 
коли мені траплялося, найчастіше у вечорову годину, заглянути до свого 
сусіда (Шарик, згорнувшись клубком, уже спочивав у сінях). Ось тоді 
він і пересвідчувавсь, який то важкий та болісний той стан, недарма так
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називається, — роздвоєність. Сказати, що Шарик гавкав, коли я ступав 
на поріг його хати, — зовсім не те сказати. Спочатку таки згавкував, далі 
наче скавучав, а потім те скавучання знову переходило у якийсь неприрод
ний гавкіт: мій чотириногий приятель гавкав, сказати б, не своїм голосом. 
Але треба було у ту хвилину також бачити Шарика: він то схоплювався 
на ноги, наче готовий кинутися на мене, то враз, вигинаючись усім тілом, 
починав плазувати по глиняній долівці, то знову, мов до сну, скручувавсь 
у клубок, лише сторожке око чорніло на сірій плямці голови...

У серпневі ночі над Розточчям густо висіваються зорі. Подеколи якась 
із них, мов кваплива сльоза по лицю священної Ночі, залишає миттєвий 
слід — по тій чи іншій стороні небосхилу. Неначе й там — роздвоєність, 
вагання... Там, де, разом узяті, всі Сахари, Індії та Мадери, вся наша Зем
ля — щось незрівнянно менше, аніж намистинка на осінньому павутин
ні. Там, де найшаленіші земні висоти й швидкості — ніщо. Як і для нас, 
на Землі, — міжзоряні: хоч у якому розгоні мчали б Гончі Пси — будуть 
у нічному небі все такими ж, гейби хто заворожив їх, зупиненими у русі; 
залишатимуться собою, у тих самих обрисах, у своєму безмежно дале
кому тремкому світлі, — скількома б мільйонами років не перетікав, не 
заглибав час у безміри Вічності...

А проте, що звіддаля непорушне та бездіяльне, те — метушливе, змін
не, варто лише зблизька приглянутися. Тонучи у пилюці, мов у перині, 
аж мотори глухнуть, трудяться навантажені піском та іншим будівель
ним матеріалом потужні КРАЗ-и, снують цілоденно — із Мадери й на 
Мадеру: у тих місцях виростають нові житлові масиви. З-за пагорбів, 
наче довгошиї динозаври, визирають баштові крани — зазіхають і на ту 
намистинку, що на бабиному літі, й на тишу Сахари, й на самотнє, що на 
тлі тієї тиші, застережне — «Козо!..»

Спочатку багатоповерхова «коробка» одинцем засіріла на «індійсько
му» пагорбі, де щойно лиш випасалися циганські коні. Потім будинки 
потяглись і на низинах, уздовж Полтви. Туди й мені випало ходити: там 
мав отримати житло. Саме на половині дороги, минаючи Індію, я ступав 
наче за невидиму для ока межу: із чистого, сільського, — у міське, випа
рами й димами насичене повітря; мабуть, не тільки вододіл буває...

До тієї межі, що на Розточчі, кожного разу відпроваджував мене Ша
рик — і тоді, коли я лише навідувався на новобудови «відробляти» отри
мане мешкання, і потім, коли вже там жив, а заглядав, що раз рідше, — 
до збоїщанської хати.

«Шарик, додому!» — радше прошу, аніж наказую. Шарик зупиняється, 
не зводить з мене сумного погляду. Стоїть на пагорбі, поки, перейшовши
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трасу, не зникну серед нових забудов. Такі наші прощання повторюва
лися багато разів. Запам'яталось — одне, здається останнє (якось, наві
давшись на Збоїща, я вже не застав Шарика)...

Був вітряний, але безхмарний день пізньої осені. Вітер вичищав, по
лірував листопадове небо, готуючи його до першого морозу — з яскра
вими, так би й рукою по них сягнути, низькими зорями, серед яких, у 
своєму незрушному леті, — Гончі Пси. Тугий подув змітав, здавалось, не 
тільки рештки листя, а й усі межі, навіть ту, непомітну, що пролягла по
між настроєм села — і міста.

Можливо, саме через це ми з Шариком тієї днини зайшли значно далі, 
ніж зазвичай. Врешті, коли й Індія залишилась позаду, я зупинився... 
«Шарик, додому!» — той слухняно завмер на місці. Мені не вдалось од
разу, покинувши Шарика, піти своєю дорогою. Присівши перед ним, як 
завжди, підклав одну долоню під його писочок, іншою — гладив по го
лівці. Відчув під рукою, та й видно було, як він тремтить: надто коротка 
шерсть не захищала від вітру, через те й очі більше сльозилися

Перед тим, як перейти трасу, я таки не втримавсь — озирнувся. Ша
рик усе ще стояв — крихітним, тремким обрисом на холодному небо
схилі. І тут я легенько свиснув, радше прицмокнув. Хоч як далеко був 
Шарик, атаки вловив тонюсінький, мовби щось писнуло, звук. Тільки- 
но вловив — і наче хтось ним вистрелив: умить був переді мною, лише 
збита курява свідчила, що він таки біг, а не кулею летів...

Ще й досі картаю себе: не треба було того робити. Навіщо ж кликав, 
знаючи, що таки й тим разом скажу оте прикре для нас обох: «Шарик, 
додому!»?.. Та й що із ніжності, якою сповнював те слово — «додому»?.. 
Що ніжніше, то кривдніше для Шарика, болісніше. Не те, певно ж, не те 
слово він сподівався почути від мене. Інакше б не біг із такою швидкіс
тю. Він готовий був іти зі мною у ще один, невідомий йому світ...





СВІТЛА ТІНЬ

Тінь — світла?.. Вона ж — відсутність світла, темність. Тінь — це коли 
якась річ, поставши перед потоком світла, заступає йому дорогу, і той 
потік, опливаючи перешкоду, обрисовує її контури — на землі, на стіні, 
на іншій площині. Тілом для тіні — темність, а тіло променя — світло... То 
як же тінь може бути світлою?..

На сірій, ще холодній стіні кам'яниці — тінь бурульки. В її обрисах — 
не темність, а світло. Бо це — тінь од світла, яким повниться бурулька; 
це — особлива, світла тінь. І не тільки світла — мерехтлива: в її тілі бри
нить вода — жива вода, тала вода, що рани гоїть. Тож і тінь — жива. А 
тому — коротковічна. І що більше світлого тепла у ній — то коротший її 
вік, то стрімкіше спливає для неї час крихтами її тіла — краплями.

Скільки простору від бурульки, що на піддашші, й до тротуарного ка
меня, — стільки й часу для краплі, чиє життя — в леті, стільки й снаги 
для єдиного, що ніколи вже не повториться, — «Я!». Бо далі — то вже 
не крапля, то вода, потік, плесо. Крапля — ніщо («крапля в морі»), і вона 
ж  — усе («як у краплі води»). Крапля — то незліченність. Але є перша 
крапля, є — остання. Між ними — світлий краплепад.

За кожним у тому краплепаді «Я!» — ще одне, таке ж дзвінке й чисте: 
«Я!». І все ж  — інше, бо й у краплі, дарма що кажемо «крапля в крапі 
лю», — неповторність: у часовій відстані, що між краплями, — неми
нучі зміни. Навіть — у крихітному відблискові велетенської вогненної 
краплі, сонця, у кожній із летючих краплин... Тінь того відблиску, світ
ла тінь, — на довговічній, але мертвій стіні... Тінь вічна — і тінь жива... 
Тінь темна і — світла тінь...
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НА ТЕМНИХ ВАЛАХ

Ніщо так не увиразнює нашого бачення часу, як сходи; кам'яні схо
ди, якими ступає міська людина — до помешкання на поверсі, до самої 
кам'яниці, до церкви... Та чи можна побачити те, про що тут мова, — час ?.. 
Бачимо, не час, а те, що в ньому, — наші кроки: реальні й уявні, правиль
ні й хибні... А крок, латиною, як і східе’ць, на який ступаємо, — одне й те 
ж саме слово: дгасіив... Ступаючи, дивимось собі під ноги, щоб не спіт
кнутися. Дивимось — і дивуємося: «Ти бач, як постирався!.. Камінь, а що 
з ним робить час!..» Так дивувались у давнину, так — нині дивуємось, так 
і далі, поки ступатиме на камінь, дивуватиметься людина...

За подивом — подих часу: ностальгія... Голос минулого, що звіялося з 
вітром, з осіннім листком, який, колихнувшись, і собі ступив на той схі
дець, торкнувся каменя — і серця. Почуття, з яким минуле таки навіду
ється до нас, хай лише перелітною тінню, що лягає на кам’яну плиту, йде 
сходами нечутним кроком — босоніж: Камінні сходи, вичовганий час, 
момент листка у  леті... Торкнувся серця, спалахнув — і згас, і потонув у 
Леті... Нова доба, та каменем старим крізь облетілу осінь іде самотній 
спогад-пілігрим до Кармелітів босих...

Дихання львівської осені найвідчутніше саме у тій дільниці старого 
міста, де сходи — куди не ступи: до Порохової вежі, до Губернаторських 
(«темних») валів, до Замкових алей і ті, усім сходам сходи, — які ведуть 
до Кармелітів босих, нині — до церкви св. Михаїла, що золоченими хрес
тами ловить останні промені західного сонця. Ще воно сяє на позолоті, 
а внизу, де темні вали, вже сутінно. У глибокому сні — два леви, що при 
вході у Порохову. Нагріте вересневим сонцем, ще теплиться їхнє тіло, 
камінне тіло міста левів, теплиться вимощена каменем бруківка, що повз 
Михайлівську церкву веде вгору, вулицею Лисенка... Понад бруківкою 
у полиску сталевім, над містом Лева, де громадою зійшлись і стали, в 
камені, хто де, понад сто левів, хитнувсь пожовклий лист: моменте — 
зупинись!..

Але момент, йі зупинитись, ані повторитись не може саме тому, що він 
момент, порух. Як і крок, як і день, бо він — теж крок життя. Буде ін
ший день і, може, інший крок, але той, який ступаємо, крок, як і той, 
яким живемо, день, його стежки, дороги, сходи, залишиться вже в ін
шій реальності — у пам'яті... Од вежі, що на Руській, де вали, не крапку 
ставлячи у стрічах — кому, на Замок, пам'ятаєш, ми брели по листю, як 
у Рільке, ворушкому... Осінній день вже вечором ставав, таким відчут
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нім, мовби йшов десь збоку, про солод осені нам лист шептав коротким 
п'ятивіршем Такубоку...

Брели — темними валами. «Темними», бо тут навіть сонячної по
годи — сутінь: обабіч алеї, один при однім, — розкішні каштани; під 
їхнім покровом — лавчинки. А ще ті вали й тому темні, що вони — 
під землею; вони — частка підземного Львова. Бо ж — є ще підзем
ний Львів — ступаємо по ньому (Хтось і по нас ступатиме колись)... 
Тут — вогнище було, там — слід чийогось дому, чиїсь стежки тут і 
зійшлись, і розійшлись... Так мусить бути, бо що втішається сонцем, 
те під землю колись піде, а що ховає земля — до сонця визирне. Так і 
темні вали, кам’яні лати давнього Львова, побачили яскраве весняне 
сонце і білий цвіт каштанів — розкопали їх якраз при алеї побіч По
рохової вежі...

Темними валами — на Замок, щоб із самого копця ще раз глянути на 
Львів, на його шпилі, бані, дахівки, на його розлоге кам'яне тіло... На ме
талевому шпилі копця востаннє зблискує день. Прощається зі Львовом і 
з тими, кого він супроводжував; хто на зворотній дорозі, сходами вниз, 
ітиме вже без нього... Над темними валами висіюється Молочний Шлях. 
Під ногами — замети листя. Над головою, хіба що думкою можна ними 
брести, — безшелесні замети зірок, а чи самого часу... В заметах часу, 
може, й досі там, де білістю Молочний Шлях простерся, той лист ще й 
досі тремко світить нам надвечоровим доторком до серця...

Немає уже тих сходів, що вели до Кармелітів босих, до Михайлівської 
церкви. Немає вичовганого часу. Є нові, до нової доби припасовані, про
сто — сходи. Ступаючи ними, ніхто вже не подивується: «Ти ба! Камінь, 
а що з ним робить час!..» Хіба що спогад-пілігрим в якийсь із осінніх ве
чорів, босою тінню ступивши на східець, засумнівається: «Гей, чи то я 
не збився, бува, з дороги?..» Та за хвилину, вгледівши сліди оборонного 
валу, а ген угорі — прощальну усмішку дня на позолоті хрестів, знову 
рушить, як рушав колись, у давнину, — крізь облетілу осінь...







УЮІЬАТЕ!

Якось, чимало років тому, щоб зустріти ранковий потяг, я попросив
ся на нічліг до свого приятеля, що мешкав на Ринковій площі, одразу 
за ратушею. Звідти за якоїсь півгодини легко можна дістатися до го
ловного двірця пішки (трамваї у таку ранню годину ще не ходять), а 
з тієї околиці Львова, де я тоді жив, довелося б, дарма що то була літ
ня пора, виходити з дому затемна... Не на одній квартирі випало мені 
жити впродовж багатьох років, але в такому будинку, при самій ратуші, 
я пробув ніч уперше.

Зайшов туди пізно, коли сонце вже погасло на всіх крівлях, вежах і 
шпилях, а внизу, вулицями й провулками, вже розпливались передо
сінні серпневі сутінки. За старезною  дерев'яною брамою, куди я сту
пив, було б уж е геть темно, якби не жарівка, що самотньо звисала на 
дроті. В її світлі, підкреслене тінями, вирізьблювалося середньовічне 
склепіння, сіріли кам'яні плити, що провадили до зчорнілих, наполо
вину зчовганих дерев'яних сходів. Піднімаючись їхніми дивними, схо
жими до сплюснутої з боків літери «О», звивами з поверху на поверх, 
я поглядав наче в колодязь, що темнів і глибшав донизу; зверху ж  ледь 
виднівся двосхилий скляний дашок; такими ще й досі накривають по
декуди сільські колодязі...

Що вище я піднімався, то, враз із сутінками, в мені густішало дивне 
відчуття, яке важко окреслити словом, — той стан, що його навіює наче 
спресований час, його згусток чи осад: під тими плитами, що ними я сту
пав, увійшовши в браму, — підвалини, пивниці, яким понад півтисячо- 
ліття. Отож, я йшов сходами вгору, а здавалося, що занурююсь у  давни
ну, вдихаю її запах — вичовганого каменю, дерева, запах тиші, радше 
мовчанки, в яку поринала кам'яниця з її принишклими мешканцями: все 
тут мовчало найглибшою з усіх земних мовчанок — мовчанкою коло
дязя... Враз мене мовби струмом ударило: ступивши на останній поверх, 
я зіткнувся з віком домовини: воно стояло, подібне до постаті, що під
стерігає когось, тут же, при дверях квартири, сусідньої з тісю, де я мав 
заночувати...

Про щось ми говорили, ще поки лягти спати, та недовго, бо година була 
пізня, а вставати треба було спозаранку. Тож після традиційної склянки 
чаю з львівським тістечком і звичного «на добраніч», я вмостився на ви
діленій для мене канапі, сподіваючись, дарма що на новому місці, покрі
питися спокійним сном. Надаремними, однак, були ті сподівання...
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Щойно ліг — одразу ж  повів відлік часу разом із ратушним годинни
ком. Сказати, що з кожною чвертю години я чув його голос, — нічого не 
сказати: бій годинника я сприймав не так слухом, як душею, всім тілом, 
усіма його фібрами. Я увесь став вухами, в які вривалися, мов пущені з 
балісти, відлиті в металі слова: Уідіїаіе, пеясШэ епіш Ьогаш — Чувайте, 
бо не знаєте години... Здавалось, що вся середньовічна кам'яниця — то 
ідеальний резонатор для того імперативного дзвону латини. Але, як це 
не дивно, — сну позбавляло мене нє так те, що я чув той голос, як те, що 
хтось, тут же, за стіною, його не чує... Я намагався уявити собі, як це в 
нічній тиші можна не чути того дзвону. І зрозумів, уж е вкотре, марність 
отих намагань: за ту межу, в невідоме, беремо свої відчуття — те, чого 
там немає...

Лежачи й наслухаючи мірне дихання свого приятеля (той заснув од
разу), я почав пригадувати різні поради — як домогтися скорого сну. 
«Відключіть мозок від зовнішніх подразників»... Ця порада одразу ж  від
пала, бо жодного способу для «відключення мозку» я не знав. Не відав 
і того, як можна «звільнити його від усіх уявних образів»: що більших 
зусиль докладав, то виразніше бачив сходову клітку і схож е до темної 
постаті, приставлене до дверей віко домовини... Прийнятливішою ви
давалась інша порада: «Уявіть собі чорноту. Вона заполонює все довко
ла, і тобі від того спокійно й приємно. І навіть якщо з неї й намагається 
щось випірнути, то пітьма те видиво поглинає, і... ти засинаєш». Пітьму 
й не треба було уявляти — все було в неї занурене, а от те, що з неї раз 
по раз випірнало, ніяк не хотіло повертатись у  темні глибини, звідки 
випірнуло, — вперто стовбичило перед очима...

Тоді я взявся за свої, почерпнуті з особистого досвіду, способи, що мог
ли б навіяти сон. Пригадав, як у таких-от середньовічних келіях, працю
ючи в архіві, я довгими місяцями виконував роботу, класифіковану як 
«нумерація аркушів»; щодня — по декілька тисяч... Тоді-то й на собі зві
дав, як то нелегко протистояти незборній потузі сну. Тепер, хай скільки 
б не нумерував їх подумки, на сон і не заносилося... Робив ще одну спро
бу: пригадував собі одного з дослідників, що працював над документами 
в архівній читальні. Дослідження опиралось, очевидно, на статистиці, 
тож він, а був уж е похилого віку, щоденно, гортаючи стоси документів, 
виписував із них цифри; виписуючи — нашіптував: одна тисяча чотири
ста вісімдесят, одна тисяча чотириста вісімдесят один і т. д. А що в залі 
було тихо, то той монотонний шепіт домінував — брав усіх, хто там був, 
під сонну поволоку... Там — та не тут...

Отож, радше знервований, аніж розслаблений тими спробами засну
ти, я знову почав вести відлік часу разом із вежовим годинником: один
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удар, два удари, три, чотири... Високим тоном — чверть години, півгоди
ни, і поважним, низьким, — години. За кожним із тих ударів незмінно 
вчувалось одне й те ж  саме: Уідіїаіе! — Чувайте!.. Затим наслухуванням, 
чергуванням тиші й дзвону повільно, хвилина по хвилині, скрапувала 
ніч, яка видалась мені довшою, аніж найдовші, зимові, ночі...

Досвіта, ще до сходу сонця, коли, врешті, повагом бамкнуло п'ять разів, 
я подався на двірець зустрічати потяг. Вулицями, між смітників, шастали 
коти, переважно чорні, мовби тільки-но — з нічної темряви. Місто ще 
досипляло... То тут, то там із мітлами в руках поралися двірники... А за 
якусь годинку вже й сонце, піднявшись над містом, вимітало з усіх його 
закутів ті, що там забарилися, нічні тіні...





ОСІННЄ ТРІО

Створений я матерії крихти нетривкої,
Я — то вітру забавка, лист гіллі тремкої.

Архіпіїта Кельнський

Викладена кам'яними плитами площа перед костелом і монастирем  
Францисканів, а нині церквою св. Йосафата, торішньої осені ще не була 
огорожена, й осінній вітер, гасаючи вулицями та провулками Замарсти- 
нова, — а тут є де поблукати, ба, й заблудитися, — потрапляв сюди без пе
решкод — гонив звідусіль навіяним сухолистом. А нагонившись, збирав 
ту зграйку докупи й пускав її вихровим танцем — виставу влаштовував, 
і то перед самими дверима храму, перед св. Франциском, що з висоти, з 
кам'яної підстави, молитовно склавши руки, із світлом усевибачливого 
спокою на обличчі споглядав ті пустоти Замарстинівського вітровія. По
тім, коли непоштивому гультяєві й те набридало, забирався собі геть — 
як раптово впадав сюди, так і зникав десь за межами передмістя. І лише 
наметений лист, що так і залишався, вже непорушний, на сірих плитах 
площі, нагадував про витівки одвічного непосиди — осіннього вітру...

Втім, якогось дня, проходячи через церковну площу, в листопад, я по
бачив і того, хто змітав листя, — двірника. Був то немолодий худорлявий 
чоловік у  довгому, по кісточки, фартусі, і від того вбрання, високорос
лий, він видавався іще ставнішим. Відчувалося щось благородне в його 
прямій поставі, у  довгому сивому волоссі, що з-під шапки спадало ледь 
не до рамен, у  неквапних рухах — був господарем тієї площі. Мітлою 
з довгим держаком, не нагинаючись, підмітав опале листя: з кам'яних 
плит — на широку лопату-смітярку... Вітер на той час наче притих, а чи 
причаївся десь за рогом церкви. Тож двірник, не поспішаючи, змітав на 
свою смітярку ще тих кілька листків, що залишалися на площі...

Тут-то вітер і повів свою гру з поважним двірником. Вихопившись зі 
сховку, взявся до забави з останнім листком, що вже був під мітлою й 
ось-ось мав опинитись у  смітярці, та в одну мить мишею шаснув з-під  
того пруття й принишк за крок від пана двірника. Мітла вж е мала на
крити втікача, але вітер покпив собі з неї: листок ізнову, ковзнувши  
плитами, завмер неподалік смітярки... Саме тоді й проходив я повз того 
чоловіка з мітлою. Глянув на його обличчя. Не було на ньому й тіні р оз
дратування від витівок осіннього вітру: втягнутий у ту гру чоловік, що 
й привернуло мою увагу, — усміхався. Але якоюсь особливою  усміш 
кою. Була вона тінню якоїсь думки. Світлою тінню, бо  над смутком бра
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ла гору гра, оте несподіване сер ед  осіннього дня скерцо: трохи смут
ку в ній було, трохи — веселості. Я довго носив у пам'яті ту усмішку й 
таки, здається, зрозумів її: то була подібна до осінньої мелодії — осіння 
усмішка, яку споконвіку навіює думка про те, що геть усе  на світі, хай 
би як трималося своєї гіллі, — звіюється, минає з вітром, безповорот
но минає: Що гіллі трималось — у світи: за ваґантом-вітром  — хто 
куди... То не була бездумна, безсловесна усмішка... А щ об не забути і 
того чоловіка, і листка, й вітру, що забавлявся з ними, я пов'язав ті роз
думи віршем — щ об не розвіялись, як оті листки під вітром, із вітром: 
Листок вихоплюється з-під мітли — всміхнувсь двірник: «Старію...». 
Людина, вітер і листок — осіннє тріо...

Щоразу, минаючи площу, що перед церквою св. Йосафата, згадую по
важного двірника, його напівсумну-напіввеселу усміш ку (таки не по
лишає вона мене), думаю про те, в якій ж е  сивій давнині поріднилася 
ота трійця: вічний вітер і перелітні у тій вічності — людина й листок!.. 
Людина, що так часто почуває себе відірваним од гіллі листком, — як 
той французький самітник у  своїй «Осінній пісні»; пісні не лише без слів 
(вони тут лишень мелодію творять), але — й без усмішки: «Йду сам не 
свій /  У вітровій /  — І несе він /  Листом мене, /  Що промайне /  Ген у 
сивінь...»







ДОЩОВИЙ ПЕЙЗАЖ З КОТОМ

...На другий день, об тій же, дообідній, ще майже ранковій годині, він 
поспішив до «Дзиґи». Вибравши те ж  саме місце на вулиці під розлогою  
парасолею й замовивши келих червоного вина, став чекати, коли у  вікні 
сусідньої кам'яниці з'явиться кіт... Погода знову (з його погляду) напра
вилася: небо затягло хмарами й сіяв подібний до осіннього, хоч тільки-но 
літо почалося, ледве чутний дощ. Поки чекав, непомітно зісковзував у 
вчорашнє...

Побачив її звіддаля — сиділа одинцем серед порожніх столиків: за та
кої погоди обирають переважно приміщення. А що трохи запізнювався, 
то вона вже надпила своє червоне. Замовили ще по одному... їй  теж  по
добалася погода. Сказала про кота, що хвилину перед тим сидів у вікні 
й додавав затишку дощовій сірості. Говорили про дощ, про завтра, яке 
наступає хіба що в нашій уяві (щойно наступить — уж е воно не завтра, 
а сьогодні); ще про щось, напевно ж, не про сумне, бо вона і всміхалась, 
і сміялася. Підбадьорений її веселістю, він розговорився, чим потім до
коряв собі: при тихій дощовій сірості добре просто порозкошувати мов
чанкою...

І тут, наче відчувши, що мова й про нього, у  вікні знову з'явився кіт. 
Був, одначе, із породи, яка не відає, що таке гарний настрій: дивився на 
все не лише вкрай кисло, а й наче з постійно дратливим осудом: он, мов
ляв, до чого дожились... Одне слово, був не з тих котів, які, споглядаючи 
світ за вікном, «реагують лише на рухи», — мав своє, усталене, бачен
ня світу... їй сподобалась оповідь про кота, який «реагує лише на рухи», 
надто, коли той кіт-споглядач мав би слугувати повчанням, як не треба  
жити: «...так, бува, й людина (розповів їй почуте) годинами сидить у вік
ні, водить головою туди-сюди: хто куди пішов, хто звідки йде, — реагує 
на рухи»,..

Той кіт не водив головою туди-сюди, бо за вікном лише мжичило — то 
був єдиний, ледве й для котячого ока спостереж ний рух. Отож, поси
дівши хвилину й усім своїм виглядом іще раз висловивши «Ф е!» усьому  
видимому світові, кіт, як з'явився у  віконній рамі, так в одну мить і щ ез
нув — подався на спочинок... Із тієї адресованої мирянам науки, — як 
то негоже уподібнюватись до нерозумних істот, котів, — виснувалась 
мова загалом про різницю між людьми та іншими створіннями: ці — 
живуть собі, а ті — пере-живають. Ще раз і ще раз живуть прожитим... 
Але тому котові не поталанило — він, хоч серед дозвілля, та не живе
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собі: довколишній світ чимось його не влаштовує, якась відраза чи то 
зневага до нього псує йому життя...

Наслухаючи шепіт дощ у й такий ж е субтильний, мов порух крихітного 
дзвіночка, дотик келихів, милуючись барвою вина, що світилось у м'якій 
всюдисущій сірості, думав над тим, що увесь світ, врешті, — то дзиґа, 
і лиш іноді, в такі-от запорош ені мрячкою дні, вдається з того крутежу 
вихопитись і, хай якусь хвилинку, просто пожити собі —  пореаґувати на 
внутрішні, які нелегко потім перенести на папір, такі невловні, невидимі 
рухи... Думав, що завтра, — хай реальне воно, хай уявне, — він прийде 
сюди знову, сяде за цей ж е, якщо хтось раніше не займе, окритий па- 
расолею столик і пере-живатиме — ще раз і ще раз житиме нинішнім... 
Таким, власне, був перший день...







ПАНІ ЛІДЗЯ

З-поза чималої вже часової далини бачу її, пані Аідзю, — мовби ось те
пер відчиняє мені двері свого помешкання на Тарнавського. Але спочат
ку, піднявшись на перший поверх і натиснувши ґудзик на одвірку, я чув 
дзвінок. За ним — тиша, знак того, що мого приятеля, з ким я сподівався 
посидіти й трохи покращати свій не надто веселий настрій, — тим ра
зом немає вдома. За хвилину з тиші проступав скрип покойових дверей, 
а далі повільне чалапання передпокоєм — до вхідних... Ще було доволі 
часу, щоб, повернувшись до дверей спиною, піти собі сходами вниз (тих 
декілька кроків для пані Лідзі — то ціла мандрівка), та я ніколи цього не 
робив, навіть думки такої не допускав — щось зупиняло. А вже коли по 
той бік дверей на вічку шелеснула металева заслінка, то й вагань уже не 
могло бути: не тікати ж  таки на виду у пані Лідзі. Ще за якийсь час ози
вався ключ у замку, дзенькав ланцюжок — і, спочатку в прочинених, а за 
хвильку у  відчинених дверях, бачу пані Лідзю...

Таки бачу, мовби тепер ось стояла переді мною, бо вся вона була у 
світлі, яке проливалось на неї з вікна сходової клітки, навпроти две
рей; уся — в ореолі густого срібного волосся; лиш льочок над чолом 
вибивався з того срібла, наче рудавий, — знак від рурки, яку, перше 
ніж той льочок укладати, пані Лідзя розпікала над газом. Вицвілі з ві
ком очі, коли дивилася проти сонця, при безхмарному небі, нагадували 
про свою колишню синю барву. Було щось від давнього м'якого світла 
й у голосі, яким мене зустрічала; радісні слова дивно поєднувалися з 
сумною мелодикою окличної фрази — в тональності вечорового сонця, 
що висвітлювало у прорізі дверей, наче в обрамленні, постать пані Лі
дзі: «О-о-о!.. Пан Андрій!.. Нарешті, мені хтось розкаже щось веселе й 
цікаве!.. Прошу, прошу!..»

Через невеличкий передпокій доводилось і мені йти не одну лиш хви
лину. Пані Лідзя (не міг ж е я її обійти) ступала, широко розвівши руки 
й ловлячи ними рівновагу, як ото йдуть по канату; відчувалось, майже 
фізично, що кожен крок при давній хворобі суглобів, що деформувала 
ноги, завдає їй різкого болю; схожа була на якусь птаху, яка не те що зле
тіти, а й землею ступати не годна... Отож, поки ми пересувались перед
покоєм, я мав змогу, вже вкотре, приглянутись до картин, що тут висіли, 
саме навпроти вхідних дверей. Одну з них бачу, теж наче ось тепер на 
неї дивлюся: якийсь чоловік, опустивши голову, сидить у  глибокій заду
мі; перед ним — пляшка; поряд — перекинута чарчина; безвладна рука
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на столі... На іншій картині — циганка: червоною хустиною перехоплене 
волосся, червоний розстібнутий киптар; гака ж  червона кратчаста спід
ниця; яскрава жарина папіроси, що у правій руці; в лівій — віялом роз
кладені карти: бистрим поглядом вичитує з них чиюсь долю...

Та ось ми вже в покої. Бачу пані Лідзю: сівши навпроти, вирівнює ви
шивану серветку на столі і, погладжуючи її, чекає, коли, врешті, опові
датиму їй щось веселе й цікаве (домашнім, як поприходять, хто з праці, 
хто зі школи, — не до оповідок)... У великому прохідному покої, де си
димо, — тут і живе пані Аідзя, — наразі тихо. Крізь вікно, що виходить 
у двір, сонце зазирає скупо. Зате багато його на великій картині в золо
чених рамах: до сільської хати, що мліє в опівденній спеці, — аж густо- 
синя тінь лягла від стріхи на стіну, — пригнувшись під повним рядном на 
плечах, простує літня селянка... А тут — місто: книжкова шафа, стояче 
дзеркало в дерев'яній рамі, старий креденс, накаслик... Десь там, за двер
цятами книжкової шафи, — припорошена давністю жіноча бібліотечка 
пані Лідзі, згадка про ті далекі часи, коли вона вчилась в Інституті благо
родних дівиць у Перемишлі, — література здебільшого французькою мо
вою; польські часописи, українська «Наша хата», збірки нот (фортеп'ян 
ще за німців продано), альбоми з пожовклими від часу родинними світ
линами... В накаслику — безліч усяких речей, що бережуть пам'ять про 
минуле; серед них, у потертій шкіряній торбинці, — десятки прерізної 
форми корків, що залишилися від плящинок кольонських вод; кожен із 
них ще довго зберігав якусь крихту запаху — провадив пані Лідзю, мов 
по найтоншій ниточці, стежками її молодості. Але тепер ті корки — то 
хіба забава для правнучки...

Не дочекавшись чогось цікавого й веселого від мене, пані Лідзя береть
ся сама розповідати «історії, яких мало», — різне всяке, про що довіда
лася з перечитуваних часописів, з яких робить вирізки, а це переважно: 
«Рггуіасіойса», «КоЬіеІа і гусіе», «Рггекгбр, надто — із рубрики «Ріоікі
о рапасЬ і ратасИ»... У тих «пльотках» — королі й королеви, співаки й 
співачки, актори й акторки, одне слово — знаменитості... З тих історій, 
чи то слухав я неуважно, чи літа роблять своє, не залишилось у пам'яті 
анічогісінько, окрім самих лише слів: «король», королева», «чудесний», 
«чудесна»... Зате в подробицях, мовби я сам був присутній, запам'яталася 
сумна сцена — з тих історій, яких багато...

Розкішний травень, що вже збирався прощатися зі Львовом, своїми за
пахами, а серед них домінувала акація, здавалося, конкурував з вишука
ними ароматами кольонських вод, чи то пак із корками, що їх колекціо
нувала пані Лідзя. Зав'язувалась садовина. Над містом, що зеленіло ще 
не прив'ялою від спеки зеленню, зависали біблейські хмарини, вісники
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погідного літа... Тоді-то тривала недуга взялась таки доконати Гімназій
ного професора природничих дисциплін пана Миколу Мельника; для 
його дружини, пані Лідзі, — просто Микольця, а для Гімназистів — «Та- 
туньця», бо при класичній вимогливості до учнів («учеників») ставився 
до них, особливо сільських, тепло й сердечно, дійсно по-батьківськи...

Саме тоді, на порозі літа, й завітав до Гімназійного професора з лікар
ським візитом його колишній учень, потім — знаний клініцист, що мало 
коли помилявся у діагнозах та прогнозах, — Степан Мартинів. Були, за 
обстеженням, традиційні фрази — про час, що так непомітно летить, 
була й усмішка:

— То скільки ж  то вже років тому ви мені двійку поставили, пане про
фесоре?..

— Гай-гай... Чи не зо два десятки, може, й більше?.. Але, знаєте, інколи 
й така заохота не завадить...

— О, пане професоре, ті чудові кристали... То, повірте, була чи не най
більша заохота... Пам'ятаю й нині, як ви нам про них оповідали... Ті спа
лахи на гранях... Той таємничий світ природи...

— То все так, але скільки ще мені даєте часу, — зауваживши, що о б 
стеження добігає кінця, перепитав хворий, пильно дивлячись лікареві у 
вічі, — певно, що якийсь тиждень?..

— То не я даю, пане професоре, а недуга... — ухильно відповів, подаю
чи руку на прощання.

Пані Лідзя поспішила до передпокою за лікарем... Той, вже у своєму 
темному порохівнику, на ліву руку надівав світлу, кольору кави з мо
локом, замшеву рукавичку; знявши з вішака велюрового капелюха, на 
якусь мить, перше ніж відійти, затримався. Від усієї його постаті віяло 
плеканим педантизмом, акуратністю, ще чимось таким, чого не окресли
ти, хіба що — протиставити п'янкому подиху весни, що разом із тополе
вими пушинками вливався у  щілинку прочиненого вікна...

— Пане докторе, то скільки ще... — Решту недомовленого запитання 
вичитав в очах, що діткнули його якоюсь особливо сумною синьою бар
вою... Зумів і тим разом, ухилившись од прямої відповіді, не з р а д и т и  сво
їй професійній точності:

— Пан професор має рацію...
Вклонившись, поцілував руку, вдягнув праву рукавичку, взяв течку і, 

вже за порогом наклавши на голову капелюха, почав спускатися схода
ми вниз. Біля під'їзду чекало авто...

Поки, вже вкотре, в моїй уяві снуються подробиці того візиту, пані 
Лідзя, перебираючи свої вирізки, все ще намагається мене розважити 
всілякими цікавими оповідками. Та коли вже й спекотливий сільський
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краєвид у золочених рамах з опівденного стає вечоровим, я, вловивши 
паузу перед черговою історійкою, встаю з-за столу. В передпокої ще раз 
дивлюсь на чоловіка, що у тяжкій своїй задумі сидить перед пляшкою і 
перекинутим келишком, на вдягнену у  яскраве, що аж  очі на себе бере, 
молоду циганку, готову викласти комусь щасливу чи нещ асливу карту, 
на вогник, яким ж евріє її цигарка... Прощаючись, обіцяю  пані Лідзі, — 
вона стоїть у  дверях, поки сходж у сходами, —  іщ е колись при нагоді за
глянути і таки щ ось розповісти їй —  веселе й цікаве...







ЦИГАНИ

Цигани, але ті давні, мандрівні, — то як той вітер: налетить у затиш
шя, підхопить, що може підхопити, що здатне летіти, а душу — сколихне. 
Лише каменя не підхопить. Тільки скам'янілої душі не колихне.

Впали до хати раптово, з останнім променем, що згасав на стіні. За
кружляли своїм, циганським, вогнем — черлених спідниць, хустин, спа
лахами дзвінких дукатів, блиском чорних очей...

Із того багаття — скрипка. Зойкнула, заметалась по всіх закутах — за 
виходом: тісно їй у хаті, у місті. Як вітрові. Як циганській душі... Не зна
йшла виходу. Заніміла на мить. А тоді заридала, затужила. То низьким, 
мов хатня стеля, то високим, як польове небо, голосом. Вихлюпувала із 
грудей тугу — того, хто весь у темному...

І вже ось-ось мало загаснути, пригнічене тією тугою багаття, та зненаць
ка передзвоном семи своїх струн озвалась гітара — іскрами бризнула 
з-під пальців. За нею — тамбурин. І знову замиготів, закружляв посеред 
хати неспокійний, невтримний багрець. Наче пломінь серед вільного 
поля. Навіть скрипка, забувшись, приєдналася до бурхливої гітари, по
змагалася з нею у запаморочливих переходах — то на сумнім, що стис
кує душу, то на веселім, що пориває, ладу.

Та враз обірвалась на півноті, на злеті смичка. Міцна долоня перехопи
ла гриф ґітари. На тремтливих, розгарячених грудях завмер тамбурин... 
З-під чорного крислатого капелюха останнім зблиском вихрового круте
жу — миттєвий погляд на господиню. Того, хто весь у темному...

Порожньо в хаті. Тихо. Чи то був сон?.. Одним махом навстіж одчини
ла вікно — затишшя, парнота... Тільки скрипка свіжою раною щемить 
під серцем. Тільки погляд темних очей ятрить душу... Щоб довіку не за
тягувалась рана. Щоб не скам'яніла душа.

Цигани — як той вітер...
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ЖІНКА В ТЕМНОМУ

Наші мандрівки, точніше проходи вулицями й площами давнього Льво
ва починалися з того моменту, як Володимир Вуйцик у своєму мешканні 
вмикав настільну лямпу, і було це для нас наче знаком світлофора: можна 
рушати!.. Перед тим, іще в своєму мешканні, я чув голос у слухавці: «За
ходь! » А через якихось десять хвилин (наші будинки по сусідству) я вже ба
чив господаря у  відчинених дверях, чув трохи приглушений, м'який голос: 
«Ргедо, signore!» У тому вітанні італійською, окрім іскринки гумору, — від
луння тих романтичних часів, коли Влодко (ми з ним на «ти»), захопившись 
мистецтвознавчими студіями, самотужки вивчав латину й італійську...

«Ргедо!» — повторює, коли я вже переступаю поріг, де («на щастя») при
бито знайдену колись у  Карпатах підкову... «Килимів у мене нема!» — рі
шуче перехоплює мій намір зняти взуття.... Справді, ні килимів, ні «стін
ки», ні телевізора («брехунець» — у кухні), ані фотелів... Три крісла: для 
господаря, для гостя, а третє (на ньому телефонний апарат) — для того 
гостя, який навідується лише своїм голосом... Книжки, наповнені руко
писами теки, старенька портативна машинка, пензлі (чи то згадка про 
давню мрію стати малярем, а чи пам'ять про реставраційні заняття), ста
ровинна «Тайна Вечеря» на стіні, ще старовинніша різьблена у дереві 
Богоматір з Дитям, зимовий краєвид із церквою...

Переступаючи ту підкову, що на порозі, згадую когось із елліністичних по
етів: «Пиймо, бо добре вино — то кінь у  далекій дорозі...». Був і в нас перед 
тим, як пуститись у дорогу, традиційний келих «мальвазії». Після звичного 
«Будьмо!», уже вкотре, слухаю розповідь про вина середньовічного Львова: 
які з них були місцевого виробу, з виногрон, що дозрівали на схилах Лича
ківських, Винниківських, Збоїщанських пагорбів, а які, як та мальвазія (чи 
мальмазія), — дорожчі, привізні з Середземноморських країв... Після скром
ної «агапе» (це слово було камертоном наших вечорових зустрічей), Влодко 
дістає із шафи (святая святих!) картонні скриньки: там, просистематизовані 
й акуратно складені у  темних конвертах, ледве вміщаються світлини старого 
Львова— вловлені понад сто років тому порухи буденного життя. «Таць...» — 
останній з Влодкових уст настроєвий штрих перед дорогою...

І ось ми — в окресленому настільною лямпою просторі, де за провідника — 
Влодко. «А чи ти знаєш, де то є?..» (кладе в освітлене коло першу, яку добув із 
темного конверта, світлину)... Бачу ряд пірамідальних тополь обабіч дороги, 
що веде ген до обрію... — «То, власне, район Топольної, десь тут, де ми з то
бою зараз сидимо», — притишеним голосом, наче боїться сполохнути ми
нуле, пояснює Влодко... «Ато є теперішня...» — і називає котрусь із вулиць
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чи площ, де заледве зауважую подібність теперішнього з минулим (воно, 
дарма що минуле, — теж у тому теперішньому «є»). Втім, я не так слухаю, 
як приглядаюся: ану ж десь у вікні — чиєсь обличчя, чийсь погляд: через 
сторіччя— у нинішній день... Та чи не плутаю чогось у тому світловому колі, 
кульовій галактиці, що втягує нас у свої часові й просторові виміри?.. Це ж  
не вони, тодішні, дивляться зі світлин у наш, сьогоднішній, день, а ми, захо
жі з двадцять першого сторіччя, — блукаємо у  їхньому, дев'ятнадцятому, а 
чи двадцятому, яке щойно тоді рушало в дорогу, тривожному сторіччі...

Ми — на безколірних, чорно-білих площинах, бо ж  не лише ніч, а й ми
нуле забирає в речей їхні кольори. Однак, саме відсутність кольору дає 
відчуття реальної присутності в минулому, що стає нашим «тут і тепер»; 
колір одразу б те відчуття розвіяв — була б пожива для зору, але — не для 
душі. Не ми мандрували б теренами минулого, а воно, минуле, ставало б 
сучасним — як осучаснені, що поривають із першотвором, переклади, 
радше переспіви: колоритні, але без чару давнини: не нас провадять у 
давню добу, а її — у наш день: осучаснюють, одомашнюють...

«А то є....... Так і не знаю, де то є, бо Влодко, поклавши біля підніжжя
лямпи чергову світлину, завагався, наче сам несподівано збився з доро
ги на таких знайомих йому теренах минувшини... «Ось вона, — майну
ло в думці, хоч у Влодковій колекції я не міг шукати якоїсь одної, відомої 
мені, світлини — вперше оглядав їх. — Ось вона!»... Якась молода жінка 
у темному, аж до стіп, вовняному пледі ступає крок площею Львівського 
передмістя. Вся закутана в той плед — видно лишень обличчя; під побіль
шуваним склом радше вгадується, аніж проступає, м'якість рис. Відчува
ється якийсь неспокій в усій постаті, у поспішному кроці... Осінній або 
й весняний ранок (з-за кам'яниць, крізь безлисті дерева, зарисовуються 
схили, можливо, Лисої гори). Ясність на стіні наріжної, у  глибині світлини, 
двоповерхової кам'яниці (на неї вже дивиться сонце). Реклами «пив'ярні» 
й «реставрації». Високий газовий ліхтар із відблиском сонця на шкель- 
ці. Селянський віз: коні покріпляються з причепленої до дишля опалки; 
фірман, ставши осторонь, задивився на димки з міських димарів. Двірник 
наче власну тінь хоче вимести із площі. Ще декілька неясних постатей: у 
провулках затримались нічні тіні. Львів іще дрімає за фіранками вікон...

Фотографові пощастило вполювати мить. І та мить, крок жінки в темно
му, — у центрі світлини: видно, як розвіваються торочки пледа, хвилюється 
поділ широкої спідниці; однією ногою ступає на камінь, другою, носиком 
черевика, вже ледь його торкається — робить крок... На цинґель вужи
ка натиснув саме тоді, коли незнайомка наближалася до середини площі, 
вирізьблювалась на світлій смузі — між тінями, що набігали від сусідніх 
кам'яниць на площу,.. Всі інші, виразні й невиразні постаті, — статичні; в 
русі — лише та міщанка, що поспіхом переходить площу... Скільки різних
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світлин оглядали ми з Влодком, скільки всіляких постатей, облич на тих 
світлинах бачили, а всього мене одразу ж  поглинула саме ця світлина, де 
жінка в темному ступає крок. Саме так, ступає — робить тим своїм кро
ком постійно присутньою ранкову мить давноминулого дня...

Не так часто, вмикаючи настільну лямпу, рушали ми з Влодком у той 
дивний час, що у мовознавстві має назву «теперішній історичний» (лати
ною — praesens historicum): надто вже цупко тримає людину просто — те
перішній. Та вже коли щастило з нього вирватись, коли, готове прийня
ти нас, окреслювалося сліпуче коло настільної лямпи, я нетерпеливився: 
«Влодку, а де та фотографія з жінкою в темному?..» Влодко не завжди мав 
її під рукою. Потім, аби щоразу не шукати, кудись її відклав, а відклавши, 
як то часто буває, — забув куди...

Сплив рік по рокові... Ступив і Влодко за ту грань, де зупиняється мо
мент. Іде на одній із світлин — ступає крок по тротуарних плитах; у  лівій 
руці течка, правою — вітально махає комусь, усміхаючись... Не відшука
ли ми тієї світлини з жінкою в темному. Не викроїли часу, щоб, урешті, 
походивши по Львові, знайти ту кам'яницю, що на давній світлині, сту
пити на ту площу, озирнутися й зіставити теперішнє — з минулим...

Був один із останніх листопадових днів. Смеркалося. Йшов я на літе
ратурний вечір, що мав відбутися в М узеї етнографії на вулиці Гнатюка. 
До початку вечора ще залишалося трохи часу, і я зупинився перед вхо
дом, де продавали всілякі мистецькі вироби. Зауважив стосик якихось 
фотографій. То були фотографії старого Львова. Взяв декілька до рук. 
Переглянув. Уже мав відкласти, та почув, здалось мені, знайомий, наче 
застуджений, голос: «Ще переглянь». За якусь мить я не йняв віри своїм 
очам: у мене в руках була саме ця світлина — з жінкою у  темному...

Не знайшов я й досі тієї площі. Втім, не надто наполегливо й шукаю. Все 
лиш обіцяю сам собі: от звільнюся трохи, може, й завтра, візьму ту світ
лину— йтаки відшукаю, якщо не ту площу, то принаймні кам'яницю... А 
поки те «завтра» настане (та чи настане?), вмикаю час од часу настільну 
лямпу, кладу в її підніжжя чудом придбану світлину, беру побільшуване 
скло — розглядаю. І часто знаходжу щось таке, чого досі не зауважував. 
Ось щойно розгледів двох робітників, що пораються коло ґари, заван
таженої, очевидно, вугіллям для опалення львівських мешкань. Звернув 
увагу, що димки з високих димарів тягнуться за вранішнім вітерцем... 
«То є теперішня...», — вчувається Влодків голос...

А може, й не варто розшукувати, де то є, — заспокоюю себе іноді... 
Ховаю світлину з постійним острахом: ану ж, як дивом прийшла до мене, 
так само хтозна-куди відійде — і залишуся без тієї буденної, а водночас 
такої загадкової у своєму триванні миті, яку підстеріг і щасливо вполю
вав хтось понад сто років тому...
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PRAESENS HISTORICUM

Справді, історія — не те, що було і чого вже немає, а те, що є, чим ж и
вемо, принаймні, чим повинні жити: «Хто не живе минулим, той загалом 
не живе», — запевняє давній мислитель...

Щ ойно жагучим серпнем дихне львівський камінь, а під ногами, 
мов жаром пойняте, заш урхотить листя хворих каштанів, повертаюсь  
думкою у  той, що є, — рік 1518, у той його літній день, у ту ж  годину й 
хвилину, — як усе воно описано суворою  латиною у львівській хроні
ці Й. Зіморовича:

Tot cladibus caelitus immissis concussa Leopolis, ne maiorem Nemesim  
flagitiis impunitis in ultionem sui accenderet, Iwaszkonem Armenum et 
Sophiam Christianam ob prolern secum susceptam, tanquam sacrilegis 
amplexibus religionem polluissent, ad rogum damnavit. Trahebantur extra 
portam uterque uno com pede vincti, bardocucullis carbaseis, pice resinaque 
illitis, ad talos induti, facibus feralibus, igne incesto scintillantibus, manus 
armati, quibus primo руташ, mox sese succenderunt, nequiquam lacrimis 
ultrices flammas exstinguere conantes, frustra et Armenis ad eiulatum  
contribulis sui eminus quiritantibus.

«Львів, коли його потрясло стільки зісланих із неба нещасть, щоб іще 
більше не розпалити до себе Помсти за полишені без покари переступи, 
вірменина Івашка і християнку Софію, що понесла з ним дитину, — тих, 
що в нечестивих обіймах осквернили віру, — засудив до спалення на 
вогнищі. Тягли обох, одним шнуром пов'язаних, його і її, за міську бра
му, вкутаних з голови до стіп у просяклі смолою та живицею льняні ба
лахони; в руках — злочинним огнем бризкаючі пекельні факели, якими 
спочатку запалили стос, а за мить — себе, марно намагаючись сльозами 
погасити месницьке полум'я, намарно й вірмени звіддаля озивались на 
зойки свого краянина голосним лементом»...

С еред тих нещасть, що передували страті, — потужний вилив улітку 
декілька років тому «доволі хирлявої річки Полтви: підживлена постій
ними дощами та водами сусідніх ставів, вона аж так уж е здулася, що ро
вами й каналами ринула через мури. В її хвилях, зірвані з підвалин, то 
тут, то там плавали підміські хатини, а до костела святого Станіслава, мов 
до омитого водами острова, можна було дістатися хіба що за допомогою  
весла чи вітрила»... А ще, заледве через місяць після повені, — навала 
татарів: «раптово заполонивши всю руську землю, вони й Львів облягли 
зусібіч густою хмарою, і то саме в день святої Анни...»
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Годі сказати, з розповідей чи з письмових дж ерел почерпнув автор 
«Хроніки» страхітливі подробиці страти Зосі й Івашка; можливо, що й 
з розповідей, бо ж  народився він у Львові 20 серпня 1597 року — ще й 
вісімдесят років не збігло відтоді, як вели на страту пару закоханих... 
А що був людиною свого часу, то й висвітлив цю моторошну сцену в 
дусі часу — без тіні співчуття до нещасних... А втім, за постаттю Не- 
месіди (Помсти), — богині людської долі, що дбає про суспільний лад 
і уособлює кару богів, — за всіма традиційними, ще з античної поезії 
почерпнутими зворотами (про потяг до «злочинних любощів», incestos 
amores, зокрема, — Горацій; про «месницьке полум'я», ultrix flamma, — 
Верґілій), можливо, й криється бодай перелітна тінь співчуття до тих 
двох, скараних на спалення живцем, ба, й не лише двох («...понесла з 
ним дитину»), — можливо... А от у Матвія Селеса, родом із Дрогобича, 
«знаного свого часу правника і синдика міста», то вже напевно не було 
й найменшої тіні жалю, бо ж  саме він, будучи прокуратором у процесі 
проти вірменина Івашка і християнки Софії, домігся саме такої стра
ти — через спалення на вогнищі. Та хтозна, мож е, вві сні чи у смертну 
годину (помер 1532 року) скрапували й на нього з пітьми, — скористай
мося тут висловом Есхіла, — пекучі краплі запізнілого каяття, хтозна...

Пишучи в дусі високої класики про вготоване для Зосі й Івашка мес
ницьке полум'я, Й. Зіморович ледве чи подумав, що тим зворотом до
речніше окреслити інше полум'я — те, що його, виждавши дев'ять років 
(попит in annum — сказали б обізнані з магією чисел античні), ця ж  таки 
Немесіда приготувала для міста... Аж на дев'яте по тій страті літо, 
коли спекотний день сягнув зеніту, — пожежі вдарив стугонливий вал: 
гривастий месник Зосі та Івашка — вогонь вогнем долав, а шалом — шал. 
Id factum est, а все ж повірить важко...

Id factum est — це сталося... У тій доконаній дії — теж  відтінок тепе
рішнього: ось воно (id) сталося, отже, — є, єсть — est... У пожежі, що 
спалахнула тієї ж  таки літньої пори 1527 року, на дев'ятий рік після спа
лення Зосі й Івашка, вигорів, свідчать «Хроніки», увесь Львів, загинуло 
чимало люду: вітер, дуючи то в один, то в інший бік, наче справді пиль
нував того, щоб усе місто стало суцільним згарищем. А «повернувши на 
північ (описує Д. Зубрицький), він підхопив палаючу головешку з вежі 
над Краківською брамою й заніс її на Високий замок, а далі — на Знесін
ня»... Згадаймо: тягли стратенців extra portam — за браму... Найімовірні
ше, вважають історики, саме за Краківську браму (в тій дільниці міста й 
почалася нищівна пожежа)...

Якщо так, то ця жахлива подія відбулася десь тут, на роздоріжжі, у ви
долинку, де нині шостий трамвай повертає до Львівської опери... М ож
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ливо, з того пагорба, де колишній костел, а нині церква Марії Сніжної, 
й лунали лементи вірмен, які згодом, оплакавши свого співвітчизника, з 
гідністю відмовились од грошового «відшкодування», що його, за декре
том короля Сиґізмунда, мали їм сплатити оскаржені львівські райці...

Чуючи ті лементи, подумки супроводжую приречених якийсь крок до 
стосу. Але ніколи не відтворюю в уяві подальшої жахливої сцени, щоб 
не завдавати нещасним (така дивна думка мене переслідує) поновних 
страждань. Думаю лише над тим, що той понурий активний дієприкмет
ник майбутнього часу (у нас відповідної форми немає) тогкигі — ті, що 
йдуть на смерть, ледве чи спроможний віддати бодай крихту того, що 
відчували засуджені...

Отож, тільки-но Львів дихне спекою, знову ступаю крок у той дивний 
час — теперіш ній історичний. А коли минаю перехрестя, де Краківська 
виводить до колишнього Волинського тракту, то серед гуркоту авто
мобілів, дзвону трамваїв та вуличного різноголосся, серед перелітних 
тіней — від дерева, каменю, від самого життя, що таке тут гамірне й 
сум'ятне, — дивом долітає до мене, з-понад двотисячолітньої далини, 
голос елегійного поета: «Душі померлих — то не ніщо, і смерть — не 
всесильна: /  Тіні, хоч то лише тінь, жар похоронний не йме»... І здаєть
ся мені, що й ті слова — про Зосю  та Івашка. От лише жар, якщо мова 
саме про тих двох, одним путом пов'язаних, той жар, перше ніж стати 
похоронним, — був убивчим...





СОВА

У ті роки, за молодості, коли я винаймав різні помешкання, мені якось 
не щастило на мансарду. Одного разу, щоправда, (було це на вулиці Ли
сенка), я таки набрів на маленьку, під самим дахом, кімнатку; її вікон
це дивилось на порослі гаями пагорби Кайзервальду і далі — на заміські 
рівнини. Але в тій мансарді, на піддашші, вже не пам'ятаю з якої при
чини, я так і не поселився... З тих часів мене не полишає звичка пригля
датись, а коли вечорами засвічуються, то й дослухатись, до мансардових 
віконець, — Готичних, романських, барокових... Мерехтливий звукоряд 
у кам'яній симфонії старого міста: від найнижчого «сіо», яким звучить 
приземкувата брама на Вірменській, — до найвищого «1а», що його бе
руть, тільки-но за пультом стане Вечір, Готичні віконця на Князя Романа, 
де, як у Поля Верлена, «...небо дихає на дах»...

Та найчастіше, десь у глибинах пам'яті, звучать ті, що ніколи не засві
чувались, — не мансардові, а стрихові віконця, і не в місті, а в батьків
ській хаті, у  Вирові... То був давно колись вимуруваний цегляний дім, 
де один одному на зм іну селилися зі своїми сім'ями сільські свящ ени
ки. Не так, мабуть, я вичовгав східці до свого нинішнього мешкання, 
як ті, давні, якими ступаю подумки. Якщо взагалі має якусь вагу крок, 
що його робимо подумки, якщо можна вичовгати те, що вже й не існує: 
плебанію давно переобладнали у школу — незмінними залишались 
лише муровані стіни будинку. Але вже й з них сліду не зосталося: на 
тому місці хтось будує собі житло... Та я таки ступаю, — хоч уж е й не
має їх, — тими дерев'яними східцями, що із сутінних сіней провадять 
на стрих. Ступаю скраєчку, попри саму стіну — боюсь, щоб не рипнули 
під дитячою ногою. Але чому під дитячою?.. Справді, не знаю, хто ж  
то, бува, по кілька разів денно піднімається східцями на стрих — мале 
хлоп'я, а чи обтяжевий літами чоловік?.. А, може, мале веде туди за руку 
сивоголового? Веде з острахом, але з дитячою наполегливістю — день 
при дневі, східець за східцем. Мабуть, що так...

Одначе тоді, у  таку вже далеку парку літню днину, я ступав східцями 
сам один. Мовби помало випірнав із одного — у цілком інший світ, і вся 
загадковість, уся притягальна сила того світу вміщалась у тій короткій 
назві — стрих, що перегукувалось у мене зі словом «страх». Подих цього 
світу я ловив уж е десь на середньому східці — з нічим іншим незрівнян
ний подих залишених наодинці з часом речей. Товстим шаром — пласт 
на пластові — лежало там усе, що, набувшись у людських руках, наслу-
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жнвшись людині, врешті, вийшло з ужитку. Візьме господар чи госпо
диня таку річ, яка диш на заваді, щоб викинуги на сміття, а по хвилині, 
завагавшись («Ану ж іще знадобиться комусь...»), подасться з нею на 
стрих...

Насправді ж  не такі-от практичні міркування вирішують долю речей: 
якось рука не піднімається пожбурити кудись на вітер те, що так довго 
товаришувало нам у праці й відпочинку, у радості й горі, у будні й свята. 
От і товщає на стрихові шар назавжди там залишених речей. Перера
хувати чи просто посортувати їх — то було б одним із тих неймовірно 
важких завдань, що про них хіба у казці мовиться...

Посередині, мов човен, що дивом уцілів після якоїсь глобальної кораб- 
летрощі, вирізняється підвішена на стояках ясенова колиска. Скособо
чилась, похилилась у безбереж ж і стриху, готова піти на дно, розчини
тись у повені речей. Око не знаходить на чому зупинитися. Речі, речі, 
речі... Великі й малі, дерев’яні й залізні, фарфорові й глиняні, плетені й 
ткані... Та марно: навіть у такий спосіб їх не посортувати — ні за розмі
ром чи формою, ані за матеріалом, з якого виготовлені...

Тут — і химерної роботи, ще з минулих століть, залізний ліхтар із 
закіптілими скельцями (його прикріпляли до брички), й поламані фо- 
телики з пружинами, що повихоплювалися з-під зотлілої тканини, і 
парасольки, і найрізноманітніш і забавки. Тут — і залишки речей, що 
про їхнє призначення вже не здогадатися. А коли нахилитись та по
порпатися, то дивовижні речі таки самі просяться до рук, мовби го
лос подають із того велетенського звалища. Маленький, на різьбленій  
ніжці, вітрячок, що під скляною банькою колись крутився на сонці; 
розкішного мистецького виробу оздоблений грифонами металевий 
корпус для настільної, на нафту, лямпи; великий, для висячої («сальо- 
нової») лямпи, абаж ур із викінченої торочками, колись сонячного ко
льору, цупкої тканини; розбитий пісковий годинник, пошкоджений  
механічний (той—  без піску, цей — без стрілок)... Щ оденні, щонічні 
супутники людей. Речі, що подавали свій голос — світилися, рухали
ся, втішали, допомагали, відміряли ходу годин, хвилин, нагадували 
про світ казки. Речі, які вже наче й не варті нічого, а все ж  чимось не
зрівнянно дорожчі від нових. Дорож чі — душ ею, що її вдихнула у них 
людина. Нові речі не можуть умирати, бо в них іще немає життя...

Отож, десь на середньому східці я вже ловив з нічим іншим не зрівнян- 
ний подих стриху — покинутих там речей... Надворі стояла спека. Від 
бляшаної покрівлі пашіло жаром, і подих минувшини був тут особливо 
відчутний. Тим разом, опинившись на стриху, я вирішив почати обхід 
від середини, де стояла колиска. Давніше жовтогарячого кольору, тепер,
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уж е знебарвлена, заслана павутинням, вона, як і всі речі довкола неї, на
бувала попелястого, а під сонячним променем — сріблястого відтінку.

Я вже розглядався, куди б то ступити, й нараз так і завмер із підне
сеною ногою. Саме там, куди наміривсь її опустити, саме там, розпро
стерши, як мені здалося, величезні руді крила, нерухомо лежала... сова. 
Якраз у неї впиралася насичена щонайтоншим пилом срібляста смуга 
сонячного світла, що проникало крізь стрихове віконце. Головою сова 
занурилася кудись поміж речі, а крилами немов окривала їх — берегла 
чи то від чийогось ока, чи то від невідступної, якій ніщо не може проти
стояти, всюдисущої тліні. Ще мить — і я наступив би на сову. Та вона й 
тоді б не ворухнулась — була мертва. Розділила долю безлічі інших ре
чей на стриху, сама стала річчю...

Відтоді — а вже понад піввіку майнуло! — образ тієї сови невідчепно 
тримається моєї нам'яті. Та коби-то лиш пам'яті — душі. Іноді й лапас
тий кленовий листок ляже на вулиці до ніг — і я здригнуся: все та сова 
ввижається... Ще й нині не можу до кінця збагнути, чому ж я тоді так 
налякався, — та ж  одразу було зрозуміло, що сова мертва й нічого запо
діяти не зможе. Втім, я таки доходж у справжньої причини мого страху. 
Мене вразило щось цілком несумісне: сторожкість тієї птахи — і її не
порушність у безпосередній близькості до людини. Сову можна було б 
узяти до рук, розглянути, як будь-яку залишену на стриху річ, — вона 
б не ворухнулася. Але я того нізащо б не зробив, бо знав, що сова, на 
противагу до речей, що їх лише в своїй уяві наділяємо життям, та сова — 
таки насправді була живою... М ене жахнуло те, що є протилежністю до 
життя, — смерть...

Але й у своїй смерті сова видавалась якоюсь особливою, не такою, як 
інші птахи. Не забилась кудись у глухий закуток — упала посеред самого 
стриху, широко розпростерши крила, наче хотіла взяти під свій захист 
якомога більше покинутих речей. Упала, певно, вночі, добре все довкіл 
бачачи. Бо ж  саме Ніч — божественну матір Смерті і Сну — обрала не 
тільки для свого лету, а й для свого падіння. Упала, прохопившись, мож 
ливо, ледь чутним зітханням, яке вчувається у тому дивному, як і сама 
птаха, слові — со-ва...

Отож, коли в подувах осені стрімко й безш елесно падає до ніг рудавий 
лист, з острахом, бува, відведу крок: усе та сова, навіть на тротуарі, вви
жається. А коли в раптовому вихорі злетить, лапатий, до посутенілого 
неба — здається, що в темну очницю занедбаної мансарди шугнула та 
нічна птаха — со-ва...
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СВІТ МІЖВІКОННЯ

Відходить, як багато інших світів, і той, що між шибками вікон, — світ 
МІЖВІКОННЯ. Відходить, звідки й прийшов, — у світ дитинства, з яким 
прощається не лише дитина, а й загалом усе людство. Відходить непо
мітно й тихо, як вечоровий промінь, що гасне на шибках вікон. Як дивні 
квіти, що їх вимальовував на вікнах мороз. Як щовечора, перед молит
вою, мовлена казка. Як пісня, що перепливала з материнської — в дитячу 
душу. Як сама колиска... Гладесенько Сатурн стирає...

Світ міжвіконня — то світ, що належить містові, точніше, передмістю, 
де й у назвах вулиць та провулків — Городницька, Квітова, Сінна, Фіал
кова, Вишнева — вчувається село, видно обрії... Не треба й дитині ста
вати навшпиньки, щоб зазирнути у той світ, який у низеньких вікнах 
одно- чи двоповерхових кам'яниць, скромних особнячків. Світ, що на 
межі, бо ні мешканню не належить, ані вулиці, хоч саме до неї звернені 
погляди найрізноманітніших забавкових істот, що знайшли свій приту
лок між шибками вікон, лики Святих на образочках, всілякі вазонкові 
рослини — все, що пнеться, снується, що цвіте різноколірним цвітом, 
як і те, що хіба уві сні або в казці розквітне, бо й густо-зелена папороть, 
у якій ж иве пам'ять буйного пралісу, — й вона між шибками вікон... 
Тут — інші часові виміри: розкладені на ваті, мовби серед снігу, ялин
кові прикраси залежуються, буває, й до Великодня — зустрічаються з 
писанками. І лише найдрібніший пил, пробиваючись у міжвіконня, на
гадує про невпинний перебіг пір року, про монотонні, сірі будні, які 
ступають нечутним кроком по той і по цей бік шибок...

М ожна будь-коли податись у передмістя, до того затишного світу, що 
у  міжвіконні. Але торкнутись його, увійти в нього випадає лиш іноді, 
коли він сам покличе перехожого, — світ який не любить ні гамору, ані 
яскравого світла... У недільний чи святковий день, із самого рання, коли 
тихе передмістя — особливо тихе та безлюдне. Коли ту тихість відтінює 
ледь помітна мжичка, яка лише припорошує шибки, а не спливає з них 
слізьми і більше торкається душі, аніж обличчя. Тоді-то, коли мешкан
ня й вулиця ще не прокинулися до життя, той світ готовий відкритись 
одинокому перехожому, що вийшов з дому на його голос просто так — у 
тиху ранкову мжичку...

Ось тут, коли пора поділитись особливим настроєм, з яким увіходимо 
у  той дивний світ-посередник між світом вулиці і світом мешкання, ось 
тут згадую стародавніх, що назвали мову, радше язик, — перекладачем
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душі (lingua interpres animi): як перекласти те, що поза словом?,. Згадую 
і Паскаля, що задивився на вістря свого пера: «Я от мав записати якусь 
думку, а пишу те, що забув ту свою думку, яку щойно мав записати»... 
Нині, хто пише, — дивиться на екран монітора. І коли надто довго об
думує своє писання чи просто задумується, тоді екран, пригасаючи, лиш 
холодно іскриться — стає образом космічної прогалини, де з велетен
ською швидкістю набігають і зникають у чорному безмеж ж і світлові 
точки — невідомі, яким ліку немає, світи й засвіти... І знову — автор «Ду
мок»: «Мене жахає мовчання тих неосяжних просторів»...

Світ міжвіконня — світ протилежний і до космічного мовчання, й до 
міської метушні, де, при тій тисняві, так багато самотності, так мало теп
ла й затишку. Вибудовуючи той світ, дитяча рука, несвідомо, повертає те, 
що місто забирає в його жителя, — стежку до себе, до свого дитинства, 
до села, де все довкола, від польової квітки й до небесної зірки, наділене 
душею, мовою. Пісенною мовою, де так багато здрібнілих, ласкавих слів. 
Світ міжвіконня, що за крихкістю шибок, — то наче прихист для того 
здрібніння, тієї ласкавості...

Отож, стежка до світу, що між шибками вікон, — то стежка до себе, на 
яку так нелегко ступити (усе кудись біжимо), а коли й ступимо, — рідко 
сягаємо мети... Згадую, як щось далеке й недосяжне, свої проходи перед
містям Замарстинова: принишклі в ранковій млі городці перед старень
кими особнячками, заслонені дешевими фіранками низенькі вікна, тиша 
сонного мешкання за ними... Лишень за одним із тих вікон, пам'ятаю, 
в унісон із ледь помітною мжичкою завжди тими ж самими акордами 
озивалось піаніно: хтось раз по раз награвав монотонний мотив без слів: 
«День, як щодень, звиклий день, як щодень»... Саме звиклий, без пере
мін і новизни, неяскравий, притихлий день, коли промовляє світ міжві
коння... Згадую, кажу ще раз, як щось далеке й недосяжне, хоч до того 
передмістя — рукою подати: діждатись на переході зеленого світла — й 
трасу перейти...

«Та ось моє дитинство вмерло в мені, а я живу», — зітхає у своїх «Спо
відях» св. Авґустин... Іноді, хай подумки, все-таки наважуюсь перейти 
запруджену автомобілями трасу. Блукаю плетивом тихих вуличок та 
провулків. Не знаходжу світу міжвіконня... Бачу — своє віддзеркалення 
у нових, де немає місця для того світу, пластикових вікнах. Тоді й чую 
той голос, який так часто мене переслідує. Уже й не Сенека, а вся дав
нина, й не до одинокого перехожого, що кудись квапиться, а до людини 
загалом, достукується тими дивними, як і той світ міжвіконня, словами: 
Поспішай до мене, але до себе — насамперед...
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ДВІ СІРОСТІ

— Дівчата, граймо в кольори!..
На той голос я наче прокинувся — побачив кольорові лінії на тротуарі, 

яким ішов (дівчатка вже накреслювали ті «кольори»), багряні розливи 
дикого винограду, мов зупинений водоспад на зрізаній під гострим ку
том стіні старої імпозантної кам'яниці, рідкі покоси хмарин (біле — по 
синьому) на високому серпневому небі, та й саму малолюдну вулицю 
М. Лисенка, що веде вгору, на Лісну; далі, праворуч униз, — гамірна, 
де ніколи не вщухає гул автомобілів і трамваїв, Личаківська, а ліворуч, 
стежкою вгору, — Кайзервальд, Замкові схили... Отож, по праву руку, 
на Солодовій, — праця (тут — кафедра латинської мови Львівського 
медичного, де я викладав у той час); по л ів у— панорама Львова... Тихі, 
залісені місця, що ваблять таким жаданим в усі часи дозвіллям...

Пробувши у тому дивному (кажуть, усього три секунди триває) віко
нечку, крізь яке побачив довколишній світ і був у ньому при-сутній (prae
sens) , вловив день у якійсь його крихті, — я знову ж опинився в не менше 
дивній реальності, яка й назви не має. Античні, щоправда, називали той 
стан сном наяву — коли щось думається, щось мріється, мариться (або 
й загалом нічого не думається і не мріється); коли не ми керуємо своїми 
думками, не ми думаємо, а радше вони, ті думки, мрії, марева ведуть нас 
то туди, то сюди, а ми хіба що дивуємось: « Гей, а то як я забрів у ті місця, 
у ті часи?..» (так — і прокинувшись: «Ато що за диво мені наснилося?..»). 
У тому стані, між сном і не-сном, щось і справді хтозна-звідки влітає в 
голову; хтозна-куди — й вилітає...

Але тим разом думки крутилися навколо того живого голосу: «Дівчата, 
граймо в кольори!» Той голос і провадив мене різними «кольоровими» 
стежками. Щойно думка відбігала на якийсь манівець, а дитячий оклик, 
що став уж е наче моїм голосом, завертав її... Життя й справді, думалось 
мені, — гра в кольори. Кожен тут обирає свій колір. «Я співаю кольор 
чорний, Бо то кольор мій!» — у переспіві з польської Степана Рудансько- 
го... Втім, чорне — то радше могила для кольорів: «Чорна ніч забирає в 
речей їхні кольори», — у  Верґілія. Але й тоді, коли «довкола все спить, 
як в могилі», — кольорові сни. Виходить, у тій «дивній хаті, в якій відбу
вається думання», — свої дні, свої ночі, свої погоди й негоди... На зміну 
чорній ночі — білий день. Нескінченна клавіатура часу... Відколи люд, 
відколи світ, є світлі дні й похмурі: по чорно-білій Час, мов кіт, іде кла
віатурі... Між тими двома антикольорами, рівновіддалена від них, — зо
лота середина: сіре... Сіріє — це коли ночі вже немає, але й день ще не

93



прийшов. Смеркає — коли дня вже немає, але й ніч іще не прийшла... Зі 
смерку, з вечорового туману — темне, із сірості, з ранкової мли — світле, 
рожеве: «Щойно з досвітньої мли заясніла Еос розоперста...»

Дивно: «шарий» — те саме, що «сірий». Але кажемо: шаріє... Тендітна сі
рість неба рожевіє, а далі таки заливається густим рум'янцем. От і кажемо: 
«лиця зашарілися ранковою зорею»... Але ця стежка до слова, спохопився я 
згодом, — стежка поетична, образна, і вона не завжди збігається зі стежкою 
науковою, де вкрай обережно треба давати волю уяві. «Лиця зашарілися», 
кажуть дослідники, — від давнього «шар», тобто нашарування якоїсь одно
рідної маси (можливо, й невипадковий перегук із «жар»), що, власне, й озна
чає червону, вогненну барву; з віками це слово загубило свою колористичну 
наповненість: кажемо «червоний шар», як, наприклад, «чорне чорнило»...

Сіре — то барва тремкого попелу, що на межі: між чимось — і нічим. Бо 
ще він не є нічим, але й чимось уж е не є... Тому саме він, попіл, достукуєть
ся до нашої душі... Скільки-то кривдних слів адресовано сірості (хоч без 
неї й веселки б не було)!.. Вона, та сірість, читаємо у  словниках, — «ніяка, 
безбарвна, безлиця», вона «навіває байдужість, смуток»... Що смуток— то 
правда, але... байдужість?.. «Мою любов окрив сірий туман»... Саме з тієї 
«сірості», з тієї «байдужості» виснувалась (у львів'янки Ліди Королевич), 
хай смутна, але яка зворушлива пісня!.. Червона ружа, що під яскравим 
сонцем, — і та, яка світиться своєю барвою у замрячений, сірий ранок, — то 
різні ружі, різна їхня мова. Перша впадає у  вічі; друга — промовляє до душі, 
кличе. Кольорові світлини сприймаємо передусім зором, чорно-білі — ду
шею. Найважчою є та байдужість — що від пересиченості кольорами, 
від яскравості, від гучності... За тією байдужістю — знудьгованість, а за 
нею — сірість, яка вже нікуди не кличе...

Чим ж е так вабить та, що промовляє до душі, замрячена сірість?.. Мож
ливо — співзвучністю: станом душі, якій притаманне вагання, очікування 
чогось невизначеного, а водночас — потреба затишку, незмінності, захи
щеності, бо ж  сіра замряченість самим своїм єством, міріадами найкрихіт- 
ніших крапелинок єднає світ речей і світ людини, головне ж, реальність 
робить напівреальністю, де мікро- й макросвіти — єдине: ...До ніг нє стеж
ка слалась перед нами — Молочний Шлях куривсь мікросвітами. Між тих 
світів губились наші кроки, а дивний день на Терезах високих нам двом од- 
важив, щедрий на прощання, сріблинку листопадного вагання...

Бачу, мовби ось тепер ішов вулицею М. Лисенка, ті кольорові лі
нії на сірому тротуарі, багряні розливи дикого винограду на старій 
кам'яниці — на її зрізаній під гострим кутом стіні, покоси білих хма
рин на високій синяві неба, вдихаю передчуття багатої на барви й на 
замрячені ранки львівської осені; передчуття, що його подарував мені 
той чистий, ще дитячий, голос: «Дівчата, граймо в кольори!..»
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НА ПЕРЕХОДІ

У вікні міського автобуса, вранішньої години, коли поспіх сягає свого 
піку, перелітною світлиною — твоє обличчя. Воно не змінилось у своєму 
споглядальному чи просто, як у транспорті, відсутньому виразі, бо надто 
коротким був порух часу — момент (так, буває, зауваживши у зустріч
ному потоці знайоме чиєсь обличчя, пізнаємо його не одразу, а за якусь 
мить — уж е з тієї світлини, яку ще несемо в пам'яті). Не встиг і я відгук
нутись — усміхом, помахом руки. Лишень за якусь мить ти всміхнулась 
і (порух у порухові) махнула рукою. Але це — вже в моїй уяві, коли інші 
автобуси й авта низкою моментів плели й плели гулку, рухливу сув'язь 
буденного життя. Так, можливо, і я — в твоїй уяві, всміхнувшись, вітав 
тебе помахом руки...

Так ми й дивились, і всміхались собі навзаєм, радіючи ранковій 
зустрічі — хоч були вже далеко одне від одного. А втім, чи далеко?.. 
«Ми» — це ж  не ті, поміж ким, тієї ранкової години, стрімливо проля
гала все більша відстань. «Ми» — це ті, що залишалися: ти — зі мною, 
я — з тобою. «Ми» — це ті, хто жив якийсь час дивним, од нас самих 
ж е не залежним життям: я — в тобі, ти — в мені...

На віддаленому перехресті, перервавши гінку сув'язь буденного ранку, 
світлофор на хвилину засвітився червоним. Після гулу — тиша, замість 
руху — непорушність... Я ступив на маркований білими смугами перехід, 
на зелене світло. Поки переходив, ти й далі, з тієї дивної світлини (вона все 
ще тривала в моїй пам'яті), махала мені рукою. Ти, а може, — сама пере
літна мить, яку нам усе-таки вдається вихопити із стрімливого потоку... 
Вцілілій миті тій нема ціни, бо час — одлуння втрати: він — це ми...
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СЄРГЄЇЧ

Темний проріз дверей на якусь мить, мов у раму, бере кожного, хто 
входить у Бернардини, в Історичний архів. І що більше сонця надворі, то 
темніше за дверима, то виразніше проступає постать того, хто на порозі 
Бернардинів. Найдовше на ньому затримується архівний сторож Георгій 
Сергійович; для архівістів — просто Сєргєїч. Спочатку за порогом опи
няється палиця — намацує дно того простору, що по той бік, — чи гли
боко; за хвилину в прорізі дверей з'являється сам її власник. Улітку — в 
полотняному костюмі, в солом'яному брилі. Зсутулена постать, наче зава
гавшись на порозі брами (в ній і прорізані двері), таки ступає крок в інші 
часові виміри — вмить розчиняється у чорноті, анігілюється...

За якийсь час, подолавши зо два десятки дерев'яних східців, що про
вадять на перший поверх, де, обабіч коридору, двері в двері, колишні 
монастирські келії, а тепер — службові приміщення архівістів, Сєргсїч 
займає й своє службове місце — сідає у велетенське оббите дерманти
ном крісло, радше фотель. І таке велике те його сидіння, що Сєргєїч весь 
у  ньому тоне; був би загалом непомітний, якби не полотняний костюм і 
ця ж  таки палиця, якої й тут, у тому кріслі, не випускає з руки. Кругло
видий, з коротко стриженою білою борідкою, все ще синіми очима, ски
дається на когось із святих, що на потьмянілих од літ іконах. Але сам ж е  
те враження псує — нагадуванням про свою минувшину: «С Лениным 
революцию делал»...

Поряд ледь ворушить маятником, мовби лише на історичний час на
лаштований, старовинний настінний годинник у подібній до високої 
шафки темній дерев’яній оправі. Такої ж  давнини й настінна, зі скляни
ми дверцятами, шафка для ключів (кожен гачок — пронумеровано); най
більший із них, ключ під першим номером, що дає доступ до святая свя
тих архіву, до сховищ, — із сімнадцятого століття. І ляше «брехунець», 
що над самою спиною фотеля, куди щоранку пірнає Сєргєїч, подає голос 
із теперішнього, багатого на події часу, що опливає товстенні мури Бер
нардинів...

Сєргєїч переважно не зважає на той голос, попросту не слухає. Але 
тим разом — подія особлива: людина вперше у космосі. Біля брехунця — 
громадка архівістів, що відірвались від своїх пергаментів, актових книг, 
реєстрів... При ділі — лише Сєргєїч: сидить. І лиш іноді, випірнаючи з 
дрімоти, на пафосний, аж до мурашок по тілу, голос диктора озивається 
не те що з недовірою чи непошаною, а таки вкрай скептично: «Сказали
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бы небо, а то всё косма да косма какая-то»... Одне слово — пусті балач
ки... Інша річ — щось очевидне, дотикальне. От, скажімо, комірець від 
сорочки: його кінчики, щоб не задиралися, пристібнуті на малесенькі 
ґудзички. Побачивши ту новинку на комусь із архівістів, Сєргєїч із дива 
не сходить: «Ты смотри!.. Вот ж е до чего додумались!.. И надо же!..» — 
на всі лади висловлює своє захоплення людською кмітливістю... Подив, 
але вже іншого ґатунку, викликають у  нього й дослідники, що працюють 
над історичними документами, першоджерелами, в архівній читальні; 
декотрі з відвідувачів — у вельми похилому віці. «Ты смотри, — киває на 
поважного історика, що човгає коридором до читальні, — одной ногой в 
гробу, а ещё учится»...

Отож, дарма що «революцию делал», Сєргєїч не довіряє поважному 
голосові з брехунця, надто, коли мова про небо, яке для нього — таки 
небо, й геть не заслуговує такої-от, з його погляду, непоштивої назви — 
«косма»; що вже казати про непроханих гостей із зем лі?... Втім, у своє
му велетенському кріслі, навіть у дрімоті тримаючи витягнуту правицю 
на палиці, гейби на штурвалі, він і сам нагадує давно колись катапуль
тованого космонавта, який так і посивів, а далі й побілів, як молоко, 
не маючи змоги повернутись на площини теперішнього. От і блукає у 
своєму кріслі-кораблі химерними орбітами Середньовіччя, несе свою 
службу — сидить...

Можливо, хтось із архівістів, проходячи при задушливій спеці колиш
ньою вулицею Маяковського, бачив, мовби приставленого до стіни бу
динку, старенького з білою патріяршою борідкою чоловічка у  темних 
окулярах, що тримав у руці, як ото свічку в церкві тримають, букет густо- 
синіх польових волошок — на продаж. Можливо, минувши його, спохо- 
пився: «Та це ж...», — а за хвилину, коли ще й величезне архівне крісло 
пригадалось, — «... та це ж  Сєргєїч!» І ще раз подивувався: «Ти бач, сидів 
Сєргєїч, а тепер ось, при новій своїй службі, — стоїть»...







ВІТРЯК

Ніхто не пам'ятає, коли він уперше тут з'явився — чоловік із вітряком 
у руці. Мабуть, що давно, бо всі вже звикли до нього, як звикають до 
ліхтаря, до стовпа чи ще там до якоїсь іншої речі на вулиці: не звертають 
уваги — просто оминають.

А втім, чоловіка з вітряком оминати не треба, бо він нікому не зава
жає. Сидить на кам'яному підмурівку залізної огорожі, на самому її розі, 
ніколи не розлучаючись із своїм вітряком — виструганим із шматка д е
рева пропелером, що крутиться на вбитім у довгу жердину цвяхові. За 
будь-якої погоди — тепло на вулиці чи холодно — сидить він, однаково 
для усіх пір року вдягнений: у поношеній фуфайці, потертих штанах, у 
шапці-вушанці та грубих черевиках.

Уся ця одіж набула з часом такої ж  сірості, як і підмурівок, на якому 
сидить чоловік, як вулиця, як хідник та кам'яниці з пооблуплюваною, за
ляпаною болотом тинькою. Ніхто його не зауважує, ніхто не звертається 
до нього жодним словом. Хіба що двірник, підмітаючи опале на тротуар 
листя та каштанове лушпиння, шурхаючи мітлою коло самих скоцюрбле- 
них черевиків того, хто з вітряком, озветься, буває, просто так, знічев'я:

— То як там справи, Ладзю?.. Крутиться?..
Або ж, коли надворі затишшя й не те що вітряк — листочок на дереві 

не колихнеться:
— То що, Ладзю?.. Не крутиться нині?..
Ладзьо не відповідає. Та, певно, й не чує слів двірника — дивиться в 

одному напрямку, гейби виглядає когось.
Не зауважують його — не зауважує й він нікого. Та й що тут може 

привернути увагу? Не так багато людей у тому закутку міста. Ще мен
ше — якихось подій. Лиш іноді, у теплінь, коли до кіоска, що навпро
ти, привозять пляшкове пиво, тут якийсь час панує пожвавлення. Охочі 
освіжитися хмільним питвом облягають кіоск. П'ють із шийки, закинув
ши голову догори. Здалеку здається, що в трубки дмуть, а звуку — не 
чутно. Потім, утамувавши спрагу, розходяться хто куди.

Не зважає на них Ладзьо. Ні тоді, коли п'ють, ані тоді, коли розходять
ся, позапалювавши цигарки, перекидаючись жартами. Тримає свого віт
ряка, ловить ним заблуканий у провулках вітер, та так пильно, мовби за
йнятий був хтозна-яким урочистим дійством.

За плечима Ладзя, за огорожею, при якій він сидить, — занедбаний ста
діон. Щоденно об одній і тій ж е пообідній годині біговою доріжкою по
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ходжає пара стареньких — чоловік і жінка, а, може, й давні друзі. Слідом, 
дотримуючись поштивої відстані, не ближче й не далі, плентається корот
коногий песик... «А от коли ми були молоді...» Песик, не вперше ту фразу 
чуючи, зупиняється: знає, що перерва у ході буде тривалішою, сідає...

Не бачить цього Ладзьо, бо ніколи й не озирається. Тримає, затиснув
ши в обох долонях, держак вітряка. І коли надворі вітряно, держак трем
тить, мов живий. Поки той вітер у долонях — крутиться вітряк, а це озна
чає, що все на світі йде своїм трибом — крутиться...

От зараз повинен проїхати автобус. Лише ця подія привертає увагу 
Ладзя. Старенький автобус, петляючи лабіринтами підміських вулиць, 
з'являється тут щопівгодини. Як лише він вигляне з-за рогу вулиці, Ла
дзьо подає ознаки життя — готується до зустрічі. Вище, мов бойовий 
штандарт, піднімає свого вітряка. Дослухається до його фуркотіння, ще 
чутливіше ловить долонями дрібний трем жердини. І коли подув тугий, 
коли ні на мить не вщухає фуркотіння, в очах Ладзя просвічується ра
дість, що замінює слова: «Ось, погляньте: у моїх долонях — вітер!.. Я три
маю його... Погляньте!..»

Автобус поскрипує, заколисуючи тих, хто сидить у ньому. Підплигне 
на вибоїні — й пасажири хитнуть головами, наче всі водночас підтаку
ють Ладзьовій радості. І знову куняють, поринають у  дрімоту чи то ду
мають про щось одне — ні сумне, ані веселе. Ніхто не гляне у вікно авто
буса, на вулицю. Тільки водій не спить — бачить перед собою одну й ту 
ж  вибоїсту дорогу, одну лише сірість... За хвилину автобус ховається за 
поворотом. Навздогін йому, зметнувшись, потяглося опале листя, обрив
ки газет, усяке сміття. І знову, порожніючи, вулиця поринає в дрімоту, 
у розпорошений тут, околицею Замарстинова, запах паленої ячмінної 
кави (неподалік — фабрика). І лиш вітряк над головою Ладзя вловлює 
порухи осені, що налітають сюди із недалеких, уж е поруділих, Замкових 
схилів...

Ніхто не знає, коли він уперш е з вітряком у  руці сів на підмурівок за
лізної огорожі. Ніхто не зауважив, що в один із пізніх вітряних днів осені 
він уперше сюди не прийшов... І лише двірник, ловлячи під мітлу гнане 
вітром листя і наблизившись до того місця, де сидів Ладзьо, ось-ось мав 
запитати:

— То як там справи, Ладзю?.. Крутиться?..
Але, не побачивши на звичному місці кирзових черевиків, мовив сам 

до себе: «Нема вітряка... А шкода... От би крутився нині!.. Вітрисько та
кий зірвався...»
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хтось
ЗА ХВИЛИНУ ДО ПРЯМОГО ЕФІРУ

Пам'яті Олександра Неборака

Дикий виноград — багряною завісою на фасаді будинку телестудії. 
Здається, тільки він у  ту ранню годину спромагається на свою, не залеж
ну від денного світла, палахку барву: щойно дніє довкіл. Усе інше, нав- 
круж Замкової гори й унизу, де прокидається місто, ще не повернуло 
своїх кольорів, що їх поглинула, урвавши собі вже добру частину дня, 
осіння ніч — щойно лиш дніє...

Якийсь солдатик, одинцем, уж е вкотре шурхотить на круговій алеї опа
лим листом— ранкова пробіжка. Видається, однак, що біжать, набравши 
розгону, важкі «кирзаки», вся ж  вутла постать, маятником розхитуючи- 
ся вправо-вліво, ледь за ними поспіває...

Хтось вийшов на прогулянку з масивним, завжди чимсь невдоволе- 
ним ротвейлером; при кожному дереві — дозована зупинка... Протяж
ним гудком, десь із Підзамча, — товарняк: у кабіні машиніста хтось чи 
то прощається з ранковим містом, а чи вітає його — приїжджаючи або 
проїжджаючи...

Хтось бачить те місто із запаморочної висоти: у просвітлілому, на гар
ну погоду, чистому небі — мов під лінійку, сніж на борозна з легкою  
рожевістю  від сходу: на тій висоті вже світить сонце; його зблиск — 
на крихітному, що несхибно веде ту борозну, мовби срібном у хрести
кові — літакові.

Хтось, у салоні літака, думкою вже там, де літак за якийсь час мас 
торкнутися землі. Хтось — іще там, де він од неї відірвався. Хтось ба
чить сонце в ілюмінаторі — стрічає його схід. А хтось, ген по той бік 
горизонту, — прощається з ним, перед заходом...

Тут — лише дніє... Хтось, певно, вже увімкнув телевізор, а хтось — щой
но його вимкнув. Хтось за хвилину побачить те, що віддзеркалилось на 
літакові, вранішнє сонце. Хтось — уж е ніколи його не побачить. Хтось 
ступить у день, а хтось — у ніч...

Там, поза хрестиком-літаком, навсібіч од нього, де вже ніякими при
слівниками чи прикметниками, хоч як їх ступенюймо, не окреслити ні 
відл,алі, ані часу, там, де наше сонце у нічному небі проглядає цяткою од 
вістря голки, десь там, можливо, хтось бачить своє, що тільки-но викочу
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ється з-за обрію, живодайне сонце, — хтось такий, що впродовж тися
чоліть не відгукується, не виходить на зв'язок із нами, землянами, хтось, 
іще неозначеніший, аніж сам неозначений займенник — х т о с ь...

Багрянець винограду — над усіма, що ними багата осінь, вогненно
го спектра барвами. Ранкове, з якого щ ойно збігли тіні, попелясте 
небо — вж е по-ж овтневом у синє — н ебесн е: воно ж  бо, небо, дж ер е
ло глибокої синяви, й дало назву тій барві. Д е літак щ ойно тягнув рів
неньку бор озн у  — лиш подовгувата хмаринка, що тане на тій синяві, 
радше — у ній, бо н ебесн а  гладінь — омана. Там — навіть не глибина 
(де глибина — там і дно), там — безодн я, таємнича безодня...

Там — ефір: квінтесенція, п'ятий елемент, — світлий, нічим не обмеж е
ний простір, звідки й ми, кажуть, походимо, наділені душ ею  — часточ
кою небесного подиху. Тому, надивившись на наше, денне, сонце, — з 
такою щемкою, ностальгійною пильністю, затамувавши подих, пригля
даємось до зоряного неба, де, вістрям голки, — «безсонних сонце, зірка 
жалібна». Як той, інший х т о с ь ,  безсонний, — до нашого сонця, зірки 
жалібної, приглядається...

Тому й виходимо, — хай лиш голосом, що є образом  душі, хай лиш зо
браженням на екрані, що є образом тіла, — тому й ступаємо крок у пря
мий ефір, в етер, — у сонце, у вітер, у сонячний вітер, часточкою якого й 
споріднений з нами той безм еж но далекий, а, може, й зовсім близький, 
варто лиш руку йому подати, — Х Т О С Ь . . .

— Ще раз — доброго ранку всім, хто залишається з нами, хто дивить
ся і слухає нашу програму «Вже ранок»... Але вже маємо телефонний 
дзвінок... Алло! Слухаємо Вас. Ви в ефірі... Алло!.. Хтось ніяк до нас не 
додзвониться...

— Алло!.. Слухаємо Вас... Слухаємо...

— Алло!..







ПРОФІЛІ

Стоїть при самій брамі. Крізь її вузину — два зустрічні потоки людей: 
одні на ринок, інші — звідти. Гострим поглядом пробігає тими потоками, 
наче знайоме обличчя вишукує. Побіч, на розкладному кріселку, — за
повнена квадратиками чорного паперу пошарпана валізочка. Ножиці. 
Не зазиває до себе людей, бо позбавлений дару мови. Та й гомону юрби 
не чує. А вже як перехопить чийсь погляд, тоді та людина, мов заворо
жена, мимоволі протискується до нього крізь юрбу. «З таким профілем  
гріх пройти повз мене, не зупинившись на мить. На одну тільки мить!» 
Замість слів — сам жест, погляд. І тим своїм поглядом, жестом, з усіма 
він нарівні, на «ти», як і годиться майстрові своєї справи.

Поблискують, біжучи темним полем, ножиці... Одна тільки мить: по
гляд — рука — ножиці — папір... Одна тільки точність: поправка немож
лива... Ж одної тіні чи напівтіні. З-під ножиць — темна грань: вольове 
підборідая, тонкі вуста, вірлиний ніс, круте чоло, хвацько збитий набік 
широкий плетений берет, кучер, що хвацько вибився з-під нього...

Вирує потік людей. Гомонить ринок. Із пересувного тиру — разюча 
музика. Але для того, хто з ножицями, — тиша. У тій тиші — профілі... 
Вольове підпоріддя, тонкі вуста, вірлиний ніс... Біжать, не відриваю
чись од паперу, ножиці. Широкий берет, низько стриж ене волосся... 
Все. Але ні: є щось таке, що вирізняє той профіль з-поміж безлічі ін
ших, подібних — з таким ж е вольовим підборіддям, орлиним носом. Не 
вислизає і воно з-під ножиць — те неповторне в жодному іншому об
личчі, загадкове «щось»...

Миттєвий погляд. Останній порух руки. Врешті, відтявши по скісній 
лінії силует, ножиці зімкнулись. Подаючи, робить енергійний жест ру
кою — великим пальцем догори: отак, мовляв. Чи сам схвалює свою ро
боту, чи захоплений виразним профілем того, хто позував, чи то, може, 
дає йому напучення: так, мовляв, тримайся!.. Бо ж  той — знов у потоці 
людей, а потік — у таке непевне й хистке житейське море.

І знову з-під навислих брів вистежує когось у юрбі... Стрімко, щоб не 
збитися з тоншої, ніж волосинка, межі, біжать ножиці. Ще один про
філь. Мабуть, останній... Замикає, врешті, свою валізочку, де ще так ба
гато наготовленого для вирізування профілів чорного паперу і так мало 
отриманих за ту працю паперових грошей...

Але профілі навіть уночі не полишають його. Постають час од часу, 
мовби хтось вирізьблював їх на темному тлі. Одні, заледве з'явившись,
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одразу й зникають. Інші затримуються надовше, наче для того, щоб упіз
нав їх. Та хіба втримаєш у пам'яті тисячі облич?.. І все ж  одне таки добре 
пам'ятає — жіноче...

Була осінь. Хоч не гака вже пізня — кінець жовтня — але холодна, 
пронизлива, з квапливими низькими хмарами, перелітним сніжком, що 
вкривав жовте, подекуди ще й зелене листя дерев. Мерзли руки, і перш 
ніж узяти ножиці, хукав у долоні, розігрівав їх.

Не запримітив її в юрбі, хоч людей було вже не так багато. Зупинилась 
перед ним несподівано, і це трішки роздратувало його: мав звичку ще 
серед натовпу намічати собі обличчя, приглянутись до нього на тлі ін
ших — аби, ще поки витинатиме, вловити щось саме таке, що вирізняє 
його, лишень йому притаманне. А ця жінка, хтозна-звідки взявшись, 
одразу стала до нього профілем. Хоч не зовсім: дивилась на нього, ледь 
усміхаючись.

Звернув увагу на м'які, що мов розпливались, — чи то вже смеркало? — 
риси обличчя. На усмішку, радше тінь усмішки: чи то лагідну, чи то спів
чутливу, та водночас — із грайливими, а, може, й звабливими іскринками 
в очах. Відійшов трохи вбік, щоб мати перед собою  лише профіль. Узяв 
чорний квадратик паперу. Та не наважувався надрізати його — щось за
важало. За хвилину здогадався: усмішка. Знав, що ножиці, хай лиш пус
тить їх темним полем, неодмінно об неї спіткнуться. Але як мав сказати 
жінці — навіть коли б міг — щоб не всміхалась?.. Як пояснити їй, що блис
кучі, гострі, як бритва, ножиці й чорний папір — щось цілком інше, аніж 
м’який пензель і фарби?..

Міг би, врешті, вирізати профіль тієї жінки: не завжди-бо кожному 
зрозумілим жестом — великим пальцем догори — виявляв своє задово
лення. Не насмілювався, саме через ту усмішку, зробити перший над
різ, як канатоходець — ступити на тонкий, наче струна, канат, перед
чуваючи, що впаде у прірву. Вперше відчув свою безпорадність. Уперше 
засумнівався у своїй майстерності, що досі ніколи його не зраджувала. 
Жінка знову стала до нього обличчям. Подивилась, чи так здалось йому, 
вже не лагідно — радше насмішкувато. На нього — з ножицями і темним 
аркушем паперу в руці; потім — на валізочку, де темніли такі ж  папірці. 
Відійшла. І вже звіддаля, перше ніж повернути у провулок, ще раз зупи
нила на ньому свій дивний погляд.

Отож серед ночі, коли один по однім сі/ливають бачені, чи, може, ні
коли й не бачені, уявні профілі, химерно всміхнена жінка затримується 
перед ним найдовше. На її обличчі разом з усмішкою грає таке ж, як і в 
той далекий вечір, незвичайне світло. Дивиться, розгублений і безпорад
ний, і не може, бодай уві сні, пояснити незнайомці, що в нього лиш одна
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барва — темна, а профілі, що в одну мить вирізьблюються з-під ножиць, 
ніколи не всміхаються. Як і його, не звикле до усмішки, обличчя: залиша
ється суворим навіть тоді, коли він, подаючи вирізаний профіль, робить 
бадьорий жест — великим пальцем догори: отак, мовляв...

Але жінка, здається, починає його розуміти й без слів: дивиться вже не 
насмішкуватим, а радше сумним поглядом. І тоді невиразний, супереч
ливий настрій — суміш туги й щемкої насолоди — лягає на душу. Як 
ранній сніг — то на жовтий, то подекуди ще на зелений лист, а там, у 
верхів'ях, де більше вітру, — на голе гілля: біле — по чорному.

Стоїть при самій брамі, де двома зустрічними потоками пливе та пли
ве заклопотаний, без усмішок на обличчях, люд. За звичкою вистежує 
характерний профіль, щоб ураз, перехопивши погляд, рішучим жестом  
запросити до позування — на одну лише мить...





В ДОРОЗІ

— Сідайте, отче, — вказала на вільне місце у мікроавтобусі, що відбував 
свій черговий рейс вицвілою од спеки промисловою околицею Львова.

Хто їздить тим маршрутом, той напевно знає того отця з вигляду — 
таку постать годі не зауважити. Опасистий — темне вбрання увиразнює 
міцну статуру — із сивою, як у  святих, Йосифа чи Симеона, пишною  
бородою; широке обличчя світиться добротою. А ще той отець постійно 
готовий гарним словом озватись до знайомої чи незнайомої людини, а 
коли дитина стрінеться, то до слова — ще й цукерка,

Говорить отець небагато, але — ваговито. У тій вагомості — непоказ
ний, не рясно його й не скупо, такий ж е виважений гумор.

— Е, н і!.. Коли я стою — то їду, а коли сидж у — то мене везуть.
Більше — ні слова. Але того вистачило, щоби кож ен мав у дорозі над

чим подумати, щоб не нудилося.
***

М ит б єс ієо ?  — Ч и  я вже сиджу?.. — римський вельможа, навіть не си
дячи, а напівлежачи, запитує рабів, що несуть його у ложі з прилаштова
ними до нього ручками — лектиці.

Добровільно зрікшись будь-яких самостійних дій, переклавши все на 
руки й плечі слуг, — врешті-решт утратив орієнтацію щодо положення  
власного тіла у просторі: Чи я вже сиджу?..

Ганебно, коли не сам ідеш — коли тебе несуть. До речі, не тільки раби, 
а й свої ж  ноги — за течією, за натовпом: Агій, а то як я сюди потра
пив?.. — спохопившись. Так дорікає Сенека і тому вельможі, й іншим, 
хто не тільки розумом, а й тілом своїм уж е не послуговується.

* * *

— «Став на повіз, скажім, а що далі?.. Чи зможеш  промчати всупереч 
ходу небес, долаючи їх обертання?..» — ритмами Овідієвого гекзаметра 
намагається Феб достукатися до здорового глузду свого сина — Фаето
на, пригасити його жагучу мрію: власноруч повести небесними дорога
ми колісницю свого промінного батька. Не достукався. Не побачив син 
тієї тривоги, що виповнювала, турбувала батькові груди... На колісниці 
ж  — мов на хисткому, без керма, кораблі:

— «Як на хвилястій воді рівновагу втрачає раз по раз без вантажу ко
рабель — пливе, куди вітер повіє, так і здригається вся, і підстрибує, наче 
порожня, хоч і везе юнака, на небесних шляхах колісниця»...
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Таки так... Феб — іде. Фаетона, хоч він і стоїть, хоч і чує під ногами гур
кітливу, розгонисту вісь, — коні везуть:

— «Весь охолов, обімлів, із рук йому випали віжки. Коні ж, як тільки 
лягли їм ослаблі повіддя на спини, — хмари копитами рвуть і, стриму не 
чуючи, ринуть— ген, куди вільний порив їх жене»...

Світова пожежа. С еред неї — Фаетон:
— «Так, наче куряви стовп, він летить, жарким оповитий димом і в тій 

пелені смоляній нещасливець не знає, де він тепер і куди його мчать ри
саки вихроногі»...

Не раз, певно, серед усесвітнього багаття, зледенівши з остраху про
хопився легковажний юнак відчайним окликом: Де я?..

•  * *

Возовиця... Порепана од спеки земля. На драбинястому возі — селя
нин. У руках — віжки. На ширину плечей, для рівноваги, розставле
ні ноги. Усім тілом, від стіп до маківки, чує торохтіння воза. Навіть на 
закруті не схитнеться — їде. Рожева курява стовпом і віз вповиває, і ви- 
струнчену поставу того, хто їде, хто квапить коней: сонце на заході, сно
пи — в полі...

На поворотній дорозі, коли, по-господарському вкладені, поверх дра
биняка височітимуть снопи, хлібороб на самому вершечку тієї хлібної 
споруди — сидітиме. Але й тоді його не везтимуть коні — він їхатиме, 
везтиме снопи. Бо то — возовиця.

Вивіз... У товарняках — люди... Вже не їхав — везли його. У ті холодні 
безкраї, де він ніколи, як личить господареві, на повен зріст, не стане 
на драбиняку, не квапитиме коней — на своє поле, по снопи... Побра
тими — залишилися. Височать у такій ж е гордій поставі — березовими  
хрестами при дорозі. Д е у  рожевій куряві торохтіла по снопи, повагом 
стугоніла зі снопами — возовиця...

*•*

— «Снігам навстріч несе мене земля»...
Чи справді мусимо подолати силу земного тяжіння, щоб нас, врешті, не 

везли, щоб ми — їхали?.. Чи конче маємо сягнути того, що так мерехтить 
у серпневі ночі над головою, — зоряного Воза?..

* * *

Обличчям отця спливають крапелини поту. Час од часу, мовбито були 
сльози, він отирає їх білою хустинкою. На ширину плечей, для рівнова
ги, розставив ноги — їде...
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VER ERAT AETERNUM...*

Здригнулися, розколихались у серпневому вітрі довгостеблі жовті кві
ти — вісники осені. Великими сім'ями, стебло при стеблі, — коло порога 
хіба що своєю сірістю примітної кам'яниці-багатоповерхівки: знак того, 
що тут, у промисловій дільниці міста, — вихідці із села, бо то — сільські 
квіти.

На верхівці стебла, пелюсток при пелюсткові, — золоті кулі. Так дехто 
й називає ті квіти — «золоті кулі». Але для більшості вони безіменні — 
просто жовті осінні квіти, ружі. Гінкі й високі при сільській крівлі, низь
кими й пониклими виглядають на тлі міської кам'яниці, де й найвище 
дерево не сягне її верхнього зрізу.

Навіть у місті ніхто їх не зриває, не продає, не робить із них букетів. Усі 
вони разом, цілою сім'єю, то мов один великий букет — для всіх. Тож не 
мають ті квіти ціни, не мають назви, не мають — однини. Вони — квіти. 
Бо ж  ростуть не поодинці — всі вони тримаються купи, однієї сім'ї.

Нічого у тих квітів немає за душею. Є зате, чиста й прозора, — душа. 
Є — пам'ять. У насінні, якого не сіють, — неослабна пам'ять про той вік, 
чию барву вони увібрали в себе. Про той, — коли й люди не мали однини, 
а були просто — люди...

Вічна стояла весна... — Саме так: стояла, а не буяла, бо вічність і 
буяння — несум існі речі. — ... «І подувом ніжним зеф іри пестили цвіт 
луговий, що пишався і ріс, самосійний»; ледь-ледь торкалися тих кві
тів — гладили їх, і вони легко хилилися від доторку невидимих пестли
вих долонь — усі разом, усі — мов одне...

Здригнулися, розжалобились у  серпневому, що засріблився ранньою 
павутиною, неспокійному вітрі жовті квіти осені. Захитали золотими ку
лями: одні — заперечуючи, інші — погоджуючись. Мовби нарізно, так 
і не дійшовши згоди, зібралися рушити в світ... Бо далі — пронизливим 
вітром засурмить сувора мідь небосхилу. А там — подібна до заліза сива 
паморозь надовго зціпить онімілу землю... «Вік золотий було вперше по
сіяно»...

■ «Вічна стояла весна...» Овідій. «Метаморфози», ки.І — «Чотири людські покоління».
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Ф Л Е Й Т А

На дні тісного дворика дотанцьовують весілля. Одне за одним гаснуть 
вікна, і лиш одне, на верхньому поверсі, ще бореться із сутінню верес
невого вечора. Внизу шурхотять підошви. Гупає бубон, а здається, що то 
якийсь вайлуватий здоровань, сп'янівши, не знаходить виходу з кам'яної 
пастки — б'є та б'є важкою стопою об кам'яні плити двору. На його не
зграбне гупання хрипким сміхом озивається акордеон, а далі — знову 
вперте й важке: гуп-гуп...

Час од часу подає голос флейта — уже вкотре злітає вгору схожими 
на кам'яні цямрини стінами. Та не дотягується до густо-синього чотири
кутника, де яскравіє одинока зірка, — обривається, тихне, пірнувши в 
парку глибінь колодязя, так само раптово, як і вихопилася звідти...

У кімнаті, де ще не погасло світло, — напівсутінь. Лише на письмовому 
столі, мов окреслене циркулем, — сліпуче коло настільної лямпи: низь
ко, мовби вичитуючи щось, вона хилиться над білим аркушем паперу. 
Тонюсінькою тасьмою — димок від цигарки, що тліє на попільничці. 
Більше нікого. Хіба що, на єдиній тут картині, — темна сильветка жінки, 
яка відходить засніженою  алеєю у глибину парку. А ще — той, хто в тіні, 
хто, думаючи про щось своє, дивиться за звичкою на постать, що відда
ляється, маліє, а все ж  не полишає засніженого простору...

Того разу флейта зметнулася тоді, коли далека зірка ось-ось мала тор
кнутися верхнього контуру кам'яниці. Ковзнула вертикаллю стіни, від 
якої вже лиш на волосинку була мерехтлива цятка на небі. Якраз тією  
вертикаллю, де під самим зрізом будинку світилося прихилене вікно. 
Вклала в цей злет усю свою снагу, усю жагу простору. І бриніла в її го
лосі пам'ять про ті далекі часи, коли хіба що Вітер, володар простору, 
налітавшись у  високостях, під вечір, коли замерехтіла зоря, тулився до 
очеретин, і вони, шелеснувши, озивались на його доторк солодким бага
тоголоссям. Ще тоді, у дні вічної Весни...

Смужка диму, що на мить мовби застигла у спрямованому на аркуш 
паперу пучкові світла, враз колихнулася, захвилювалась, наче стрічка в 
руці вправної танцюристки. Той, хто залишався в тіні, підійшов до вікна. 
Зауважив, що й фіранка затремтіла... І тут його пройняло відчуття, що, 
крім нього й жінки, яка віддаляється, у кімнаті побував ще хтось третій, 
та тільки одну мить... Зачинивши вікно, вимкнув лямпу. Темрява, що пе
реповнювала схоже на колодязь подвір'я, враз захлюпнула кімнату. А за

121



вікном — посвітлішало: за перехрестям рами, де щ ойно віддзеркалюва
лася пітьма, сіріла стіна...

Десь у глибинах Всесвіту, з кінцем осіннього рівнодення, схитнуло
ся сузір ’я Терезів. Та чи схитнулося? А дж е рух —  неперервний. Своїм 
шляхом, як і перед віками, пливе й та зірка, яка щ ойно зазирала у  двір- 
колодязь, де гупав бубон, шкірився акордеон і туж ним голосом пробива
лася до чотирикутника високого неба неспокійна флейта. Певно, й про
билася б за останнім злетом, якби їй на дорозі, під самим зр ізом  муру, не 
стало прочинене, ще не погасле вікно...







КАМІНЬ, ЯКИЙ БУВ ДЕРЕВОМ

Нехай життя — момент 
І зложене :і моментів,
Ми вічність носимо в душі.

[ван Франко

Мало хто здогадується, що то справді камінь, а не уламок геть уж е зчор
нілого старезного стовбура — у міському сквері, де були колись Губер
наторські вали; нині просто «вали», або, як іще називали їх, «темні вали»: 
обсаджена каштанами алея, що веде на Замкову гору, навіть у сонячну 
днину видається темною.

Мало хто звертає увагу на ту деревину, хоч для того й привезли її сюди, щоб 
дивитися: простір скверу з насадженими тут деревами, з кількома кам'яними 
брилами справді нагадує атмосферу знаменитих японських садів. Не заціка
вився б і я тим деревом-каменем, якби одного разу, проїжджаючи трамваєм 
уздовж скверу саме тією дорогою, де зо два століття тому був наповнений 
водою оборонний рів, не побачив у  вікні мовби картину, що нагадала мені 
романтичний почерк німецького живописця Каспара Давида Фрідріха.

Щойно зазеленілий, мов свіжою темперою обведений високий сквер. 
Під серпанком єдиної тут поміж каштанами плакучої верби — зчорніле 
дерево: чи то вивернутий пень, чи то залишок поваленого стовбура; гляну
ти збок у— мов понівечений уламок обгорілої, що хтозна-коли увігналася 
тут у землю, космічної ракети чи астероїда. Якийсь чоловік таки підійшов 
до того дива. Приглядаючись, низько нахилився над зчорнілою подобою  
дерева, пробує на дотик: дерево чи камінь?.. Мені ж, поки я дивився у 
трамвайне вікно, запали в душу ті барви: вибілена голова старого чолові
ка, що хилився над зчорнілою деревиною, ніжна зелень плакучої верби, 
що наче й собі хилилася над зацікавленим перехожим, і над усім — берез
нева синява неба. Одвічні барви часу: біле, зелене, чорне, синє...

Отож, за прикладом незнайомця, незабаром і я хилився над тією ди
виною. Втім, дивина тоді, коли торкнутися: що, поклавшись на око, вва
жав деревом, — те, під пальцем, виявилось каменем, точніше, кам'яною 
копією дерева. Кожна виїмка чи горбок, уся шорсткуватість поверхні 
стовбура — суцільний, від півночі зеленим мохом пойнятий, дикий ка
мінь. Метаморфоза, яку здійснив час. Поступово, день у день, вік у вік, 
дерево втрачало свої клітини — кам'яніло. Міг би й Час тут мовити: Ехеді 
топишепЦиш)... — Я здвигнув пам'ятник — самому собі, Вічності...
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Вічність не має вимірів, тому й лишається загадкою для людини, яка ні себе, 
ані світу, в якому існує, не мислить поза вимірами. Скам'яніле дерево — один 
із вимірів земного часу: того, що було; того, що є; того — що буде...

Увібравши в себе усі ті часи, дерево-камінь стало супутником вічності; 
точкою, від якої умовно можемо провести лінію у глибини минулого — до 
пагінця, яким був колись той камінь. Насправді ж, це буде не лінія — від
тинок. Бо лінія, за Евклідом, — одна лишень, що йде у безконечність, дов
гота. Пагінець, до якого ми провели звернену у минуле лінію, той пагінець 
і є (в нашій уяві), і водночас, у природі, — його немає. Є — скам'яніле дере
во, супутник вічності, де немає часів у їхній земній проминальності.

Реальним, — таким, що є, — може бути й пагінець (уявімо собі той сквер 
і чоловіка, що нахилився над пагінцем). Тоді, мимоволі, — теж лінія: від 
пагінця — до скам'янілого дерева, що ним стане колись зелене стебель
це. Лінія у минуле... Лінія у майбутнє... Числа із знаком «плюс» в один 
бік (згадаймо числову вісь), із знаком «мінус» — в інший. Обабіч — без
конечність. Посередині — нуль. Те, що у  леті краплі, порухові стрілки — 
punctum tempo ris (точка часу). А точка, знову ж  за Евклідом, — «те, що не 
має жодної частини», що загублене серед безмежжя... «Чому саме у  цю 
точку часу мене кинуто?» — радше із острахом, аніж із подивом, запитує 
Сенека. «Чому я опинився саме у  цій точці часу і простору? » — через ти
сячоліття у той ж е слід ступить Паскаль...

«А де ж  буду потім? » — ковзаючи зором по тій безконечній лінії, бенте
житься людина. «Озирнись у минуле», — радить Лукрецій, — чи бачиш 
там щось страшне для себе? А це ж  — дзеркало майбутнього, відображен
ня того, що настане по нашій смерті». С енекаж  — у  «Троянках»: «Цікавить 
тебе, де після смерті лежатимеш? — Де всі, хто ще не народжений...»

«І мертвим, і живим, і ненарожденним....... Посередині, серед того без
бережжя, що його називаємо минулим і майбутнім, — крихітний ост
рівець теперішнього, точка, яка, хоч і «не має жодної частини», а все ж 
дає якесь місце людині під сонцем. Тій істоті, яка, на відміну від інших 
створінь, навіть за перелітну мить життя поєднує своєю душ ею ті дві не
видимі, що йдуть у безмежжя, лінії — минулого і майбутнього...

У сквері, на «темних валах», — ще навіть не трава, лишень ніжно- 
зелена барва, що нею береться тільки-но звільнена від снігу земля... Пе
ревтілене у чорний камінь дерево — час. Над ним — зелений серпанок 
плакучої верби. Білоголовий чоловік, що нахилився над скам'янілим ди
вом. На устах — безмовний подив: «Яка ж  то далінь: від каменя — й до 
пагінця!.. Від пагінця — й до  каменя!..» Поки, дивуючись, біжить думкою 
тими двома, що йдуть у різнобіч, нескінченними лініями, — втрачає ту 
крихітну опору, невловну теперішю мить, свою присутність на тому ост
рівці, що серед нескінченних розливів Вічності...
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ПІД ТІННЮ ЦЕРКОВНИХ лип

Пам'яті Володимира Вуйцика

Під'їхав на своєму триколісному непомітно: з яскравого сонця — в гус
ту, аж темну тінь. Загальмував перед самою лавчиною серед старезних  
лип, що обступили однобанну муровану церковцю на Знесінні. Сонце 
було особливо яскраве і спекотне, тінь — глибокою і прохолодною, бо 
йшов понеділок після Зелених Свят. Найвища пора і сонцеві, й зелені по
казати, на що вони здатні. Отож, своїм триколісним перетяв межу двох 
володінь — сонця і тіні. Могутні липи таки показали свою силу: того, хто 
сидів у  самому осередку розлогої тіні на лавчині, можна було й не вгледі
ти ЗВІДйДЛІК, якби не геть уж е біле волосся...

— Діду, а що ви пишете?..
— Та так... Записую щось для себе...
— Діду, а ви мені щось напишіть.
— А що ж  тобі написати ?..
— Напишіть, як я ся називаю.
— А як ти називаєшся?
— Я називаюся Назарко.
— Гарно називаєшся... Тримай той листочок. На ньому написано, що 

ти — Назарко.
— А ще прізвище напишіть і де живу.
— А як твоє прізвище?..
— Лисяк. А живу на Знесінні...
— А скільки тобі років, Назарку?
— Вже чотири...
— О, то ти на одно колісце старший від твого ровера!..
— А мій дідо давно помер...
Якусь хвилину помовчали. Тільки й чутно було, що тихий шерхіт д е 

рев — наче сіялося, та не могло пробитися крізь темні крони сонячне 
проміння.

— Діду, а коли ви помрете?..
— Коли Бог дасть, Назарку...
— А мені вкрали авто...
— Ов, а то хто тобі його вкрав?
— Поганий хлопчик.
— То він тому і вкрав, Назарку, що поганий.
— А я маю нову шапку...
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— Хто ж  тобі купив таку?..
— Мама... М ожна робити більшу, меншу...
Знявши з голови кашкета, став показувати, як з нього можна робити то 

більший, то менший — розстібував і застібував. Знову натягнув на голо
ву. Крутнув педалями. Поїхав. Із тіні — у  яскраве сонце. Наче розчинив
ся у ньому. Наче й не було його. Тільки бесіда відлунює...

— Діду, а що ви пиш ете?..
Нагадав собі про нотатник. Повернувся до перерваного запису. Про 

церкву, що перед ним, — ту, яку вибудувано на старих, ще довоєнних  
підвалинах. Непомітно далі повів бесіду — вже подумки, із самим со
бою:

— Таж ота церква — ровесниця Назарка!..
— А підвалини? — мовби хтось сторонній поцікавився.
— Ото диво!.. Підвалини.. То наче я їм за ровесника...
— Нове на старих підвалинах?..
— А чом би й ні?.. На те вони й підвалини, щ оби тривати. Навіть, коли 

занедбані... На них ще міцніше тримається нове, бо вони, мабуть, корінь 
у ґрунт пустили. З часом навіть камінь пускає коріння...

— Діду, а коли ви помрете?.. —  наче знову втрутився Назарко.
— Коли Бог дасть, Назарку, коли Бог дасть...
Від'їхав на своєму триколісному... З густої тіні — у  яскраве сонце. Наче 

й не було його... У перший понеділок після Зелених Свят...







ДРАБИНКА

Йдучи Краківською, з центру міста чи до центру, не пропущу на
годи, хай лиш подумки, зазирнути в давню, з вісімнадцятого сторіччя, 
кам'яницю № 17, архітектурну пам'ятку, що біля церкви Преображення 
Господнього. Іноді, при вільній хвилині, таки переступаю кам'яний по
ріг, торкаюся важенних, кованих залізом дверей, піднімаюся зчорніли
ми від часу, але ще міцними, що й не риплять, дерев'яними сходами... 
Внизу сутінно; що вище, то світліше: мансардові віконця підсвітлюють 
стелю, а здається, що то не стеля, а ліхтар чи клаптик сірого неба, звідки 
ось-ось, розігнавши млу, прогляне сонце...

Колись давно я переступав цей поріг, піднімався цими ж  сходами. Було 
це за мого дитинства — ще за татову руку тримався. Йшли ми провідати 
о. Гавриїла Костельника, що тут мешкав. У післявоєнні роки, приїжджа
ючи зі своєї вирівської парохії, що за сорок кілометрів від Львова, тато 
час од часу привозив, що наготувала мама, з провіантів («Вичерпується 
розумово», — говорили про о. Костельника батьки, маючи на увазі його 
філософські студії)...

І ось тепер, хіба що за поручні тримаючись і відчуваючи висоту кож
ного східця, ловлю себе на думці — що ж  то, врешті, змушує мене завер
тати сюди, у  сутінки сходової клітки, прислухатись до мовчанки (її рідко 
порушить чийсь крок) і так-от, без ж одної причини, тривожити тіні ми
нулого?.. На те хтось у  мені, той другий наш «я», з ким бесідуємо, спере
чаємося, радимось, відповідає одним лише словом: «Повернення»... На 
стежку, що залишила хоч якийсь слід у душі, неодмінно повертаємося. 
Хтось бере нас за руку (тієї руки вже не чуємо на дотик, бо то вже — 
рука душі) — й провадить, щоб можна було відчути, чим ми збагатилися, 
а на що збідніли з перебігом часу.

Але що могло залишитись у  пам'яті від короткого перебування у по
мешканні на Краківській (тато не смів би забрати бодай годинки часу в 
господаря), якщо між тими хвилинами відвідин і сьогоднішнім днем ста
ло понад шістдесят років?.. Запам'ятались не так речі (не можу виразно 
пригадати, як було обставлене мешкання), як тиша, у яку все тут було 
занурено. І була б вона гнітючою, та тиша, якби не аура — від книжок, 
від високої, в темному, постаті о. Костельника, його дружини Елеонори, 
для якої муж був усім світом, вона ж  — його тінню, що була при ньому й 
у найзахмареніші часи; від старого віденського фортеп'яна, від кожної з 
речей. Були на стінах, прецизно виконані способом інтарсії (інкрустація
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в дереві), різні картинки; в пам'яті залишились витончені у своїх формах 
плямисті мисливські гончаки — хорти, полиск відполірованого дерева, 
потрібні для такої роботи інструменти, якими так майстерно володів 
господар («Лікарі радять відпружувати розум і заспокоювати нерви», — 
знову пригадую розмову батьків). Ті мистецькі вироби о. Костельника 
я запам’ятав, очевидно, тому, що й сам у той час захоплювався вирізу
ванням із дерева; щоправда, не для «заспокоєння нервів» та й не твари
нок чи краєвиди вирізував (моїм інструментом був звичайний кухонний 
ніж), а танки й гармати: війна щойно закінчилась!..

Почувши про мої заняття, о. Костельник напівжартома-напівсерйозно 
замовив у мене драбинку для вазонкової квітки на підвіконні, щоб мала 
почому спинатись до сонця, що з трудом зазирало у  вуличні вузини. А що 
та драбинка мені не надто вдавалася, то тато поручив ту роботу комусь із 
сільських майстрів. Коли ми вручали о. Костельникові його замовлення, 
я не наважився сказати, що драбинка насправді не моєї роботи; промов
чав, здається, й тато. З делікатності й о. Костельник не випитував, як то 
мені вдалося так гарно ту драбинку виготовити, — погладивши по голо
ві, подякував і похвалив мене. Я ж  відчував, та й досі відчуваю, якийсь 
внутрішній дискомфорт; те невідступне й доскіпливе критичне «я» ще 
й нині дорікає мені самому — чую наче сторонній голос: треба було тоді 
признатися, що робота — не моя, треба було... І все ж  хай і не моєї ро
боти, а драбинка, яку ми привезли, вирівська драбинка, поповнила світ 
речей, що були у помешканні на Краківській...

Отож, ступаючи сходами до колишнього помешкання о. Костельника, 
приглядаюся, радше — дослухаюся. Чую голос самого господаря (саме 
в ті часи, можливо, й міркував над подібними проблемами) — про «пси
хічну ауру», що її випромінюють переживання людини, — особлива, не
збагненна енергія, яка «осідає» на речах, що оточують людину. Не знаю, 
чи є десь у філософських творах о. Костельника згадка про знаменитий 
гекзаметр із Верґілієвої «Ене'їди» (462-й з першої книги): у  дивовижний 
спосіб передчуваючи нинішні міркування щодо тієї енергії (вони мали б 
об'єднати зусилля філософів, психологів і фізиків), поет назвав її «сльо
зами речей» (Іасгітае гегит): «Є так сльози речей, і що смертне — торка
ється серця»... Справді: саме сльоза унаочнює невидиме — ту таємничу 
енергію, внутрішній поштовх, доторк, що його називаємо зворушен
ням...

Переступаючи вже вкотре кам'яний поріг брами, що на Краківській під 
№17, пересвідчуюся в особливій здатності дитячої душі вловлювати те, 
чого потім, коли дорослішаємо, ми вже не годні відчути, — запам'яталась 
саме та аура, тобто подих — сльози речей, ті переживання, що на тих речах
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осіли. Переживання й думки, точніше — думання, про яке так часто, наче 
відсторонюючись сам від себе, пише о. Костельник: «Дивна хата, в якій 
відбувається думання, дивний господар...» Не надто веселе те думання: «А 
хто думає, у того гаман щастя подертий. І що б він не кидав до гамана, га
ман вмить стає порожнім. Хто думає, перед тим відкривається вічність і 
безконечність. Ну, і будуй ж е своє щастя в тому людському гнізді, яке дна 
не має і країв не має!..» Ще б пак: «Точку між звіздозборами Геркулеса й 
Ліри, куди простує наша планетна система у своєму космічному леті, — 
зазирає поза краї людського гнізда Г. Костельник, — астрономи назвали 
«апекс»; додаймо: швидкість того лету — близько шістсот кілометрів на 
секунду... Один крок східцем — а яка просторінь, яка швидкість у космо
сі!.. І знову думка відбігає до Верґілія, до того рядка, загадкової «краплини 
безмежності», в якій Геніальний поет віддзеркалив «увесь фаталізм антич
ності й провидів усю меланхолію нових часів» (з висловлювань Віктора 
Гюґо): Sunt lacrimae rerum...

Добре зауважив наш поет: «Де є дійсності грань, де уяви є світ non est 
certum...» Таки непомітною є межа між світом реальних та уявних речей. 
Творячи уявні образи, самі ж  і губимось поміж тими двома світами — дійс
ності й уяви... Так і я: що чув від батьків (а вони — від інших людей), впро
вадив у світ речей, в ауру того помешкання, куди заходив з батьком понад 
шістдесят років тому... Ранкове горнятко кави, що парує на столі; субтиль
на, ледве помітна пара — наче подих, що сусідує з аурою. І коли вже й він, 
той подих, переступивши поріг матеріального, почав зникати, переміню
ючись у невидимі сльози речей, стурбована пані Елеонора («Чому так дов
го мужа немає з церкви?») виглянула у вікно. «Ось, ось!..», — показують 
їй ті, хто зібрався внизу, на вулиці... Побачила на бруківці розпростерту 
постать. А що була та постать у чорному, то видалась незвично великою; 
дедалі ширше, червоніючи, розпливалась кров довкола голови. Відразу ж  
упізнала свого мужа...

Не торкалася в помешканні жодної речі: все довгий час залишалося на 
тих місцях, на яких було при відході мужа, — все, на чому осідає випро- 
мінення людських переживань — психічна аура. Не озивався й старий 
фортеп'ян. А на вішаку, при вхідних дверях (це вже зі слів моєї старшої 
сестри), висів довгий темний плащ; зверху капелюх, а внизу — пристав
лена до вішака палиця. А що в передпокої завжди було сутінно, то здава
лося, що покійний ось-ось, рипнувши дверми, рушить на щоденне Бого
служіння — до Преображенської церкви, до осінніх квітів на престолі 
(була саме осінь), щоб і там снувати своє невпинне думання: «Господи, 
чого ж  ти хочеш від нас?.. Були моменти у святому Божому храмі, коли
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моя душа (на крилах Божих квітів) знімалась до таких висот, що я чув 
відповідь самого Творця. — «Чого я хочу? Щ об люди шукали мене. І коли 
мене знайдуть, то знайдуть і самих себе. Я вас створив викінченими, але 
тільки — як зерно, щоб ви далі самих себе  дотворювали...»

С еред речей, з яких пані Елеонора (вона й по відході мужа залишалась 
його тінню) щ оденно стирала ледве помітний для ока пил, сер ед  тих ре
чей, на яких осідає загадкова енергія, яку вж е не розум, а лиш серце ося
гає, була, певно, й та драбинка, по якій, східець за східцем, спиналася до 
сонця вазонкова квітка — «дотворювала» себе...







СТЕЖКОЮ ДО ТИШІ

І знов прийшла та тишина...
Л ід ії  Королевич

Так уж е склалося, що стежка до тієї пісенної тиші, хто рушає до неї, 
веде мов попри ліс — уздовж колишнього Єзуїтського саду, що його за
клав понад чотири віки тому італієць А. Массарі; певно, й не снилось 
йому, що із садом, який він закладає, сусідуватиме вулиця, названа іме
нем співачки, яка покорила нелиш е його пісенний край, Італію, а й світ... 
Отож, хто йде з центру міста вулицею С. Крушельницької, — мовби 
кам'яною стежкою-хідником, що стрімко піднімається вгору, то зверне 
увагу, в самому кінці вулиці й парку, на дерево, що там росте, — розкіш
ний віковий ясен.

Росте не як інші посаджені тут дерева, а мов на п'єдесталі: хтось, чи 
то на пам'ять якоїсь події, чи просто з пошани до дерева, — все ж  таки 
ясен, — насипав для нього пагорб — щоб вирізнялося те дерево з-поміж  
інших. Із перебігом часу рукотворний пагорб наче присів, зате, гордий 
увагою до себе, вигнався сам ясен. І не просто вигнався, а поступово, 
наче наслухавшись О рфеєвої музики й співу, набув своїм гіллям о б 
рисів закоріненої в землю велетенської ліри, що вирізьблюється на тлі 
неба — найвиразніше тоді, як опадає або щойно розпускається лист. І 
можна було б дослухатись до тієї глибинної, що живиться соками землі, 
ясенової музики, якби тут же, обгинаючи той пагорб, вулицею вниз не 
спливав ненастанний потік автомобілів, що снують свою, гулку й моно
тонну, лінію міських буднів...

Той ясен, напевно, вже виструнчувався до сонця, коли львівський архі
тектор Якуб Крох вибудував у 1884 р. будинок на тодішній вулиці І. Кра
шевського. А вже через десять років увійшла туди, власницею, Соломія 
Крушельницька. Звідси — й відійшла у  Вічність посередині листопада 
1952 р., коли, ронячи останній свій лист, ліроподібний ясен різьбився 
своєю розлогою, на увесь небосхил, осінньою піснею... А вчувалася —  
весняна: «Дай мені долю, /  Щоб я зацвила, /  Весь луг скрасила, /  Щоби я 
була, /  Як сонце, ясна, /  Як зоря, красна, /  Щоби-м згорнула /  Весь світ 
до себе!»... — голосом Соломії, яка в 1911 р. звернувши зі своїх світових 
доріг, завітала до Львова, щоб виступати тут у  концертах на честь 100- 
річчя від дня народження Маркіяна Шашкевича... І таки згорнула весь 
світ до себе — чаром свого голосу, що є найправдивішим образом душі, 
як запах — душ ею квітки... А при словах Маркіянової «Веснівки», кому
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спливла вона на пам’ять у той листопадовий день, — також бачилась, ося
яна тріумфами, у гінкій постаті Лорелеї, що наче випірнала з глибин — 
до слави. Такою вона на світлині: всіяна зорями довга сукня пливкими, як 
у грецьких різьбах, складками ідеально увиразнює схоплений об'єктивом 
спіралеподібний рух, а над чолом, у волоссі, — сяйлива оздоба у вигляді 
зірки... «Щоби я була, /  Як сонце, ясна, /  Як зоря, красна...»

При вході у кам'яницю — така ж  енергійна, з піднятим чолом, уже 
в бронзі, — колишня та й сьогоднішня — духовна господиня дому, що 
під №23; постать, яка чи не найкраще репрезентує те, без чого людина 
наче й не людина, — Гідність. Над балконом перш ого поверху — дві 
з білого мармуру жіночі постаті у довгих пеплосах; в руках у тієї, що 
ближче до ясена й до Соломії, — ліра, символ не лише пісні, а й душі 
людини. У в'їзді, що веде на подвір'я, на стінах, — пілястри в коринт- 
ському стилі («Не кожному судилось дійти до Коринту», — спадає на 
думку давнє прислів'я), настінні розписи, орнаментальні ґзимси. За 
дверима ліворуч — двері до сходової клітки. В освітленні, що із за
скленого чотирикутника стелі, ліхтаря, заперечую чи відоме «Через 
терня — до зірок», — сходи; вони не просто ведуть, а дійсно співають: 
дивовижно м'якими спіральними згинами в'ються з поверху на по
верх, до світла, що напливає з цього ж  ліхтаря. Все тут, від майстер
но різьбленого стовпчика, яким починаються та сходова доріжка, 1а 
эса1а, до металевих фігурних балясин, що снують, нотка за ноткою, 
звивисту лінію висхідного співу, — все достойне гомерівського епіте
та еироіеІОБ, гарно виготовлене, навіть оспіване (роіеІеБ — поет); все 
тут, схиляючи до співу, хоче й саме бути оспіваним...

І все ж  моя стежка до Соломіїної оселі скромніша, приземленіша, аніж 
такі-от, пов'язані з високим, принагідні думки. Ступаючи на ту стежку, 
мов одну й ту ж  саму платівку ставлю на програвач, — чую «Тишину» 
львівської післявоєнної піснярки Діди Королевич. Повертаюсь до того 
вже віддаленого дня, коли в М узеї Соломії Крушельницької я вперше по
чув пісні Діди Королевич... З того часу Лідина «Тишина» в моєму сприй
манні невіддільна від тихої атмосфери Соломіїного дому, від того на
строю, що навідав мене завдяки тій пісні і тій перелітній хвилині...

В музейній напівсутіні й тиші, мов на її дні, спочивають зібрані тут 
речі — експонати. Ті, що належали Соломії, і ті, що їх подарували ко
лекціонери, шанувальники старовини, приятелі М узею. Речі, яких не 
торкаємось — які нас торкаються своєю  присутністю, своїм подихом. 
Речі, які поволі втрачають свої назви («А як ось це називалося?..» — 
вказуємо на якусь річ, що давно вийшла з ужитку), але не втрачають

140



пам'яті про минуле. «Так жаль мені минулих днів...» — це їхній голос... 
Він — із широкого грамофонного розтруба, що зустрічає гостей відра
зу ж  за порогом передпокою, в кімнаті, звідки Співачка ступила крок 
туди, де гармонія небесних сфер...

Давно вже не накручують антикварного грамофона. Ніхто вже й пла
тівки не ставить на нього: вона — річ із минулого... Студентські тан
цювальні вечори,.. Щемкі й несміливі, мов до тієї ж  платівки, доторки 
до минулого... Університетський клуб... Рокс... Політехніка... Енергійні 
ритми фокстроту, ламані, рвучкі — бразілійської самби, повільні блю
зи, мрійливе, що п'янить своєю інтимністю, танґо... «Besame mucho», «La 
paloma», «Malaguena», «Caravan».., Тепло чиєїсь руки, уривки фраз, по
гляд, яким він буває лише за танцем, надто, коли той танець — танго...

Ще старовинніший од того грамофона — поліфон: тільки-но покрути
ти ручкою, озивається із сивої давнини простенькою, але такою милою 
для серця мелодійкою, зітканою із сріблястого сміху зірок (рясні діроч
ки на металевому диску — мов співучі сузір'я на казковому небі дитин
ства)... Така ж  тиха й скромна гостя з минулих віків — цитра, відлуння 
античної музики (cithara); настільки тиха й ніжна, що й без доторку бри
нить: «Б'є дзиґар поважно й мило, /  Цитра, — чується мені, — /  Почина 
сама бриніти, / 1 сидж у я, мов у сні»... Ті слова Лесі Українки — наче про 
атмосферу Соломіїної оселі. От лиш музейний дзиґар у круглій оправі з 
темного дерева, зі строгими римськими цифрами на циферблаті й мис
тецьки виробленими стрілками, що націлені на одну і ту ж  годину: той 
дзиґар, який ще для малої Соломії, Люні, повагом відміряв години у Бі
лій, уже не ходить і не б'є — тужить у своїй мовчанці: «Так жаль мені 
минулих днів...»

Так і бюрко, де все, до найменшої дрібниці, майстерно відточене й вигла
джене, призначене для того, щоб не тільки служити людині, а й гріти її сво'ім 
затишком: шухлядки з секретами, полички, підставки для ручок та олівців, 
гнізда для каламарів... Усе тут чекає людського доторку, щоб і віддячитись 
доторком — м'яким, лагідним, теплим; ніде гострого кута чи пруга — сама 
лише гладкість: столи й столики (серед них — і для преферансу), шафи й 
шафки зі скляними дверима, стоячі дзеркала (психи) з шухлядками для ж і
ночої косметики, канапи, фотелики, ренесансні, за грецьким зразком, кріс
ла, кахлеві п'єци, свічники, оснащені умбрами стоячі й висячі лямпи, які 
вже відлдвна світяться й гріють хіба що теплом своїх форм... У світ тиші по
ринув навіть володар музики — сальоновий фортеп'ян австрійської фірми 
Bösendorfer, інструмент що береже на своїх клавішах доторки Соломіїних 
пальців. Замість нього звучить тут особистий фортеп'ян Модеста Менцин- 
ського — дарунок із Швеції його внука Ганса, приятеля Музею...
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Сутінні покої Соломіїного міського дому переносять мене в оселі 
сільських священиків, якими були вони колись, ті оселі й священики 
з їхніми сім’ями, у нас, в Галичині. Хто переступав поріг тих осель, 
той не міг не відчуги дивної, без якої годі й уявити собі тих плебаній, 
атмосфери невиразного смутку за чимось чи то втраченим, чи таким, 
що не збулося. Потемнілі від часу, у тьмяних рамах ікони й портрети 
старійшин священичого роду, ті ж  бюрка, креденси й шафи, канапи й 
ліжка, крісла й кріселка, лямпи й свічники, музичні інструменти, се
ред них — і віденські фортеп'яни, рукописні нотні альбоми сальонової 
музики, танцювальних мелодій, настроєвих мініатюр, ідилій, компози
цій М. Лисенка, Д. Січинського, М. Гайворонського, Я. Ярославенка... 
Меланхолійні обрії за вікном, що переливались у зворушливі балади 
та пісні: «Шуміли верби в поповій долині...», «Коли сонце зайде і поля
ж е туман...», «Бабусю рідненька...», відлунювали в елегійних мотиваху 
тональності «Ж урби» («Стоїть гора високая...») чи так часто співаної у 
нас, на слова С. Воробкевича, «Заграй ми, цигане старий...»

Намагаючись відкликати невідкличне (irrevocabile) —  пов'язаний з 
«Тишиною» перелітний стан душі, перебираю , наче вузлики, що під
тримують серпанкову канву настрою , найрізноманітніш і речі зі світу, 
який давно проминув. І коли все ж  не виходж у на ж адану стежку, беру 
в підмогу ще одне пісенне зітхання з мелодійного світу retro: «Ще раз 
поглянути на тебе, /  3 тобою  стрінутись ще раз, /  У вечір, як зірки за
сяють в небі...» Але й тут — неповторність: те «ще раз» у ж е не буде тим 
найчарівнішим — першим... Знову приглядаюсь до того по-дитячому 
милого поліфона, тим разом — в уяві (канув у ф онди М узею ), і при тій 
«дитинній» речі згадую І. Буніна («Белый цвет») — сонетну кінцівку 
тієї поезії: «Який ж е темний світ! /  І чують те лиш діти, /  Як тиха ра
дість нам у білій барві світить!» (Білявинці, Біла — родинні Соломіїні 
місця...). І знову — перекладацькі втрати. В інтерпретації я упустив (не 
з неуваги — з необхідності) щось дуж е важливе — те, про що ця поезія: 
упустив тишину — цезуру, яка наступає після цього слова в оригіналі: 
«Ах, темен, темен мир, и чувствуют лишь дети, /  Какая тишина || и ра
дость в белом цвете!» Після оригінального «тишина» йде саме те, що 
тим словом назване: тиша, тихість, яка лікує душ у — готову до тієї ці
лющої тиші й поважної радості, що в білій барві... Соломія була готова: 
«Батько доглядав садок і бджіл, багато читав Ґете, Шиллера в оригіна
лах, Шекспіра в перекладі німецькою і, звичайно ж, Ш евченка і Франка. 
Він був дуж е музикальний, грав на скрипці та ф ортеп’яно. Організував 
сільський хор, який часто давав концерти...» (Із спогадів сестри Соло
мії — Олени). Була готова й Ліда Королевич (родина бер еж е спогад про
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те, що на христини Лідиної мами, Ольги, завітала дев'ятнадцятирічна 
Соломія Крушельницька): її батько, о. Йосиф, грав на цитрі, компону
вав власні пісні, керував церковним хором, любив філософію...

Серед багатьох речей, що творять музейну тишу, — мережана біла 
хустинка Соломії, наче на пам'ять, на прощання... Поштівка із Санкт- 
Петербурга, де Соломія концертувала у 1900 році. Напис на поштівці: 
«Таткови мому їх Солоха»... Навіть в імені — подих села родимого. До 
нього, до села, — особлива шана й особлива любов. Місто дало вишкіл і 
духовні обрії. Село — душу, яка виповнила голос Співачки, зробила його 
великим. Тим голосом і «згорнула до себе» світ —  Люня, Солоха, Соло
мія, Баїотеа. Як та цвітка з Маркіянової «Веснівки»...

Справді, не кожному дано дійти до Коринту. Але важливо — йти. Хай 
не до Коринту — до самого себе... Ось і я з року в рік, — чи то осінню  
свою пісню снує ліроподібний ясен, а чи весняну, — звертаю до М узею  
Соломії Крушельницької, де вперше (ясен співав тоді на зимовий лад) за
звучали для мене в унісон «Тишина» пісенна — й та, затінена фіранками, 
наче в спомини заглиблена, тишина музейних покоїв...





НАСТРІЙ

...Коли ще не піднята театральна завіса й лише пригашені, а не пога
шені світла, коли до лагідної, що у глядацькій залі, півсутіні достосову- 
ється такий ж е приглушений, півголосом, гомін тих, хто щойно входить, 
як і тих, хто вже зайняв свої місця, коли з бокових лож налаштовують 
різноколірні прожектори й вони, мов за кимось шукаючи, ковзають пе
релітними вогнями по завісі, по залі, — саме тоді якоюсь частиною при
сутніх, навіть не підозрюючи того, володіють ті, хто в оркестровій ямі, 
хто настроюванням інструментів творить особливий настрій — у хаосі 
найрізноманітніших, один із одним не погоджених, один до одного бай
дужих звуків, що потім, у  єдиній звуковій споруді, імітуватимуть високу 
гармонію форм, а наразі кожен із тих інструментів існує лише сам по 
собі, репрезентує лише свою, де він уперше зазвучав, далеку чи близьку 
вітчизну, випробовує лише свої можливості чи у найскладніших паса
жах, а чи просто озивається лишень йому належним голосом — десятки 
тих голосів, що водночас вихлюпуються, злітають, висковзують із орке
стрової ями з-під пальців, смичків, молотків, навперейми, один одному 
навздогін, вихоплюються із дерев'яних та мідних, великих і малих роз
трубів — від переливних рулад милозвучної флейти й пискливого на най
вищих нотах кларнета до найнижчої, мов на саме дно зануреної туби; 
від тендітної і тілом своїм, і голосом, витонченої скрипки й до велетня- 
контрабаса — химерне різнозвуччя, крізь яке, закликаючи до злагоди, 
час від часу сріблястим арпеджіо пробивається причетна, як і людська 
душа, до небесних сфер, граціозна, поставна арфа; і коли розбуялому 
звуковому хаосові, здається, вже має покласти край важким металом 
налитий там-там, вибухнувши й завібрувавши під ударом дерев'яного, 
приглушеного сукном молотка, у той момент на знак концертмейстра 
(смичком — об пульт) безладний вихор голосів тихне, — так вітер, бува, 
шугнб сухолистом, — і після того протяжного, всією клавіатурою осені, 
шелесткого «ша-а-а-а.,.», над тією тишею, за кивком концертмейстра, 
самотнім «ля» зависає гобой — «високе дерево», й тут же, з оркестрової 
ями, відгукуються на те «ля», пориваються, тягнуться до нього скрипки, 
альти, віолончелі, а далі, після переклику, квінтами й квартами, то вниз, 
то вгору — ті ж  рулади, арпеджіо, пасажі, той ж е первісний, де все упере
міш, хаос, вихровий, свавільний танець голосів, та не надовго: тільки-но 
світло прожектора вихопить із півсутіні диригентський пульт, ось тоді 
наступає чекання — тиша, а після неї, з першим порухом палички в руці
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дириґента, мов сон наяву, розвіюється те загадкове дійство — творення 
настрою: частина присутніх таки дійсно йде в оперу з передчуттям саме 
того дійства, за яке не аплодують, бо аплодисменти, коли ще не підня
та завіса, — від тих, хто за настроюванням не чує настрою, — ніким не 
керованого розсіву голосів, кожен із яких прагне лише собі належати, 
квапиться бути лише собою, бо невдовзі, послушний тому вивіреному, 
досконалому «я», чи то пак «ля», увіллявшись у цілість, лише їй служи
тиме, лиш її спільним голосом буде... прагне, квапиться — поки ще не 
піднята завіса, поки не спалахнули вогні рампи, а за лаштунками — не 
прозвучала рішуча, за якою неодмінно йде злет диригентської палички, 
майже ритуальна фраза: «Маестро, починаємо виставу!..»
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ГАЙДАМАЦЬКА, 2

Пам'яті мосї сестри Лукії

На крутому повороті, впираючись колесами у рейки (залізом — об залі
зо), трамвай натужно... І тут я постійно зупиняюсь, не знаходячи потрібного 
дієслова (видзвонює, вищить, повискує?..). Скільки б не підбирав — жодне 
з тих дієслів не передає того особливого тембру, яким з-поміж інших місь
ких звуків вирізняється голос трамвая, коли описує дугу на повороті. Вже 
б я відмовився від тих спроб (не все ж  мусить мати якусь назву), якби не 
«шістка»: виїжджаючи з кільця на Промисловій (побіч — будинок, у якому 
живу) вона щоранку повертає мене до тих лексичних пошуків — усе ще 
пробую одним якимсь словом окреслити той особливий голос, що його по
дає трамвай, повільно виходячи з повороту...

Одного ж  разу, мимоволі наслухаючи тягучу трамвайну пісню, я раптом 
згадав Буніна — поетичну фразу, яка протривала в моїй пам'яті добрих 
декілька десятиліть, якщо не цілого піввіку: «И металлически страшно, 
в дикой печали /  Гуси из мрака кричали». Спочатку я не міг зрозуміти, 
чому вижили саме ці рядки і чому вони спливли на пам'ять якраз тепер, 
коли знову повів своєї трамвай. Та за хвилину я здогадався: причиною 
тут — магія порівняння, що дає змогу не лише побачити й почути, а й 
рятує побачене й почуте від забуття: у крикові гусей справді щось є від 
металу, а в голосі трамвая таки дійсно вчувається крик гусей — їх «дика 
печаль»...

За якийсь час я ще раз повернувся до тієї фрази із Буніна, — коли пере
кладав Тібулла, його елегію, відому під назвою «Війна і мир», уж е вкотре 
покращуючи українську версію двох її чільних рядків: Ouis fuit horrendos 
primus qui protulit enses? /  Quam férus et vere ferreus ille fuit! Ключовими 
словами тут (ці ж  самі — і в Буніна): ferrum, залізо, horror, страх і férus, 
дикий. У дрижачому «г», що повторене тут вісім разів, і в пронизливому, 
наче посвист меча, «s» (звучить із такою ж  частотою) — ідеальний зву
ковий образ жорстокого залізного віку. В перекладах затираються його 
емоційні грані: «Хто ж  то вперше меча, страхітливу викував зброю? /  
Щонайдикіший дикун, віку залізного син!» Знаємо, про що говорить 
поет, та небагато довідуємося про те, як він говорить. У тому «як» — пе
редусім звук, металічно страшний, надто, коли його сприймаємо на по
гідному тлі золотого віку, який не знав ні золота, що будить злочинну 
жагу, ані заліза, що служить тій жазі...
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«Гайдамацька?.. Є така вулиця?..» — мов нині бачу з подивом зведе
ні брови старенької (такою вона видавалась мені, одинадцятирічному) 
вчительки української мови; саме тоді вона записувала у журнал, хто 
де живе. — «Гайдамацька?..», — перепитала притишеним голосом, мов 
боячись, що за дверима хтось підслуховує... Тоді я не здогадувався, що 
назва вулиці одразу ж поєдналась у неї з піснею «Ми — гайдамаки.,.», з 
іншими, що кликали піднятися «За Україну, за її волю...» повстанськими 
піснями... Справді дивно, що вулицю Бальонову після війни назвали Гай
дамацькою, хоча Франкового Лиса Микиту у ті ж  таки часи із «гайдама
ки» перейменували на «розбишаку»...

Так ось на колишній Бальоновій (була тут, кажуть, цукерня «Pod trzema 
balonami»), яка згодом стала Гайдамацькою, мені випало провести рік 
свого життя. Тут, у двоповерхому особняку, що при церкві св. Параске- 
ви П'ятниці, винаймали помешкання мої старші сестри, які навчались у 
Львові. Мати з батьком вирішили, щоб і я, закінчивши початкових чоти
ри класи в селі, продовжив навчання, скільки буде змоги, у міській шко
лі; тимчасово й мама залишилася при нас (батько привозив нам із села 
провіанти). Школа була неподалік, на Бічній Савіної (нині К. Скидана). 
Перший день у тій школі, власне, й залишився у пам'яті завдяки подиву 
нашої вчительки: «Гайдамацька?.. Є така вулиця?..» А ще запам'яталося, 
з яким нетерпінням я чекав, коли закінчаться уроки (все тут, після села, 
було для мене чуже, незвичне й тривожне) і коли, врешті, знову буду на 
Гайдамацькій, в особняку, де так затишно й добре... Вікна помешкання, 
яке ми винаймали на поверсі, виходили на Підзамче, до сонця. Ще й нині 
чую під рукою полущену від спеки фарбу на підвіконні, звідки я оглядав 
вулицю, де снували автомобілі; що не один, так мені видавалося, то нові
ший і цікавіший, бо то були перші враження...

Тут щоранку на повороті й виспівував цей ж е шостий трамвай, що спо
лучав тоді (й тепер сполучає) головний вокзал, «двірець», із віддаленим 
промисловим районом, де живу й нині. Тоді, п'ятикласник, я ще не влов
лював у голосі трамвая тужного призвуку. Якщо вловлював, то над ним 
одразу брала гору радість пробудження — той голос я чув таким, як у 
«Музичному словнику» описано барву труби: «Яскраво, радісно, дзвінко 
співає труба» (римська бойова труба звучала надсадно, тривожно, хрип
ко)... Здавалося, повільно обгинаючи мальовничу садибу, що на Гайда
мацькій, трамвай вітає її своїм протяжним видзвоном. Кажу «садибу», 
бо то був не лише гарної форми особняк (тераса, оточена парапетом, ве
ранда, орнаментальна решітка на бляшаному даху), а й господарський 
будиночок, квітники, грядки; головне ж — розкішний, як для міста, 
фруктовий сад...
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Не знаю чому, але Гайдамацьку з її особнячком, скільки б разів не по
вертався туди подумки, бачу лише весняними, замаєними, наче б на тій 
вулиці й у тій садибі, весняна пора тривала цілорічно. То були справді дні 
вічної весни. Добре в Овідієвих «Метаморфозах»: «Вічна стояла весна»... 
Якось несподівано (Хіба те вгледиш, як із бруньки — лист?} зеленіли де
рева, несподівано — й цвіли; вечорами до їхньої квітучої тихої радості 
долучалась і голосиста — солов'їна. З тієї зелені, вибудуваний із двоко
лірних, жовто-червоних цеглин, мов у вишиванці, обведений залізною  
огородою на невисокім підмурку, весело проглядав сам той будинок на 
Гайдамацькій — зустрічав чергову шістку, що їхала з Підзамча або — на 
Підзамче...

То був старий трамвай, що по-школярському подзеленькував дзвін
ком; трамвай з відкритою задньою «площадкою», де, опершись на по
ручні, можна було спостерігати за вулицею чи просто дивитись, як, ті
каючи з-під коліс, залишаються позаду, наче пливуть кудись, залізні 
рейки. М ожна було, на повороті, застрибнути у вагон, можна було й 
зістрибнути з нього... Те роблю й тепер, уж е в уяві, — зістрибую на 
Гайдамацькій, 2... Смикнувши за дріт, що одним кінцем прив'язаний до 
залізної хвіртки, а другим — до дзвінка при вхідних дверях і діждавшись, 
коли вийдуть відчинити, простую до невеличкої тераси, де вхід до бу
динку. Піднімаючись кількома східцями, чую під рукою теплий камінь 
парапета, що огороджує терасу. Переступаю поріг сутінного коридору. 
А що входжу туди подумки, чимось іще тоншим, аніж тінь, яку відкидає 
тіло, то здається мені, що й довкола мене — такі ж, хіба що доторком 
душі відчутні, тіні минулого... В кінці коридору, по ліву руку, — двері до 
просторої кухні; її вікна виходять в сад, і пряме сонце сюди не зазирає. 
Вечорами тут музикує родина Хомів: флейта, акордеон, гітара... Не впіз
наю мелодії (щось із нині вже глибокого retro), яку награють музиканти: 
вона, хоч і невловна, як тіні минулого, а все ж  присутня — творить на
стрій, без якого, хай скільки б не смикав за дзвінок, не зміг би увійти в 
будинок на Гайдамацькій...

Іноді з невиразного світу тіней випірнають поодинокі постаті. Й такі 
вони нетривкі, що боюсь, дихнувши, розвіяти їх... Сам господар прицер- 
ковного особняка, старенький священик о. Дрелих у постійних своїх по
шуках за окулярами («хтось вкрав») зазирає й до кухні, де вечорами га
мірно й людно. Втім, вечори для нього настають із самого ранку: «То вже 
нема коли снідати — скоро вечеря», — щоразу зрезиґновано повторює 
цю ж саму фразу, коли дочка, пані Дара, просить до сніданку... Один із 
квартирантів, старший кавалер (голова завжди перехоплена рушником) 
смажить на газовій плиті свою традиційну яєшню... Загадкова й мало
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мовна Оля (мали її за підпільницю, хоч уголос того слова ніхто не вимов
ляв), білява дівчина, що рідко всміхається... Високий, худорлявий двірник 
Влодзьо (таки від народження не говорить) повагом, кожному зокрема, 
показує свою відзнаку за сумлінну працю — грамоту (іноді з мітлою в 
руках серед вулиці, задивившись кудись чи замріявшись, він мете й мете 
на одному й тому ж  самому місці — не чує, як сигналить йому довгенька 
«колєйка» автомобілів)... Старий сторож, поляк, почувши, що дзенькнув 
дзвінок, бере ключа й чалапає коридором до вхідних дверей, але на пів
дорозі, махнувши рукою («Со опі т і  га к» с^ а? ..»1), вертається до кухні... 
Осип, ще один квартирант (це він спозаранку гупає у саду ядром — тре
нується), легко, мовби з картону були, закладає важкі дубові віконниці 
на вікна — це його щовечірній обов'язок...

Коли, врешті, все влягається й тихне, коли й нічний трамвай лише зрід
ка подає свій голос, о. Дрелих, у темно-фіолетовому ковпаку й довгій ніч
ній сорочці, нечутно ступаючи коридором, перевіряє, чи все в порядку 
(обхід дому перед сном). Почувши за вікнами якісь шурхоти (жуліки!), 
сягає через мансардове віконце до бляшаного даху і, раз по раз б'ючи по 
ньому палицею, викликує, мовби скандує до тих лунких ударів: «На-па- 
де-ні-є-є-є!» Дивне, високого стилю слово, акцентоване на серединному 
«де» (саме «де», а не, як у росіян, «дє»), не знаходячи відлуння, летить ген 
над поснулою дільницею Підзамча: «На-па-де-ні-є-є-є!..»... За якийсь час 
цей ж е Осип (це ще один із його обов'язків) виводить за вухо переляка
ного «нападника»: в саду вже запахло яблуками...

Та не один лише трамвай став для мене звуковою «візитівкою» Гайда
мацької. За якихось кількадесят метрів від особняка, де нині підземний 
перехід, біля «рампи» (шлагбаума), по обидва її боки, назбирувалось чи
мало людей, а потяг ще звіддаля гудками попереджував охочих перебіг
ти йому дорогу (нетерпеливі шмигали попід рампу або обходили її). Але 
й вони, ті потяги, — інші, аніж сьогоднішні: то були справжні трударі- 
паротяги, що звістували про себе клубами диму, бухали парою, та й голос 
подавали інший — наче поважніший, протяжніший... Там, одразу ж  коло 
переїзду, на розі вулиці, продавали газовану воду. Туди, після шкільних 
уроків, коли припікало сонце, й ходили ми з мамою — «на содову воду»... 
Спочатку бачу, як у склянку вливається подвійна порція (так мама замов
ляла) густого червоного сиропу. До тієї червіні тугим струменем — чис
та, газована... Спінений напій шипить, лоскоче ніздрі, пахне сільським 
малинником, смакує, і всі ті відчуття — водночас...

/ А що я з того маю?
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Траплялося, що, приїжджаючи з села, тато на якусь годинку затриму
вався на Гайдамацькій. Поки мама порається коло обіду (на поверсі, де 
квартируємо, — покій і кухонка), ми з татом виходимо в сад. Тут, уздовж  
глухої стіни сусідньої кам'яниці, у яку впираються садові дерева, — вузь
ка стежинка, що може правити за бігову доріжку — стометрівку (тато 
відміряв кроками). Стаю в одному кінці тієї доріжки; тато, вийнявши ки
шенькового годинника, — в протилежному. З помахом татової руки схо
плююся з низького старту — біжу. Одна спроба, друга... Завтра, на уроці 
фізкультури, — складаємо нормативи на БГТО («Будь готов к труду и 
обороне»); про ГТО («Готов...») ще й не мрію: ті із старшокласників, хто 
носить той значок, видаються мені мало що не надлюдьми...

Не пам'ятаю, що там казав татів годинник стосовно мого бігу, але нині, 
коли озирнусь, то здається мені, що ту відстань я пробіг набагато повіль
ніше, аніж час — незмірно більші розлоги, що між тодішнім — і сьогод
нішнім днем. Пробіг — і явив плоди своєї нездоланної потуги... «Всюди, 
куди не гляну, бачу докази своєї старості. Якось я побував у своїй під
міській садибі і, вгледівши там, видалось мені, занедбаний і близький до 
руїни будинок, поцікавився витратами на його відбудову. Мій управи
тель відповідає на те, що в цьому не його вина, що він робить усе по
трібне; дворище, однак, — старе. А це ж  те саме дворище, яке виросло в 
мене на очах. Що ж то чекає мене, коли й те каміння, при мені закладене, 
вивітрюється?.. Так ось, завдяки моїй садибі, зринає переді мною, куди 
не гляну, моя старість».

Коли я перекладав цей уривок із «Листів» Сенеки, переді мною од
разу ж  постав образ садиби на Гайдамацькій. Здавалося, я ступив у той 
самий слід, перейнявся тим самим настроєм, що багатьма віками рані
ше — автор «Листів». От лише потузі часу ніхто тут не протистоїть: ні 
«управителя», ані господаря, хоч будинок не порожній — заселений... 
Де був сад — декілька нашвидкуруч побудованих подібних до кошар, 
сірих, приземкуватих будівель. На врослих у землю, потрісканих під
мурках ледве тримається, колись струнка, тепер погнута, поржавіла 
огорода. Скособочена хвіртка і вхідні двері — навстіж. Ні кам'яного 
парапета, що огороджував терасу, ні того дзвінка, що дзеленчав при 
вході, ані клямки у дверях. Де цвіла акація, коло самої хвіртки, проли
ваючи з тієї незайманої білості цвіту п'янкий запах літа, — зчорнілий, 
наче обвуглений пеньок. Ще якесь мертве дерево, впавши на дах бу
динку, так і лежить на ньому, подаючи образ уже й не старості, а самої 
смерті... Наче з одного кореня зрослі дві туї (я дивився на них з вікна, 
коли були ще деревцями) з усіх сил, випинаючись луком, тягнуться, 
щоб утримати рівновагу, верхівка до верхівки, та годі — сила тяжіння

153



бере гору: стоять, падаючи, а чи падають, стоячи. Образ, іще сумніший, 
аніж те дерево, що лежить на даху. Бо туї — в чеканні, в передчутті: 
були б  людьми — побралися б за руки: страшна не смерть — передчут 
тя розлуки...

На повороті заводить своєї трамвай — здається, що то сам залізний вік, 
дарма що залізний, розжалобився над собою... Колись я не вловлював 
тужливих, а нині — радісних ноток у його тягучій пісні... І коли той роз
пачливий, подібний до скрику гусей, металічний голос не дає мені ввійти 
у дивну, що стояла цілий рік, весняну пору на Гайдамацькій, тоді беруся 
за старі світлини. Знаходжу серед них ту, на якій, наче справді у багатій 
вишиванці, хоч світлина чорно-біла, красується в променях сонця той 
особняк. Опершись на парапет, ледь усміхається моя найстарша сестра 
Лукія (можливо, й сходились її стежки — з Олиними). На обличчі й во
лоссі вгадується лагідний доторк весняного подуву. В саду з миті на мить, 
іще голі, забрунькуються дерева... (хтось, ставши з фотоапаратом десь 
коло хвіртки, натиснув спуск — зупинив мить)...

Ось тоді й намагаюся прослизнути у  ту часову щілинку. Знову чую 
під рукою весняне тепло, що вж е прогріло кам'яну плиту парапета, а в 
долоні — мистецьки вироблену металеву ручку вхідних дверей. Про
чиняю їх і, затамувавши подих, нечутно входж у в сутінний коридор... 
Ліворуч — дерев'яні сходи з поруччям, що ведуть до нашого помешкан
ня. Перші східці, що починаються від різьбленого дерев'яного стовпця, 
розходяться віялом (на той стовпець ми накидали плаща, зверху накла
дали капелюха — лякали дорослих: темний привид стовбичить у  сутін
ках). Піднімаючись сходами, веду долонею  по ковзькому, наче відполі
рованому, поруччі з повздовжним жолобком з обох його боків. Перед  
помешканням, у сінях, — високе віконце; крізь нього, ставши на стіль
чик, можна побачити, хто сіпає за дзвінок коло хвіртки, можна й на дах 
будинку вилізти. За дверима, у нашій кімнатці, чую дві Гітари. Пізнаю  
їхні голоси: на шестиструнній, м’якшій, грає Льоньо, що залицяється до 
Лукії; на семиструнній — Роман, кому приглянулася молодша — Мар
та. Не хочу їм заважати, спускаюся сходами вниз, звідки долинає ледве 
чутне retro, — до кухні... Сподіваюся знов на диво — коли з невиразно
го світу тіней одна по одній проступатимуть видимі постаті, звучати
муть голоси... Не хочу виходити з тієї миті, в яку так нелегко увійти, але 
з якою навіть тінь сторонньої думки надовго може мене розлучити.,.
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КАМІНЬ І СЛОВО

Протилежності й тут зійшлися: камінь — і слово. Матеріальне — й ду
ховне. Те, що має вагу фізичну, і те, чию вагу на терезах не виміряти. 
Те, що поскупилося місцем для душі (кам'яна душа — загалом не душа), 
і те, що є її виявом. Те, на чому ніщо не проросте, — і зерно, яке шукає 
вдячного Грунту. Те, що мовчить, і те, що мовить... І все-таки ті проти
лежності поєднує спільне — давнина: прадавній камінь — і ще прадавні- 
ше (спочатку ж  було) — слово.,. Давнина — й у подихові, що зріднило ті 
дві протилежності: камінь і слово, те сполучення, творить рівно ж  таки 
прадавню ритмічну одиницю, що у грецькій версисифікації назване адо- 
нієвим віршем.

Його подих (дактиль і хорей) — в занурених у давнину, відшліфованих у 
потоці мовлення висловах: «Дай, Боже, щастя!»; «Многаяліта!»; « Щастя - 
здоров'я!»; «Сійся, родися...»; просто у зверненнях («Ой ти, дівчино») чи 
зітханнях: «Ой, Боже, Боже!»... Отож: камінь і слово... камінь і вітер... 
камінь і сонце... Одначе, тіні, що є протилежністю до сонця, ніяк не по
єднаємо з каменем у тому відстояному у віках подихові — і вже вкотре 
полишаю спробу перекласти озвучену тим віршем поезію Ґарсії Лорки 
«Chopo у torre» (Сокір і вежа), її кінцівку: Frente a frente (навпроти себе) 
Piedra у viento (камінь і вітер), Sombra у piedra (тінь u  і камінь). Після 
«тінь» — прогалина в один короткий (у нашому віршуванні — ненаголо- 
шений) склад, і нічим її, тієї прогалини, не заповнити... Сокір (chopo), від 
якого лягає на землю жива тінь (sombra viva), тінь «зелених голосів», — і 
вежа, від якої, хоч вона із щільного каменя, — тінь порожниста (sombra 
exenta). Сокір — витвір природи. Вежа, супутниця міста, — витвір люди
ни... Камінь і місто... Камінь і слово... Місто й людина...

Двох речей позбавлена міська людина: вдень вона не може глянути 
вдалину, озирнути обрії; вночі — глянути вгору, побачити зоряне небо 
над головою. Львів має Замкові пагорби, і хто відчуває брак обрію, той 
час од часу йде туди — на сам копець, щоб окинути зором видноколо 
(після закінчення школи, — хтозна, чи не єдиний раз ужитті! — там зу
стрічають сонце). Тоді, може, й подумає, що таке обрій — для думки, піс
ні, настрою: «Ой вийду я на гору, /  На високу кам'яну — /  Подивлюся, 
подивлюся /  Вдалину...» Хто ж хоче глянути на зоряне небо, той шукає 
за внутрішнім двориком-колодязем: з його дна видно шматочок нічного 
неба й трохи зірок у ньому. І видаються вони самітнішими й віддаленіши
ми, аніж коли дивитися на них десь у глухому селі, з пагорба... Насправді
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ж, це не вони, ті зорі, а міська людина — і самітніша, й віддаленіша від 
небесної гармонії. Що ж бо таке самотність, як не перебування осторонь 
тієї гармонії?.. Не почувався ж самітним, хоч навколо — ні душі, пастух 
із Гомерової «Іліади»: «Світлом облиті долини всі видно, і пагір верхів'я, 
/  Й скелі високі; й безкрає над ними простерлося небо, /  Повне зірок не
зліченних, і серцем пастух їм радіє.......

От і озивається до міської людини — камінь. Рах tibi... — вихоплюємо зі 
сторінок розгорнутої кам'яної книжки, що її тримає крилатий лев (з Ве
неційського герба) над порталом кам'яниці навпроти ратуші. Рах tibi... — 
таке миле й чи не кожному, дарма що то латина, зрозуміле побажання. 
Скільки літер у латинському слові, стільки й у нашому, та й слова поде
куди на диво схожі: tibi — тобі... Щойно прочитані, вони стають нашими; 
сплітаємо з них щось нове — снуємо, дослухаючись до відлуння латини, 
свою думку, бесідуємо з каменем: Чи в радост і хто йде, а чи в журбі, кри
латий лев Марка-свангелиста — латиною: Рах tibi, Мир тобі... Венеціє, 
під знаком лева місто, зі Львовом ти віддавна вже на «ти», і хай в цю ж 
річку двічі не ввійти, — т риває казка, бо триваєш ти, Венеціє, Рах tibi, 
Мир тобі...

Чи в радості хто йде, а чи в журбі... Але в місті рідко хто йде. Згадую 
собі читанку з часів свого дитинства, а в ній оповідку під назвою «Міс
то» — враження сільського хлопчини, Івася, який приїхав з мамунею до 
Львова збувати молочні продукти: «На вулиці товпилося багато людей. 
Одні йшли в цю, інші в другу сторону. Одні входили до крамниць, другі 
з них виходили. А всі йшли швидко; видно, їм було чомусь спішно». Далі 
Івась подивувався, як із трамвая («великого воза»), через передні двері, 
«висипалося багато людей і вони зараз розбіглися на всі сторони». Ще 
більше здивувався, коли якась пані, до якої вони зайшли з тими продук
тами, почувши, що він хоче пити, «покрутила якусь ручку при стіні, а 
Звідтам почала текти вода, покрутила знов — і вода перестала текти»... 
А в кухні, де було досить темно, «пані покрутила якусь шрубку в стіні, й 
під стелею засвітилася ясно лямпа. І знов подумав Івась: «Яка то в місті 
вигода!..»

Але за вигоди треба платити. І не тільки грішми. Тут мусимо визнати, 
що міська людина відчуває брак іще однієї речі, якої вже за жодні гроші 
не купити, — брак часу (він усе-таки незмірно дорожчий від грошей). 
Скільки б тих винаходів не було, що мали б давати змогу принаймні «гля
нути вгору», — навіщо ж  вони тоді, ті винаходи? — міська людина що не 
день то швидше «біжить», «добігає», «забігає», «перебігає», а гуртом то 
«збігаємося», то «розбігаємося»: механічне колесо з'їдає не лише про
стір, а й час; примножує — турботи. Коротшають години, довшає — низ
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ка турбот, як про це в елегійних дистихах-зітханнях, теж міська людина, 
М. Зеров: «Прудко на безвість ідуть наші дні і короткі години, /  Зрана 
до ночі гуде колесо темних турбот. /  Не помічаємо — як надворі весна 
розцвітає, /  Не помічаємо — як з дерева сиплеться лист. /  Тільки і вимо
виш «осінь», коли, ідучи тротуаром, /  Втомлені очі зведеш на облетілий 
каштан. /  Так у півсні пролетять наші дні і літа повносилі, /  І зачорніє 
в душі старості голе гілля»... До втомленої міською круговертю, забіга- 
ної людини — співчутливий голос із кам'яної сторінки: Рах tibi — Мир 
тобі...

Рідко зводимо очі не лише на дерево в місті, а й на різьблене у камені 
слово. Не помічаємо його. А помітивши — не чуємо того слова. Між нами 
й античними пролягла не так часова чи просторова прірва, як та, що її, 
хоч як розганяймо колесо, не подолати, — прірва мовчання. Але причина 
того мовчання не в «мертвій» латині — а гаки в нас самих: «І все — гро
би: діла людини, /  І виноградники, й доми. /  Лиш урочиста мідь латини 
/  Лунає з плит, мов спів сурми...»; так О. Блок (в озвученні Г. Кочура) — 
про Равенну... Щоби почути той спів, треба долати незмірно довшу до
рогу, ніж та, яка веде до Риму чи давньої Равенни, — дорогу, що пролягає 
між словом і серцем. Слово і серце — ще один подих адонієвого вірша... 
Якось, переступаючи поріг однієї з львівських кам'яниць, я несподівано 
почув подібний до сурми голос — саме з плити, на яку ступав. На ній. 
мідй,ю чи бронзою вписане, різьбилось вітання: S A L V Е. Це ж  саме су
ремне «с»; найголосніші з-між голосних — «а», «е»; посередині — м'яке 
«1»; відкритий склад наприкінці — то голос, що йде вдалину...

Давіть тут, під стопою, — перекладацька проблема, Як відтворимо це 
вітання українською: «здрастуй», «вітай», «здоров»?.. Уявімо собі остан
ній варіант — у бронзі (не той рівень: побутове — й бронза!). Яких ва
ріантів не добираймо, втратимо те, про що поет: «медь торжественной 
латыни» — лункий, світлий і радісний (salvere — бути здоровим, пере
бувати у гарному, світлому настрої), водночас високий звук... Довго я 
носив у собі зоровий і звуковий образ того звичного для римлян вітання, 
поки воно не потрапило в коротку повість про Горація: нікому ще тоді не 
відомий поет у супроводі Верґілія вперше ступив на поріг Меценатової 
оселі. Там його й перестріло, зніченого й нерішучого, вписане тут ж е за 
порогом у долівку (римський звичай пєремандрував до Львова), додало 
бадьорості ясне й дзвінке — SALVE. . .

Одного разу, здалось мені, що й саме сонце ранкової години, коли по
вітря ще прозоре, із зацікавленням глянуло на «кам'яницю з афориз
мами» (пл. Ринок №28), наче на розгорнуту кам'яну сторінку; і то не бу
денне — Стрітенське, тільки-но визирнуло з-за скульптурного декору
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«Чорної кам'яниці». І таке воно в ту хвилину було чисте й промінне (по
дібного освітлення я вже ніколи не спостерігав), так пильно пригляда
лося до кам'яниці доктора медицини Павла Домініка Гепнера (XVII ст.), 
що висвітлило кожну літеру, кожну подряпину. Тоді-то я наче вперше 
побачив ту латинську «читанку» для дорослих. Одразу привернув увагу 
різьблений на порталі, в похмурі дні ледь спостережний, напис — укла
дений гекзаметром рядок, що є найсуттєвішим підсумком морально- 
етичної філософії стародавніх. Мене здивував діалог: два живі голоси 
не з якогось голосника — із каменя. Один хтось, наче завершуючи бе
сіду, хоче, врешті-решт, вияснити для себе: Quis dives? (Хто ж багач?). 
Другий, що із семи грецьких мудреців (цей діалог приписують Біанто- 
ві), той, хто «все своє носив із собою», — відповідає: Qui nil cupiat (Хто 
позбувся жаги). Перший знову запитує: Quis pauper? (Хто ж  убогий?). 
У відповідь чує: Avarus (Захланний). Навіть якщо та захланність, а чи 
жага — до життя. Бо лише тоді, наголошували античні, воно приносить 
насолоду, коли не боїмося його протилежності — смерті. Саме не бої
мося; коли ж  пам’ятаємо про неї, тоді радіємо кожній миті життя...

Збудовану на засадах єдності корисного з прекрасним ( про це — один 
із написів) ренесансну кам'яницю відлунням гекзаметра осінив найви
щий, на центральному фронтоні, афоризм: Domat omnia virtus — Все до
лає чеснота (буквально — мужність: vir — муж). Але наше поняття «муж
ність» надто вузьке для античного «virtus», що є гармонією усіх чеснот, 
окрасою мужа в мирні й воєнні часи («Перевелись нині мужі», — нарікав 
ще ритор Сенека Старший, батько славетного філософа)... Найвищою 
нагородою, «премією», за ті чесноти — шана (честь): Virtutis praemium 
honor — напис у тому ж  чільному ряді. Справді, всі нагороди й премії 
бліднуть перед тим високим і звучним — H O N O R . . .

«Пане, ви за чимсь шукаєте?.. Може, вам помогти?..», — перестріла 
мене на якійсь із таких думок літня львів'янка, здивована тим, що я блу
каю поглядом по стінах кам’яниць, хоч мав би, як усі в місті, кудись по
спішати — «бігти»... Зворушений тією готовністю допомогти, якою так 
мило вирізняються люди старшого покоління, згадую ту шкільну читан
ку, подив сільського хлопчини, а за ним — кам'яницю «Пір року», що 
так дивно, серед самого міста, пахне селом. А втім, чому дивно? Ще ж  
Горацій відшліфував у гекзаметрі своє переконання: Naturam expelles 
furca tarnen usque recurret (Вилами, друже, природу жени — повертаєть
ся знову... ) — Так поет, прихильник села, — до свого приятеля, який 
вже не уявляє собі життя поза містом... У тисняві новобудов, де житлові 
будинки подібні до скриньок, а балкони — до висунених шухляд, хтось 
прикріпив на жердці дерев'яного лелеку: бодай так полегшує свою тугу
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за селом... І знову адонієвим віршем — непоєднувальне (ніколи той птах 
не зів'є гнізда в місті): місто й лелека...

Тут, на фасаді «Кам'яниці-Календаря» (ще й так називають будинок 
«Пір року», що на Вірменській, 23), чотирма рельєфами — одвічні, від 
весни й до літа, подуви часу, що їх приносять на своїх крилах готові до 
лету лелеки (під самим ґзимсом): один «віщує весну», другий, навпроти 
нього, праворуч, «повертає зиму». Під вікнами останнього, четвертого, 
поверху — знаки Зодіаку. А посередині, між другим і четвертим повер
хами, — власне, ті пори року, проілюстровані сезонними роботами на 
селі. Під кожним рельєфом-образком — відповідний рядок із поеми Вер- 
ґілія «Про хліборобство» («Георгіки»)...

«Тож уже в перші /  3 роком новим місяці хай товщу землі урожайну /  
Зорюють дужі бики». Нижче — ілюстрація: ці ж  бики з дивними, прями
ми й гострими, схожими до латинської літери V (над рельєфом — слово 
Ver, весна) рогами; селянин і селянка, що стали «анфас», мов до знимки, 
а чи до молитви перед тим, аніж повести першу ріллю; в руках у селянки, 
більше схожої, однак, до міщанки, — широкий бриль, а в селянина — 
глек; уж е й рукою туди сягає: за хвилину — сипне зерном у надії (сло
вами тієї ж  поеми), що «нива не зрадить засіву»; песик, що задивився на 
своїх господарів...

По сусідству — літо (Aestas): «Жовтогарячу в жарінь серпом підтина
ють Цереру /  І на токах у жарінь сухе обмолочують збіжжя». Різьба ілю
струє лише перший рядок: одна жінка бере під серп «Цереру» — жмут 
колосистої пшениці. Митець (Гаврило Красуцький, бл. 1882 р.) особли
во проакцентував налитий колос, під яким аж угинаються стебла, й ми
моволі знову, тим разом непоєднувальне, — колос і камінь... Отож одна 
жінка жне; в руках іншої, в'язальниці, — вже готові, стягнуті перевес
лами, два снопи; чоловік укладає рівненьку копу; ось-ось насадивши на 
неї останнього снопа, «шапку», візьметься до нової споруди зі снопів... І 
коли сонце висвітлює оздоблений рельєфами фасад (а воно облюбувало 
ту кам'яницю) й тінь від широкого бриля лягає на обличчя селянина, а 
від хустин — на лиця жінок, то здається, що та, зі снопами в руках, ось- 
ось, подавши їх, гляне з-під долоні вдалину, ген понад кам'яниці, куди 
вона й задивилася, задумана чи зачудована чимось, а чи просто глянула 
на небесний циферблат: скільки ще того часу залишилось — до заходу 
сонця...

Далі — осінь (Autumnus): «Різного плоду в коші зсипає осінь, а там ось 
/  Ще припікається гроно п'янке на скельному схилі». Китиці винограду і 
обтяжена плодами яблунька — лише скромна оздоба цього рельєфу. На 
першому плані — тіпання льону на терлиці (терниці), вичісування, вже
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витіпаного, на дротяній щітці... Хто ще застав на селі те тіпання, що за
тягувалося до пізнього вечора, той, певно, й досі чує торохтливу, на тлі 
місячної тиші, скоромовку терлиць, що озиваються одні до одних то на 
тому, то на іншому куті села — ніяк не наговоряться. Бо потім, довгими 
зимовими вечорами, лиш веретено фурчатиме... Але то вже наче й не 
робота — сидіння за кужелем...

«Щойно зима — селяни здебільш утішаються жнивом: /  Поміж со
бою, гуртом, веселі вряджають гостини». Так у Верґілія. А от ілюстра
ція до тих рядків — то вже явний «переспів» оригіналу: весела компанія 
іде в гості... на санях (нечуваний для римлян вид транспорту!); в руках 
у господаря, що сидить із жоною на передньому сидінні, — величенька 
пляшчина, певно ж, міцнішого, аніж вино, напою; в інших — скрипки у 
руках; ідуть із музикою, з вітерцем — двоє коней вскач біжать: на право
му, таки верхи, погонич виляскує батогом... Той переспів можна б так 
озвучити: «Щойно зима — смакують плоди свого жнива селяни: /  Радо 
їздять саньми навзаєм до себе у гості»... Над рельєфом — напис: Hyems 
(зима) — пора року, добре відома вигнанцеві Овідієві, якому так далеко 
було до зимових веселощів!..

У самому центрі, опертий на лікоть, розпустивши хітон, наче засмагаю
чи під сонцем (вічна ж  весна стояла у світі!), приліг собі, вже лисуватий, 
з поважними хвилястими вусами й бородою (Есхіла нагадує) добрий і 
справедливий бог рільників та врожаю — крилатий Сатурн-Хронос (під 
ліктем — клепсидра)... На лівій долоні у нього — поділена вертикальною 
лінією навпіл (linea loci, лінія місця) спочиває земна куля... Над Сатур
ном, дарма що, згорнувши крила, годить собі дозвіллям, час таки ле
тить... Минулися щасливі дні, коли «Шлях цей Сатурн золотий верстав 
колись-то на землях» (рядок із «Георгік»). У Верґілія — не «шлях» (viam), 
а «життя»: «Aureus hanc vitam in terris Saturnus agebat»; така поправка, 
можливо, викликана тією золотою серединною лінією, що пробігає че
рез земну кулю (а водночас, наче золотим розтином — через кам'яницю). 
«Верстав колись-то...» — в золотому віці. А був він, той вік, золотим, бо 
золота не знав, спокуси для людини. Щасливцям час ліниво рахував лиш 
сонячні години... Тепер — уж е не прадавня вічна весна, й земля не само
хіттю годує людину — залізо її зранює, і не тільки її... Залізний вік — бо 
тут заліза вщерть, разюче, сиве, варварське залізо... Дедалі швидше йде 
до лю ду смерть: в Харона, перевізника, — завізно...

«Гладесенько Сатурн стирає...» (гарно про того бога Т. Шевченко!). І 
не тільки різьблені у камені слова. Подув часу гладесенько зітер уж е все 
те, що зображено на рельєфах; не з фасаду кам'яниці — з життя. Робочі 
воли вже не тягнуть двоколісного плуга. Ж енці — не жнуть. Поле, після
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жнив, не рясніє мальовничими (скільки їх перемандрувало на полотна 
живописців!) копами й півкопками — самі лишень «тюки» за комбайном 
(корисне — без приємного)... Вечорами не чути говірких терлиць. Уже 
й сани не тільки для римлян, а й для нас — дивина... Відійшла в минуле 
трудна праця, а з нею, зріднена ритмами, її подруга — мелодійна пісня: 
один лише льон, від сіяння — до білої льняної сорочки, зібрав би цілу 
пісенну антологію... «Гладесенько Сатурн стирає...». Одне слово — ми
нулося. Бо й вічна весна — не вічна... І все ж: «Наше християнське село, 
ще не попсоване течіями з міста, могло б вічно жити, бо в ньому згар- 
монізовані і душа, і тіло — все на своєму місці...», — роздумує теософ  
двадцятого сторіччя у працях, зібраних під промовистою назвою «Ultra 
posse» — Поза межами можливого...

В огляді мистецького твору, як і в читанні, вступає у  гру вибірковість: 
найпильніше приглядаємось до того, що більше промовляє нашій душі. 
Зупиняючись перед кам'яницею «Пір року», найдовше затримую погляд 
на осені, чий подих, уж е від серпня, вливається в душу якимсь особливо 
солодким неспокоєм. Провадячи кудись стежками непосидливого вітру, 
осінь не промовляє, а радше нашіптує: Блукає Львовом осінь-листоноиіа, 
забуте щось нашіптує й мені... У віт ру барокового розкошах купають
ся фігури кам'яні... А ще, коли мовою римлян, особливо цупко «тримає» 
мене (me tenet) — зима. Ж одна інша пора року, навіть осінь, не зали
шила таких стійких вражень. Серед них — їзда санями. Втім, це навіть 
їздою годі назвати. їде — віз. А сани по стверділій сніговій рівнині, коли 
її припорошив свіжий сніжок, не їдуть — летять. Недарма ж  давнього 
виробу сани (в М узеї етнографії) — у вигляді лебедя. І не тільки тому, що 
лебединим пухом летять із неба сніжинки — летять самі сани... Білість, 
невагомість, тиша — і лет...

С еред усього, вже призабутого, що нашіптує осінь, — щось проти
лежне до зимового лету на санях: торохтіння воза по львівській бруків
ці. Можливо, що й восени це було, коли батьки привезли нас, сестру  
Юстинку й мене, возом до Львова, що був тоді на шістдесят із гаком 
років молодший. Ще й нині, не лише вухом, а й усім тілом чую торох
тіння коліс по тодішній (нині лиш де-не-де вона) бруківці львівських 
вулиць. Спочатку, десь зо дві години, наш віз, мов човен по воді, тихо 
гойдався хвилястою польовою дорогою. Потім котився рівною — ас
фальтною («автострадою»): колеса ледь чутно гули, коні — видзеньку
вали копитами. А сам Львів, якщо дослухатися до нього, звістував про 
себе, власне, тим лунким торохтінням — зіткненням колеса з безліччю  
твердих, мов залізо (під копитом — не трісне), кубічної форми каменів, 
що ними вимощена була дорога до Львова. Але тоді я ще не переймався
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зітхальними ритмами адонієвого вірша, то й не спливала на думку ще 
одна пара слів, що їх поєднало місто: колесо й камінь...

Отож коло «Кам'яниці-Календаря» затримуюсь найдовше. І не тільки 
тому, що тут, серед міста, — подих села, дитинство. Тут — Верґілій: «Му
жик із Мантуї, повільний і смаглявий, /  3 дитинства ніжного колисаний 
селом, /  Звеличив кий і плуг, і мідяний шолом, / 1 знявся до вершин нечу- 
ваної слави», — таким бачив великого поета Микола Зеров. «Кий» — це 
«Пастуші пісні» («Буколіки»), а «Плуг» — то, власне, «Поема про рільни
цтво» («Георгіки»)... Перед тією кам'яницею, коли оглядаю рельєфи, вже 
вкотре навідує мене думка про те, що варто було б цю поему перекласти 
українською мовою. Не задля того, щоб підказати нинішньому селяни
нові, як має господарювати (не писав і Верґілій приписів для селян), а 
щоб видобути на світло денне обширний пласт лексики, що повертає, 
хай лиш в уяві, вчорашній світ, який ще дослухався до голосу Природи і 
вона віддячувала йому чуттям до Слова. Верґілій адресував свій твір міс
тові, яке, хоча поривало з селом, ідучи у  безвихідь, не могло без нього 
обійтись. І не тільки без його продуктів — без освячених давниною зви
чаїв, що були наче ковтком джерельної води чи гірського повітря серед 
нескінченних міських забаганок, де так нелегко людині, Божій зернин
ці, «дотворювати» себе — спинатися до Світла...

Довелося б по крихтах визбирувати належні різним галузям сільської 
праці лексичні одиниці, вивчати спроби українських інтерпретацій Вер- 
ґілієвої поеми, скажімо, «переводи і наслідування» Осипа Шухевича 
(Львів, і 883; цікаво, що саме тоді Гаврило Красуцький «переспівував» 
«Георгіки» у камені). А визбиравши, приступити до найважчого, ледве 
чи здійсненного завдання: бодай якоюсь мірою залучити читача до най
вищого подиху Поезії, про що, зокрема, Поль Клодель, наводячи лиш 
один, чотириста дев'яносто сьомий, рядок із першої книги «Георгік» 
(а їх, рівно ж бездоганних, — понад дві тисячі): Et gravibus rostris galeas 
pulsavit inanes (Гулко важкий леміш у шолом порожнистий ударив). «Ми 
воістину, — ділиться своїми враженнями французький поет, — причетні 
до зусиль рільника, який натискає на чепіги плуга, і чуємо порожнис
тий, як пам'ять, звук тих заржавілих шкаралуп, що котяться під удара
ми лемеша. Це ми самі зорюємо ниву минулого, видобуваючи на світло 
денне викривальні уламки. Магія мистецтва наділяє мить вічністю [...]. Я 
завершив своє міркування. Кожен, хто зустрічається з Верґілієм, може 
хіба що стати на коліна: бажання продовжувати свій шлях остаточно по
лишає його...» Але самі ж  римляни були переконані: Navigare necesse est, 
vivere non est necesse — Плисти мусимо, жити — не мусимо. Для нас, 
звиклих не так до моря, як до поля, еквівалентним був би такий переклад
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(точніше, переспів) тієї фрази: «Вести борозну мусимо, жити — не муси
мо». І знову чую голос свого батька (часто повторяв, коли я знеохочував
ся): «Взявся за чепіги — не випускай із рук»...

Ще раз переводжу погляд на ту жінку зі снопами, що задумалася, поки 
укладач копи (скульптор мимоволі уподібнив її до кам'яниці), ще зайня
тий своїм ділом. Може, і її, ту жінку, хоч і не чувала про Верґілія, навідала 
думка, яку з незрівнянною майстерністю (у третій книзі поеми) озвучив 
поет, окрилив її: Бесі ^ д і ї  Ыегеа, Гидії іпгерагаЬіІе Іетрив — Хутко між  
тим лине час, лине мить, її не поправиш... У перекладі (вже й загубив лік, 
скільки тих варіантів я перепробував) — лиш констатація факту, в оригі
налі — сам подих часу, його лет: двічі повторене Гидії (тікає, летить) — у 
ненаголошеній частині стопи; слово-образ, що вихоплюється з-під сти- 
лоса, щось невловне й перелітне, як сама хвилина... «Між тим» (калька 
лат. іпіег-еа) — як серп підтинає пшеницю, як селянин укладає сніп, як 
жінка зі снопами в руках зловила себе на думці: «Отак і літа спливуть...» 
Якщо б назву рельєфам на кам'яниці «Пір року» дати латиною, то це були 
б слова з Горацієвого «Пам'ятника»: Рида Іетрогиш — перебіг (втеча) 
часів, тобто пір року. Як у музиці — чергування мотивів (один навздогін 
другому), так і тут — чергування у звуках (осіння струна — найтонша) і 
барвах: «Літо, зима — року нема» (літо — зелене; зима — біле)...

Сонце, закочуючись за кам'яниці, забирає останнє золото з високих 
рельєфів — золото давньоминулого золотого віку... Скільки тих пір року 
промайнуло відтоді, як Астрея, Правда, покинула грішну землю і сяс на 
небі сузір'ям Діви!.. Покинувши — ледве чи колись навідається знову... 
«Лиш повесні в далеких небесах /  Сріблиться зорями її кирея, /  І згоди 
Колос світиться в руках»...





ГОРТАЮЧИ СТОРІНКИ ЛЬВОВА..

Якось, на прохання надіслати дещо з написаного, один із приятелів Плі- 
нія Молодшого зізнався: «Не знаю, про що писати...». — «А ти пиши про 
те, що не знаєш, про що писати: гарна тема», — відповів автор «Листів»... 
Та щойно почну писати про Львів — ловлю себе на думці: не знаю, що б 
то про нього написати, — про місто, де прожив усе своє зріле життя... 
Львів — то наче книга, якої загалом не читаємо, а лише пробігаємо оком 
окремі сторінки (з архівних своїх часів згадую важенну книгу привілеїв, 
«Золоту книгу Львова», яку ледве що під силу двигнути одній людині). 
Для мене, хоч я працював в Історичному архіві, ця книга — радше на
строєва, поетична... Що не сторінка, — вулиця чи квартал, — то інший 
настрій, інша тональність. Львів для мене — то не повість чи роман, а 
настроєві образки, новели, вихоплені з часового плину «світлини», наче 
ілюстрації у тій книзі, яку тепер, уж е здебільшого подумки, не перестаю  
гортати...

Найчастіше зупиняюсь на тих її сторінках, які, навіть у назвах вулиць, 
пахнуть рідним для мене селом: Сінна, Городницька, Квітова... На тих 
теренах (Замарстинів, Підзамче) я винаймав помешкання у свої студент
ські й післястудентські роки. Мешкав і на тих околицях, що поєднали, 
здавалося б, непоєднанне: Індія, Мадера, Сахара, а поряд... Якутська 
(усю цю екзотику з карти Львова зітерли новобудови)... Гортаючи ар
хівні пергаменти, дихнув середньовіччям, відчув, за мурами Бернарди
нів, подібну до космічної, тишу історії. А на початках багаторічної праці 
латиніста у Львівському медінституті щотравня вдихав п'янкий запах 
весни, що його щедро розсіювало довкіл розкішне, мов кульова галак
тика серед навчальних корпусів, сімейство бузку (здається, перського); 
не протривала до наших днів та розкіш — давно вже викорчували той 
бузок задля бронзової постаті, яка й нині стоїть на тому місці... А перед  
тим, ще до архіву й до медичного, — гомінкі лабіринти університету: «Як 
во Львів попасти», — запитав мене, пам'ятаю, приїжджий вступник, за- 
блукавшись у плетиві коритарів, де нині математичний факультет... І над 
усім цим — незмінне «бам» («м», як у французькій, — носове) годинника 
з вежі львівської ратуші.

І все ж  Львів тим і Львів для мене, що його можна озирнути із Замко
вих алей, із самого копця. Хто б із нас, студентів п'ятдесятих років, по
вірив, що на ньому замайорить синьо-жовте знамено! Щойно побачив 
його, те знамено, — згадав Евріпіда: «Є всілякі появи небесних сил: /  Що
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й не снилося нам, те здійснять боги, /  В чому впевнені ми, — не збува
ється...» Найрадше озираю сторінки Львова під захід сонця, ставши при 
кам'яному Гроті з його двома левами; тепер вони бачать Львів лише восе
ни, коли, мов завіса, опадає листя: з-за пагорба вже поспинались молоді 
дерева. Тільки-но стану тут — згадую погідний вечір шістдесятилітньої 
давнини. Йшло нас троє: моя сестра Марта зі своїм майбутнім чолові
ком Романом і я (привезли мене з села показати Львів). Мов нині бачу 
три тіні, що їх відкидав нам під ноги ліхтар; усамітнену пару на лавчи- 
ні грота — коли ми наблизились, хлопець і дівчина враз відсторонились 
одне від одного; низку рухливих вогників серед непорушного, що пере
гукувалось із зоряним небом, мерехтіння вечорового міста: за його межі, 
кудись у ніч, відходив пасажирський потяг. Найвиразніше бачу саме ту 
пару закоханих, а також, мовби якийсь зв'язок був поміж баченим, — 
той потяг, що відходив...

Вікно мого теперішнього помешкання (дивна випадковість!) відкриває 
розлогу Замкову панораму: від Кривчиць — аж до західних схилів, де, 
власне, й був княжий замок, а тепер — той грот із левами. Уже з півві
ку над Львовом домінує (domina — пані, володарка) телевізійна вежа, що 
зростала, таки на очах, за моїх студентських років. Вона й поділила мій 
Львів (ту саму книжку кожен читає по-своєму) на дотелевізійний — і те
левізійний. «Заходь, побесідуємо», — чув я від приятеля, відходячи. З по
явою телевізора, серіалів та шоу, дедалі меншає тієї бесіди, яка і в античні, 
й нові часи важила й гріла не менше, аніж домашнє вогнище (недарма — 
«вогонь в одежі слова»)... М оже здатися дивним, але технічні винаходи, 
з'їдаючи відстані, не зближують людей, як не зблизить їх одна, «загаль
нозрозуміла», мова (візії загальнопланетної цивілізації), — хіба що збли
женням назвемо ділове чи загалом доволі плоске спілкування, А втім, що 
ширшає, — таки йдемо до згаданої цивілізації, — те неодмінно тоншає; 
замість бесіди, усної чи листовної, — скупі меседжі... Втім, про це ж саме, 
наче в нинішній день зазираючи, — Овідій у своїх «Любощах»: «Видно, 
кмітливість твоя — проти тебе, природо людини: /  Надто вигадлива ти — 
жаль, що на шкоду собі»...

До речі, про «загальнозрозумілу» мову. Французький дипломат Ульріх 
фон Вердум, відвідавши Львів десь у  сімнадцятому сторіччі, зазначив у 
своєму щоденнику, що порозумівся з міщанкою, яка продавала рибу на 
львівському ринку... доброю латиною. Згадую той запис щоразу, коли 
проходжу повз кам’яницю №28 на Ринковій площі, — справжню кам'яну 
сторінку латинських афоризмів.

Мій Львів — то Львів осінній. Тієї пори я радше дослухаюсь, аніж при
глядаюся до нього. Вловлюючи, навіть у звучанні вежового годинника,
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Верленові нотки, приміряю їх до українського слова: «Блідну, лишень /  в 
блідний той день /  б'є годину — /  спогадів даль /  будить печаль /  безпри
чинну»... В унісон із тими «світлинами», самотніми постатями, що вкар
бувались у пам'ять, звучить, наче б Замковими алеями ступав, — сам 
Рільке: «Хто був бездомний, той не знайде дому, /  Не збудеться самітник 
самоти, /  Не спатиме, читатиме, листи /  Почне писать чи вийде в парк 
брести /  Уздовж алей по листю ворушкому», — в такому українсько
му відлунні почув австрійського поета М. Бажан... А гнаний завулками 
Львова осінній листок навіює пісенні мотиви середньовічних вагантів: 
«Я — немов листок отой, для вітру забава»... Далі — початок усіх, навіть 
осінніх, мотивів — Гомер: «Наче те листя дерев — отак і людей поко
ління»... «Глянь, он листочок летить» (він, падаючи, мовби вагався на тлі 
сліпучої синяви неба), — мати до донечки, провадячи її за руку в дитячий 
садок. Можливо, й не чувши про Гомера, та жінка вказала своїй дитині 
гарну до нього стежку — почуттєву...

Втім, Львів озивається до мене не в яскраві, а в приглушені, ледь за- 
мрячені осінні дні, коли кам'яні будівлі, втрачаючи вагу, проступають із 
тієї замряченості своїми шпилями, вежами та банями, аттиками та орна
ментальними решітками, — звучать химерною грою форм, завжди не
сподіваними акцентами (що ж  бо то за музика, поезія чи навіть мова без 
акцентів?)... Та особливо промовистим для мене Львів є тоді, коли тихо 
дощить на місто. Саме тихо, навіть солодко, ніжно: doucement...

Європейськість Львова для мене — це, зокрема, поетика саме тако
го, яким його оспівав Поль Верлен, тихого, монотонного дощу, — коли 
дощить на місто з його, повторюся, шпилями та банями, аттиками та 
орнаментальними решітками, гостроверхими крівлями, каріатидами та 
маскаронами; у нових кварталах, серед одноманітних, подібних до скри
ньок, будівель, монотонність дощу втрачає свої акценти: дощ тут не йде 
самітником побіч перехожого, що наслухає його тиху мову, — тут про
сто падає дощ ...

І все ж  у пошуках того стану, який називаємо словом «настрій», най- 
радше йду в уж е згадані передмістя, що наче завагалися ступити ще 
якийсь крок чи два — перед містом. Йдучи, на Замарстинові, вуличкою 
Бориса Тена, звідки прямий вид на Високий Замок, я ще раз згадую Го
мера, його знамените порівняння людських поколінь із листям дерев... 
Дивує тут, особливо восени, постійна принишклість, тиша та безлюдля. 
А кличе мене сюди той дивний світ, що між шибками вікон, — світ між- 
віконня: заквітлі вазоночки, звернені обличчям до перехожого дитячі за
бавки, ляльки, паяци та всілякі створіння, і, навіть серед літа, — ялинкові
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прикраси: час, а в ньому й сам е передмістя, наче зупинився, чи завагався 
тут —  у  світі вчораш ньої казки...

О тож , мій Львів —  то Львів осінній. Так би й панував він неподільно 
у моїх настроях, якби не вогники того весняного потягу, який полишає 
м еж і вечірнього міста з розпорош еним  у  ньом у п'янким запахом  акацій, 
з його щемкими мотивами retro: Д о Зам ку пнет ься вулиця Л існа. Біліє 
міст о запахом акації... Поспіш ний пот яг курсом  «Л ьвів  — Весна» до  п ід 
м іської під'їжджає ст ації. Відколи світ , з і с в іт у  в ін  — у  світ , у  Л ьвові 
лиш  — корот кою  зупинкою . М аєва  нічка п от ягові в сл ід  м ахне з  Підзамча  
білою  хуст инкою ...»
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