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ЛІТЕРАТУРА

Володимир ЦИБУЛЬКО

ГОСТІ

Поема

Вони чекають наших самогубств 
вони вже за столом келіхи повні 
неначе Місяць морди їх сановні 
краватки як мечі стримлять

у цьому місті щастя не живе
у цьому місті кров твоя схолола
тобою тут тіпає мов афішею
бо за біблійною нетишею
в тобі зірвалось щось таке непоясниме
чого ти тут чого летиш немов мотиль на світло
0 якби ж то міг не дихати на неї мов ікону

найлегше кинутися в озеро розпуст 
найлегше пити щоб з біди не вити 
але вони сидять столи накриті 
келіхи повні гості ж бо шановні 
вони чекають наших самогубств

Пастух мурах не спав
котру вже ніч не спав пастух мурах
ходив по хаті страх і пхавсь на дах король невдах
там ближче до неба тобі у місті цьому треба
уже не неба але й ще не неба
тобі тут замість хліба всучать хлєба чи навпаки 
ти ж збірний образ із образ з плачу і сміху 
гомеричного щокою притуливсь до вічного 
до вічного калічного до теплого затерплого

1 сліди запам’ятовує брук
і процес перетворення сливи у квітку реальний 
лиш кісточка видасть але й вона проросте 
хіба птахом яким популярним ні спершу яєчком 
а потім і писанкою

я прийшов бо мене ніхто не чекав 
так ти сказав дихаючи на скло 
аби розморозити вічко в замерзлій шибі 
щоб тебе побачила жінка 
аби розморозити жінку
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я прийшов бо не маю дому 
так ти сказав дихаючи на владу 
і продихав у владі вічко
і отримав свій дім —  карамелю на мурашнику

я пропажа сказала доля 
і продихала шлях для блукань 
і запалила сніги так бредеш 
до пояса весь у вишневому сокові 
що символізує ріки крові 
і видно берег і дім на березі 
у дому стіни розмальовані 
а в домі стіл а за столом 
кружечком гості та недошановані 
вони чекають наших самогубств

Але не спав пастух мурах
він по реакції мурах нас попередив вчасно
що стіни розмальовані —  то гасло
що в домі гості лапті на помості
їм губи репають од тостів
їм щоб догнатись треба смерть

То ти хотів було продати
вже й рідну матір ну торгуйся
воно такі діла —  як вдасться бач не вдалося
а як ревлося ой пардон як ревнувалось
така ідилія а я панове навчений
так братством найвищим братством голодранців
де вовку вовк найбільший брат

отож вона не мама мамо вибач
то щось таке страшніше ніж я народивсь
то щось таке як живучи
щодня народжувавсь на день ні —  на годину
коли не вірять вже ні в що
коли до чистої сльози
потягнешся мов до карбованця чи гривни

у моїх левів сиві гриви 
у моїх левів язики грайливіші 
щоднянародження
а я народжений був майже стільки 
як Христос 
плюс мінус п*ять 
ні мінус
мене спа/іив у Римі Венце 
плюс мінус косинус чи синус
о як я сіюсь як я сіюсь 
найлютіший мінус 
мене за ниті сіпає а я ж 
не сам то кляте покоління 
ні блудне ми за руб
об стінку розбиваєм чола 
троянди не торкались наших губ
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напрошено гостей 
і шкаралупи нами вже прокльовані 
а світу як і світла не стає 
є дім на березі у домі стіл і гості 
кружечком гості та недошановані 
вони чекають наших самогубств

Найвища стеля в тому домі
для цісаря невдах для цісаря невдах
найглибші діри в тому домі
і там і там сіяють зорі невідомі
з*єднавши рай і небо ув одне у площину
навколо неї наче виноград
заплетений ганебний соціум а в нім
намішано красунь з старечими руками
немовби ті гектарами сапали масиви зір і буряків
і рок-н-рольних мудаків

ти рай шукав отримуй рай 
з калини крові наберись і грай 
свою мелодію кирпату 
про хату з розцяцькованими стінами 
тридцять двома кукурудзинами 
розковуй ноту ре

вона бере когось за шиворіт
і до весільних до воріт веде когорти самогуб...
ні —  самовидців око є
всевидящеє правильно воно
воно на шухері стоїть
аби настоялось вино
начавлене із мізків самогубців

вони прийшли якраз учасно
якраз господаря не було був на війні
війна була смертельна він захищав гостей
десь на кордоні з Богом Богу —  Боже
гостей приймати треба гоже то ж попросив
кохану з-за ріки що розділяла їх державу
на схід і захід на ганьбу і славу
отож з славобережжя мав прийти хтось
аби прийнять в ганьбобережжі гостей на славу
а гостей орава то ж достойно прийняті
вони кохали Ґаздину коханку
разом і поодинці й знов разом
але келіхи повні гості ж бо сановні
їм подавай смертей
смертей в коморі не було
розпродали за весну щоб дожити
до нового врожаю дожили й гостей чекали
та не ораву
а щоб гульня була на славу 

їм подавай ще самогубств
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Михалко СКАЛІЦКІ

АМІНЬ

Повість

І

Діло було за Андропова.
Починалася ця історія у червні місяці в місті Одесі.
У кінотеатрі Маяковського, на Дерібасівській, показували індійський 

фільм “Месник”. Раптово, — ще не скінчилася й одна серія, — фільм 
перервався і спалахнуло світло. Розімлілі глядачі побачили на всіх ходах 
і виходах міліціянтів у мундирах і в цивільному.

— Спокойно, громадяни! — сказав один у цивільному. — Хто з вас 
у відпуску, на канікулах чи в кого друга зміна на проізводстві — можуть 
оддихати! Прошу приготовити документи!

Міліціянти пішли між рядами. То там, то сям кого-небудь просили 
підвестися й піти з ними (хто не мав при собі потрібних “бумаг”). 
Набралося таких зо три десятки осіб.

— Оддихайте на здоров’я! — сказав той, у цивільному, як міліціянти 
виводили затриманих, і зробив знак, аби продовжували фільм.

Затриманих вивели у фойє. За столиком сидів міліціянт у погонах 
капітана і ставив одноманітні питання: “Лрізвище, ім’я, по батькові? Рік 
народження? Місце роботи? Професія? Адреса, місце проживання? Чого 
не на роботі у таку пору?” Отримував одноманітні відповіді і дзвонив у 
довідку: “Мамочко? Дай-но мені номерок філіалу НДІПРОЕКТу” чи 
“... номерок електроцеху заводу холодильних машин” тощо. Потім дзвонив 
за вказаним номером: “Алє? Таке-то? Такий-то і такий-то робить у вашій 
канторі? З міліції. Вже не робить? Ладненько”. Тоді повертався до жертви: 
“Питання будуть? Ну, то можете йти, я вас більше не задержую”.

Дійшла справа й до немолодого чоловіка із задавненою щетиною на 
щоках.

— Прізвище, ім’я, по батькові? — спитався міліціянт.
— Пальтів Андрій Кирилович, — одказав чоловік.
— Рік народження?
— Тридцять перший.
— Місце роботи?
Чоловік зам’явся.
— Не робиш, значить? Врєменно? — поцікавився міліціянт.
Пальтів кивнув.
— У машину! — сказав міліціянт. — І оцього тоже! — показав на 

останнього із затриманих. Той теж скидався на професійного “бича”.
Обох посадили до “чорного ворона” й одвезли на знамениту вулицю 

Чичеріна.
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II

У відділенні вже другий міліціянт, з погонами майора, допитувався:
— Які ще є документи? Трудова?
— Нема, — зітхнув Пальтів. — Загубив. То єсть вкрали у мене в 

поїзді. Я їздив у гості до двоюрідної тітки в Київську область. Повертався 
на роботу пристроїтися. Я вже й договорився: на завод с/р. Рішив поїхати 
до тітки знову.

— А які ще є документи? — спитався майор. — Один паспорт? 
Воєнний білет є?

— Є, — сказав Пальтів. Дістав з авоськи невеличкого пакуночка 
пожовклого паперу, перев’язаного чорною ниткою. Розгорнув, простягнув 
майорові квитка.

— Да-а, — плямкнув губами майор, — не густо. Посидь трохи отам,
— і показав Пальтіву на кушетку під стіною. — Тепер із тобою, — 
повернувся до другого арештанта. — Прізвище, ім’я, по батькові?

— Здоровега Анатолій Касіянович.
— Рік народження?
— П’ятдесят третій.
— Місце роботи?
— Врємєнно не роблю.
— Причина?
— Документи вкрали.
— Послєднє місце роботи?
— Апатити, Мурманської області. Мідно-нікельовий комбінат.
— У паспорті значиться: виданий по справці. Сидів?
— Чого сидів? З армії.
— Тепер куди?
— Собирався у Великодолинське, до дядька, щоб поміг з роботою.
— А як ми тебе в Одесі устроїмо?
— Хотя куда-небудь.
— Да-да, — почухав потилицю майор. — Ваше щастя, що у нас 

містов нема, прийшлося б вам посидіти до вияснєнія. Але деякі 
формальності прийдеться пройти.

Тут зайшов лейтенант з “піаніною”. Заповнивши бланк на Пальтіва, 
він кожного його пальця прикладав спочатку до подушечки з друкарською 
фарбою, потім — до бланка. І так усі десять пальців. Ту ж операцію 
перетерпів і Здоровега.

Майор виписав їм міліцейське направлення на завод с/р.
— Більше не попадайтеся, — сказав на прощання. — Ясно?
їм, звичайно ж, було ясно. Вони хутенько вийшли.

III

— Ти куда? — спитався Здоровега уже на вулиці.
— Не~перший раз, — сказав Пальтів, — але спробувати можна.
— Не возьмуть, — сказав Здоровега. — На перший раз треба б 

заморити черв’яка.
— Я пустий, — сказав Пальтів.
Вони пройшли Пушкінською, звернули наліво і вийшли напроти
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залізничного вокзалу, на Томаса. У гастрономі Здоровега купив батона 
й півкіло ліверки.

Вечеряли на лаві у парку Ілліча.
— На заводі я був, — сказав Пальтів. — Не беруть без трудової. Я 

вже вісім літ отак никаю. Ніде не беруть. Я, мєжду прочим, ніякий не 
Пальтів. То мені в інтернаті дали. І зовуть мене не Андрієм, а 
Костянтином. Я син маршала Тухачевського. Чув про такого?

— Не чув, — сказав Здоровега. — А може й? наркома оборони?
— Нє-е, — сказав Пальтів. — То був Тимошенко. А маршала 

Тухачевського і ще сімнадцять розстріляли у тридцять сьомому по приказу 
Сталіна. Вулиця Якіра є в Одесі, чув?

— Не чув, — сказав Здоровега.
— Якіра, Єгорова, Тухачевського, Блюхера... Багатьох розстріляли.
— І Блюхера?
— І Блюхера, і Тухачевського, — сказав Пальтів. — Я знав свою 

фамілію, оно не признався, бо тоді казали “син врага народа”.
— А як бичем став?
— А ти?
— Я — діло третє, — сказав Здоровега. — Були діла.
— І в мене були, — сказав Пальтів.
Обоє помовчали. Жували ліверку з батоном.
— У мене діла були, — повторив Здоровега. — П’ять літ общого 

режима, за участіє в демонстрації й хранєніє огнєстрельного оружія. 
Молодий був, дурний. П’ять літ вольного посєлєнія. На поселенії женився. 
Вона, сучка, красіва була, як у кіні. Поженилися. Заробляв неплохо: 
купив квартіру кооперативну, за п’ятнадцять тисяч, обстановку всю купив, 
завели дитя... А вона стала блядувати. Ми в одному цеху робили. Мені 
раз і скажуть, шо то з тим її бачили на естакаді, то з другим. Я рішив 
допит устроїти. “Тебе бачили, як ти з естакади йшла з Петром”, — 
кажу. А вона мені: “Йшла”. — “То ти там буваєш усе-таки?” — кажу 
їй. “Тобі ж донесли”, — каже. “1 шо ви там з Петром робили?” — 
“Ми? Нічо, оно поцілувалися”. Не вспіла вона сказати, а я їй в ухо, 
аж через диван перелетіла. Я й сам злякався. А вона опритомніла й 
обнагліла в корень. Я її питаю: “Тобі шо, мене не хватає?” — “Хватає,”
— каже. “Так у чом діло?”. А її знакомі мені просто в очі вже казали, 
шо мали з єю діло. “А мені нравиться, як мене люблять”, — каже. Шо 
було робити? Пішов з доми. Оно паспорта взяв. Дурак. Треба було 
розщитатися на заводі, забрати хоч трудову... Доїдай ліверку, я наївся.

— В мене тоже баба була. Полюбила ходити налєво, — сказав Пальтів.
— Спершу нічо було. А потом стала все більш чогось домагатися, шоб 
як у людей, казала. Каже, щоб такий без’язикий був сином Тухачевського
— не може бути. Сміялася з мене. Я тоже пішов. Усе їй оставив. Діти 
є. Віриш?

Здоровега читав шматок “Вечірньої Одеси”, у який була загорнута 
ліверка. Пальтів забрав газету, загорнув залишок вечері й сховав до своєї 
авоськи. Зав’язав.

— Ну, ти куди тепера? — спитався у Здоровеги.
— На вокзал. А ти?
— І я на вокзал.
Ще сонце не зайшло, і на вокзалі можна було покімарити у дерев’яних 

кріслах із залізними підлікотниками, на другому поверсі.
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Так вони й зробили.
Як споночіло і ввімкнули електричне освітлення на всю, мимо 

проходилися двоє міліціянтів. Добре, що Здоровега з Пальтівом справилися 
їх запримітити й зробили вигляд, нібито збираються йти по квитки чи 
по речі.

— Документи є? — спитався один міліціянт.
— Пожалуста, — сказав Здоровега й показав свої, а Пальтів став 

розв’язувати авоську.
— Ще вєщі маєте? — спитався міліціянт.
— У камері хранєнія, — сказав Здоровега. — Через півчаса у нас 

дізель.
— Дивіться мені, щоб після дванадцяти вас тут і духу не було.
Міліціянти пройшли.
— Пронесло, — сказав Здоровега. — Треба було трохи раньше. Я 

пішов у трамвай ночувати.
— Заре і в трамваях стало страшно, — сказав Пальтів. — За трамвай 

і посадити можуть. Я не пойду пока. Пізній пойду.
— А ні, то завтра: де і коли?
— Давай, в Ілліча, коло шахматного клуба?
— Годиться, — сказав Здоровега й пішов.
Добравшись до відстійної трамвайної площі, одчинив двері у другому 

вагоні і якось там примостився на ніч.
Пальтів переждав трохи. Так, аби не здибатися ще раз із міліціянтами 

й розминутися із Здоровегою. Тоді подався недалеко, на товарну станцію. 
Він мав план: заробити трохи грошей, сяк-так приодягтися та знайти собі 
яку молодицю, слабку на передок, щоб хоч перезимувати. Здоровега йому 
в цьому плані давав оно лишнього рота. Хоча, по правді, то Здоровега 
таки кріпший од його й міг би пособити. Але тоді довелося б із ним 
ділитися. Так не виходило.

IV

У приземистій, тісній конторі сидів прораб, меланхолійного виду чоловік 
з круглим животиком і круглим носом, і пантрував, доки закипить у 
чайникові. Чоловік був коротко стрижений. Надто коротко. Пальтів 
потоптався трохи при вході, роздивився чоловіка у жовте віконце й 
зайшов.

— Здрасце, — сказав.
— Чим можу? — спитався чоловік.
— Да... чи нема у вас якої роботи? — спитався Пальтів.
Чоловік узяв трубку з антикварного апарата. Набрав номер.
— Галю? — сказав. — Галю? Галино, то ті піонери втекли? Жаль... 

у мене є їм заміна. Потім дякуватимеш. Один. Ну, випишеш йому ще 
півтори машини плитки, ну, теї, що содцатики-матросики не оприходували. 
То я приведу, тільки чаю вип’єм. Та вже потерпи десять мінут. Пока.

Якраз зашипіло у чайнику. Чоловік розлив на жовті склянки й подав 
одну Пальтіву.

— Сипте, — показав на цукерницю (за Андропова цукор ще продавали 
в магазинах — хоч сто порцій). — Візьміть собі стільця, чого стоїте? — 
сказав.

Пальтів зголосився сісти й скуштувати чаю. Чоловік випив одну
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склянку, другу. Потім підвівся, постояв трохи, роздумуючи, й витягнув 
з розетки вилку електроплитки.

— Ходім, — сказав до Пальтіва.
Вони перейшли через кілька платформ, чи як вони там називаються, 

рамп. На одній рампі на них чекала молодиця. Утрьох вони підійшли до 
розвантаженого наполовину вагона.

— Отакі діла, — сказав прораб.
— Шо то? — спитався Пальтів.
— Ізоляція. Стєкловата, — сказав чоловік. — Неприємна, правда, 

робота, і скупатися нема де. Хіба під колонкою, але другої нема. Берете?
— Рукавиці я дам, — сказала молодиця.
— Якщо берете, то давайте, я вашого вузлика однесу в контору, — 

сказав чоловік.
Пальтів оддав свою авоську прорабові. Молодиця принесла рукавиці:
— Вила були б якраз, але нема, — сказала. — Можу ще дати мішка, 

голову можна прикрити й спину. Нема ніякої ради з тими студентами: 
візьмуть вагона й покинуть.

Пальтів не підтримав розмови. Молодиця повернулася й пішла собі. 
Пальтів накинув на голову мішка і зайшов у вагон. Праворуч і ліворуч 
у напівтемряві ледве можна було розгледіти тюки ізоляції. Скловата була 
спакована по п’ять шарів, товщиною зо два пальці кожен, і оббита 
рейками на кшталт посилочного ящика, але добре трималися лиш декотрі, 
чи не в кожній такій “бандеролі” недоставало щонайменше одної рейки; 
деякі й зовсім не були оббиті (слава богу, що не насипом). Пальтів 
натягнув рукавиці з коротким великим пальцем, сказав “з богом, чи 
шо?” і обережно взявся за першу паку ізоляції. Виніс тюк із вагона й 
відніс до невисокої стінки з таких самих, метрів за десять. Однісши так 
кілька разів, він почав носити по дві паки: одну під ліву руку, другу 
під праву. Невдовзі упрів і зняв з голови мішка. На кілька хвиль стало 
прохолодніше. Працював Пальтів у темпі: сім-вісім кроків у вагон, 
сім-вісім — на рампу. Поряд зі студентською “стінкою” піднімалася його 
робота, ходка довшала: на крок, ще на крок. Під рукавиці набилося 
скловати. Мусив їх скинути й брати паки голими руками. Прийшлося 
зняти й жакета і через тонку нейлонову сорочку витримувати уколи 
тонюсінького скла. Котився піт, і скло разом з ватою приставало куди 
ти хоч. Раз лише Пальтів спинився, вельми хотів курити, але сигарети 
осталися у вузлику. Пальтів плюнув, махнув рукою на те куриво й робив 
далі. Як два рази його робота зрівнялася зі студентською, він вибрав 
половину вагона. Закінчив роботу, як розвидняло.

Станція вже заповнювалася людьми й машинами. Пальтів пішов до 
контори. Біля колонки перед конторою зняв сорочку і трохи сполоскався. 
Руки мав до самих ліктів червоними од скла, червоні були й худі боки. 
Прораб виніс йому свого рушника витертись.

— Доброго ранку, — сказав. — Управились? А я, грішним ділом, 
подумав, що намилили п’яти, як і ті.

— У вас мої вєщі, — сказав Пальтів.
— Ах! Правда ваша! — сказав чоловік. — Ходім, я оформлю ваш 

наряд.
Вони зайшли до контори.
— Пийте чай, — сказав чоловік. — Паспорт у вас при собі?
— При собі.
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— Дайте, я запишу ваші дані.
Пальтів узяв вузлика.
— А коли це я зможу получити гроші? — спитав.
— Через тиждень, — сказав чоловік. — У нас виплата у вівторок,

— він узяв трубку телефона. — Галю? То я виписую ту плитку? Бачила? 
Ну добре, — і до Пальтіва: — Вона вам дякує за роботу. — Він почав 
писати. Підвів раптом голову. — Вас не влаштовує за тиждень?

Пальтів змовчав.
— Знаєте, як ми зробим? Я вам виплачу із своїх, а наряди випишу 

на себе? Як ви вважаєте?
— Як можна, — сказав Пальтів.
Чоловік поклацав щось там на рахівниці.
— Одинадцять рублів тридцять копійок, — сказав.
— Скільки?
— Це — разом з півтора машинами плитки. Ізоляція, можна сказати, 

ніскільки не стоїть.
— Добре, — сказав Пальтів. Добрий чоловік дістав з кишені гаманця 

й відрахував, скільки треба.
— Я у вісім зміняюся, — сказав. — Можете у мене трохи вимити 

скло й оддихнути. Я тут недалеко живу. Звати Сашком.

V

Сашко справді недалеко жив, у глинобитній хатині.
Пальтів викупався до пояса й вимив ноги.
Прокинулися вони за полудень.
— Віддихнули? — спитався Сашко. — Куди тепер? На жаль, я вже 

запізнююся, а то ми могли б ще погомоніти трохи.
— Нічо, — сказав Пальтів, — спасібо й так.
Вони розпрощалися за хвірткою, сказавши “привіт”.

VI

На розі Пальтів купив пиріжків із лівером. З ’їв їх навстоячки у 
скверику і пішов через дорогу на трамвай, поїхати в центр. Коло 
кінотеатру “Родіна” народ валом валив на сеанс, і він зійшов. У якогось 
жида вдалося перехопити лишнього квитка, і, сівши, Пальтів зміг 
прочитати назву. Фільм називався “Зураб і Джаміля”.

Коли фільм закінчився і ввімкнули світло, Пальтів побачив на власні 
очі, як багато хто з жіночої статі втирали сльози.

Постоявши трохи при виході з кінотеатру, потинявшись на площі, 
посидівши з молодими босяками у сквері, Пальтів поміг-таки сонцю 
докотитися до самого обрію й зібрався. Пішов він знов на Одесу-Товарну.

Замість Сашка за столом сидів другий: маленький лисий чоловічок з 
рожевими вухами — так само пив чай з жовтої склянки. Пальтів 
поздоровкався.

— Робота є? — спитав.
— Є, — сказав чоловічок і, так і не допивши чаю, повів Пальтіва 

через колії.
Опинилися вони на тій самій платформі, де Пальтів уже одробив одну
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нічну. Половина ізоляції лежала там само, на місці, і стояв самотиною 
зачинений вагон. Вони стали його одчиняти.

Виявилася у тому вагоні все та ж скловата.
— Другої роботи нема? — спитав Пальтів.
— Тільки ця, — сказав чоловік. і
— Четвертний, моя ціна, — сказав Пальтів. — І зразу.!
— Вибачай, дорогий, — сказан прораб, — ціну будеш призначати на 

базарі, за свої чуні, — і, показавши Пальтіву на його розвалюхи-черевики, 
почав зачиняти вагона.

Пальтіва пройняла злість за те, що такий маленький та ще й лисий 
чоловічок “тикає” йому, як Микола Якийсь-Там. Він ударив чоловічка 
під груди і той покотився на скловату. Але одразу підхопився на рівні 
й давай свистіти — позаяк, виявляється, мав свисток у кишені. Пальтів 
чимшвидше постарався опинитися за межами товарної.

У такий спосіб скінчивши свою робочу частину дня, Пальтів направився 
до дому свого нового знайомого. Але в домі не світилося. Пальтів перекурив 
на лаві під плотом і лишив це місце. Вирішив був піти, тобто навіть не 
вирішив, а так, само пішлося аж до автовокзалу. А як пішлося, то й 
зайшлося до приміщення. Правда, перед тим, як зайти, він прочитав 
оголошення, причеплене з внутрішнього боку скляних вхідних дверей. В 
оголошенні сказано було, що ресторану й буфету потрібні на постійну 
роботу грузчик і прибиральниця.

Ресторан уже був зачинений, а буфет робив. Пальтів хотів був присісти 
на круглий шкіряний стілець за прилавком, але одумався, сторожко огледів 
незвичайну меблю.

— Дайте мені отую булочку, за одинадцять копійок, і пляшку 
мінеральної, — сказав до буфетниці.

— Нема мінеральної, — буркнула буфетниця, але булочку дала. — 
Є лимонад.

— Давайте лимонад, — сказав Пальтів.
— Пляшку потім можете здати, — пожаліла його раптом буфетниця.
— Спасібо, — сказав Пальтів.
Отак він сидів-таки на підозрілому стільці, запивав булку дорогою 

водою і ловив крихти у долоню-човник, аби не пропадали дарма. Раптом 
до самого буфету, через усі стіни, долетів “піпік” автомобільного клаксона. 
За хвилю у дверях підсобки з’явилася ще одна (продавець, одно слово).

— ...нема кому, — тихо, але схвильовано сказала вона до колеги. — 
...тя в стєльку, Костя не вийшов, а там...

Що там на тій машині привезли, Пальтів того не розчув, але це не 
завадило йому звернутися до продавців:

— Вам грузчики не треба? — сказав, як міг, приязно.
Котра тараторила, змовкла й простягла руку:
— Дайте паспорта.
Пальтів успішно справився з вузлом на авосьці і подав їй паспорта 

досить-таки хутко. Вона потримала документ, може, трохи. Постукала 
кантом по долоні. -Повернула.

— Без прописки не маємо права, — сказала.
Пальтів до такого звик. Звично зав’язавши паспорта до авоськи, оді йшов 

од прилавка до протилежної стіни. Власне, то була не стіна, а одне 
велике вікно, з шибками три на чотири. Під вікном і посеред зали стояли 
кушетки. На них сиділи нещасні люди, волею обставин перетворені на
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пасажирів о цій порі. Котрі вже пробували лягати, але народу ще було 
досить, та й міліціянт ходив і все бачив.

VII

Пальтів прилаштувався скраєчку, коло якоїсь сімейки в кутку, і став 
потроху куняти. Десь після одинадцятої зала почала порожніти. Знялися 
й сусіди Пальтіва, зачувши через динамік, що за ними явилося таксі. 
Натомість коло Пальтіва присіла Світлана. Пальтів ще подивував, що не 
знайшла собі іншого місця примоститися. Йому якраз було б добре 
прилягти, а в залі не бракувало вільних кушеток. Він оно глипнув на 
неї, і його неприязнь до сусідки ще збільшилася. Що Світлана молода, 
то цю ваду їй можна було вибачити, — але ж товста! чи то пак — 
тлуста. А може, й товста. Один її зад займав місця стільки, скільки 
займала донедавна уся сімейка; через свої пишні стегна молодиця не 
могла звести докупи коліна.

“От де буркаллє” — подивився на них Пальтів. Коліна й справді були 
завбільшки з чайне блюдце, а литки — завгрубшки як у Пальтіва обидва 
стегна заразом, обшнуровані бантинами модних “в’єтнамок” сорок дев’ято
го, певне, розміру. Вище колін на Світлані була безрозмірна плісирована 
юбка, а торс прикривала вишита сорочка навипуск. 1 все ж вона не 
могла приховати її паморочної величини грудей на три з половиною, 
може, пуда, які сягали чи не до підборіддя, прикрашеного ямочкою 
посередині, у яку помістився б грецький горіх. На лиці у Світлани все 
було намальоване: перламутровий рот, червоні щоки, чорні брови, звужені, 
розтягнуті в обидва боки очі, навіть ластовиння було штучне, оно ніс 
мала свій — звичайний собі ніс, хіба до масштабу збільшений. Ага! Що 
було ще особливого у Світлані: ніякого отого свинства під нижньою 
щелепою. Пальтіву навіть видалося, що вона трохи вилицювата. Через 
плече висіла іграшкова сумка “Адідас” і з неї стирчали дві ручки 
іграшкових ракеток для тецісу. Словом, Світлана була навіть гарна, і 
Пальтів потроху змінив своє до неї ставлення. Йому навіть стало 
здаватися, що саме такою й має бути істинно українська краса, сільська 
краса, якимось звичаєм геть забута й спаплюжена модою на городських, 
котрі мордують себе голодом, бо не дай боже поправляться.

Пальтів глипнув на неї ще раз, і вона підморгнула йому. І на нього, 
здалося, дихнуло запахом берези у цьому невентильованому кутку 
всесвіту. Пальтів геть продер очі: де та дрімота й ділася. Здається, 
Світлана тільки того й ждала.

— Підем зо мною? — сказала, і голос виявився напрочуд дивний, 
приємний.

— Куди? — спитав Пальтів і схаменувся. 1 ще раз схаменувся, у 
другий бік: попри те, що він викупався так-сяк у Сашка-прораба, на 
ньому, під нейлоновою сорочкою і штаньми в офіцерську діагональ, були 
оно рештки якоїсь майки і трикотажних кальсонів.

Світлана усміхнулася, взяла його за руку й повела. Вони були одного 
зросту, вона навіть на вершечок який нижча. Хто там був, дивилися на 
чудну пару. Вже на першому поверсі, при самому виході, Пальтіва нібито 
хто смикнув за лацкан його облізлого жакета, але він не зважив.

Вони спустилися спершу вниз, на Фрунзе, і перейшли.
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— В парк підем? — злякано спитався Пальтів. Про Дюківський парк 
розказували усякі страшні діла.

— Чого в парк? — сказала Світлана. — До мене підемо. Дай хоч 
познайомимося: мене звати Світланою, а тебе?

Але тут Пальтів геть-чисто забув, як його звуть: як коли де й 
доводилось називатися, то лише Пальтівом, та й по всьому, а знайомі
— так ті взагалі кликали його не надто гарним словом. Тому він щось 
муркав-муркав, та так нічого й не вимуркав.

— Ну, Пальтів, то й Пальтів, — сказала Світлана. — Прізвисько, 
мабуть, од пальта?

Вони рушили вздовж трамвайної лінії і йшли, поки їм не скотився з 
гори навперейми, страшно гримаючи, стукаючи, грюкаючи, дзенькаючи 
й видаючи усякі такі звуки, трамвай на Слобідку. Вони сіли й доїхали 
до гуртожитку трикотажної фабрики, правда, там довелося ще трохи 
надійти пішки.

У гуртожитку світилося двоє вікон. Світлана попросила підождати її 
у дворі, а сама зайшла. Вийшла назад скоро, очевидно, сунувши бабці 
червінця чи скільки там. «Тим-то бабуся нічого й не бачила, нічого не 
чула, і можна було мати певність, що довіку німуватиме. Світлана знов 
узяла руку Пальтіва у свою і провела його мимо сліпо-глухонімої бабці 
на третій поверх, у кімнату на чотири койко-місця. На трьох місцях там 
спали чи вдавали, що сплять.

Світла не вмикали, і так було видно од ліхтаря з вулиці. Світлана 
першим ділом дістала з холодильника літрову банку сметани.

— Підкріпись, — сказала Пальтіву.
Пальтів став їсти дерев’яною сувенірною ложкою, і сметана видалася 

йому такою смачною, ніби якась заморська ікра.
Другим ділом Світлана дістала пляшку “Водки”.
— Вот Она Дорога Комуниста Андропова, — сказала. — Будеш? — 

поставила дві склянки і, змірявши Пальтіва критичним поглядом, щось 
там над ними почаклувала. Вони випили.

— Правда, ліжко в мене й для одного замале, — сказала, знімаючи 
постіль і стелячи на підлозі, — але нам і тут буде добре.

Потім вона швидко роздяглася сама і роздягла Пальтіва.
До ранку Пальтів пізнав-таки за все своє життя, якою може бути 

жінка. Чудно було, як вона його слухається, як відчуває, відповідаючи 
на всяк його дотик, доторк, поштовх, як всотує його усім своїм ніжиим 
слухняним тілом, як заповнює всі нерівності його тіла своїм, як віддає 
себе всю. І так повторилося ще, і ще, і так до самого ранку.

І перед самими четвертими півнями Пальтів од щастя помер. Ледь 
прокукурікав, півень у слободі — єдиний півень — як у Світлани на 
животі лежав не живий чоловік, а мрець, холодне тіло.

VIII

Світлана прокинулася од того холоду і сказала “ой!”. Обережно 
перекотивши тіло мертвого коханця на підлогу, вона розбудила одну 
подругу.

— Розумієш? Помер, — сказала.-Що ж його робити?
— Тихо, — одказала та, — що-небудь придумаєм.
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Вони розбудили ще двох і почали радитися, усі четверо голі й прекрасні, 
як сови, вони стояли над тілом щасливого мерця. І одна сказала:

— Треба його обмити скоро, щоб не осталося од тебе слідів, 
Світланочко, а тоді спустити через вікно на простинях.

— Ти що? — сказала Світлана. — Ти за кого мене маєш?
— Ой, — махнула рукою та, — усі ми однакові. Я ні за кого тебе 

не маю, але ти хочеш, щоб нас усіх міліція затаскала по судах? Я думаю, 
твій кавалєр не обідиться. За те, що ти йому дала, він би й сам вискочив. 
Чи я не чула, як він на тебе молився всю ніч?

— Правда, Світлано, — докинула ще одна. — Твоєму кавалерові тепер 
все одно, а нам же жити?

— Хай буде по-вашому, — погодилася Світлана.
— Перший раз у цій тюрмі радуюсь, що на нашій стороні нема 

балконів, — сказала третя сова.
Так вони й зробили.
Голе тіло Пальтіва знайшли на клумбі вже за двадцять чи й менше 

хвилин, і подзвонили “02” та “03”. Це зробила бабуся-вахтер. Приїхали 
міліціянти, “швидка”: покрутилися-покрутилися та й одвезли тіло в 
трупарню.

У трупарні Пальтів лежав на холодному камінному столі, може, днів
зо три, поки не явилися студенти-медики. Вони почали різати нещасних 
мерців ножами, аби ті не сміли оживати, видаючи, коли за ними хто 
приїздив, відповідні посвідчення. За Пальтівом ніхто не навідувався. 
Студенти нахабно вирізували в усіх бездомушників нутрощі. У нещасного 
Пальтіва одрізали серце, печінку, нирки й хотіли ще одрізати легені, але 
вжахнулися.

— Проклятий курильщик, — сказав хтось із ненавистю. — Легені — 
як лист тютюну.

Легені запхали назад у груди і позашивали білими нитками. Доброякісні 
внутрішні органи Пальтіва й інших вкинули у плетений кошик і однесли 
перекупці на Франца МерінЛ. Перекупка того ж дня понесла їх на 
Старокінний базар. Але не донесла. Певно, знаючи про таке діло, її 
перехопили хлопці в цивільному. Так бізнесменка потрапила на лаву 
підсудних, а нутрощі наказали повернути їх хазяям (про це діло писали 
опісля у “Вечірній Одесі”). Усе було виконано скоро, старанно, так що 
нікому не вшили нічого чужого.

Але за тілом Пальтіва так ніхто не приходив і не приходив. Тоді 
прилетіли двоє херувимів із золоченими крильми, вділи його в нещасну 
одежину, підхопили під руки, вознесли до самих хмар і звергли прямісінько 
на центральний автовокзал. І тіло, пробивши бетон стелі, упало в кут 
на підлогу, і в стелі зробилася дірка. І в дірці було видно зорі, а сонце 
вже вставало.

IX

Тут Пальтів продер очі і виявив себе цілим та живим на долівці, 
поряд тої кушетки, де він був присів. На кушетці у неможливий спосіб 
спали “валетом” чоловік і жінка, їхня дитина спала зверху, а на кушетці 
навпроти спали двоє їхніх неповнолітніх хлопчаків. І сонце ще не вставало. 
Натомість було так вогко і холодно, і жорстко, що Пальтів заскрипів 
останніми зубами. Мало того: у штанях було липко. Він давно вже
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забувся, що таке еротичні сни. У нього давно не було жінки, і єдине, 
що його займало у цьому житті — хліб насущний і притулок. Виявилося, 
що він ще гойний чоловік, і ця обставина його неприємно вразила: ще 
одного бажання було занадто.

— Мабуть, уже добре живу, — сказав сам до себе Пальтів і почав 
підводитись. І тут його обпік пізній здогад про авоську, адже про авоську 
йому подумалося, як вони з... з Світланою, здається, виходили (виходили?) 
з вокзалу. Але все було спокійно: авоська лежала у нього під головою.
— Тьху, чорт! — вилаявся Пальтів, підвівся (у боці таки смикало, чи 
не протягло, часом?) і вийшов із приміщення.

Він побрів безцільно. Звернув праворуч, ліворуч — ноги самі донесли 
його до залізничного вокзалу. Саме вставало сонце. Вдень на вокзалі не 
такі лихі міліціянти, та й народу більше. Тож, напившися води з 
фонтанчика, Пальтів вийшов на другий поверх і, щоб не сідати на ті 
місця, де його, здається, бачили вже з Толіком, обрав собі місце вигідніше 
й докімарив. А як відпочив, була одинадцята. Треба було подумати й 
про хліб.

А попоївши трохи, пішов знов на товарну. Там сидів ще третій чоловік, 
за тим самим столиком і з тим самим чайником. Але роботи не було, 
навіть розтриклятої ізоляції, після якої хоч танцюй.

— Коли хочете, я можу порекомендувати вам поступити до нас на 
постійну роботу в бригаду, — сказав новий прораб. — В бригаді завжди 
є робота. Ми оддаєм їм роботу в першу чергу, а вже що останеться — 
для тимчасових. Таких, як ви, знаєте, скільки тут ходить? А ви приходите 
у свинячий голос. О шостій у мого змінника був вагон вина. Його давно 
перехопили. Ну, то як?

Чоловік був таким добрим, що Пальтіву лишилося оно поспівчувати 
йому.

— Ви мене; не приймете, — сказав. — У мене нема ні трудової, ані 
прописки. Якби времєнну яку...

— Да-а, — сказав прораб. — 3 трудовою ми якось уладили б, рублів 
за п’ятдесят, а от з пропискою хужей. Чаю хочете?

— Не одкажуся, — сказав Пальтів. Чоловік налив йому. Потім ще 
подумав і дістав з тумбочки сидора.

— Побачимо, чого там наготовила моя половина, — сказав. — Ми 
недавно поженилися. Хазяйська попалася дівчина. Знаєте, поки за нею 
ходиш, то всяка хоче показати себе з кращого боку, правда ж?

Пальтів кивнув.
— Як її візьмеш, отоді й починається, — розказував чоловік, дістаючи 

бутерброди у три шари: масла, сиру, сухої ковбаси; свіжі помідори, куряче 
стегенце й півлітрову банку тертої з цукром полуниці. — Мені, як бачите, 
не прийшлося шкодувати за рано втраченою свободою. А вночі... усе знає, 
усе вміє... Я й сам не знаю, що думати, — дівчиною взяв, — він мав 
найщасливіший на світі вигляд.

— Да-а, — сказав Пальтів, щоб не мовчати. — Пощастило тобі. Не 
часто приходиться бачити щасливого чоловіка. І давно ви живете?

— Вже шістнадцять днів, — торжеством буяло його лице, його слово 
і навіть стіл — облізлий стіл сорокових літ — здавалося, ось-ось заквітне.

І тут Пальтів побачив, з яким іще молодим чоловіком має діло. Він 
дОіїйів чай і підвівся.
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— Ви що? Збираєтеся йти? — спитав молодий чоловік. — А як же?.. 
Не хочете оцінити здібностей моєї жінки?

— Спасібо, — сказав Пальтів, — я поснідав.
— Я до вас із щирим серцем, — образився хлопець. І Пальтів мусив 

остатися, і попробувати, і все похвалити, і цобажати йому щастя з 
молодою дружиною. j

Потім Пальтів подякував доброму молодому ! чоловікові і пішов-таки 
далі своєю дорогою. Вона привела його на прохідну заводу р/с.

Довелося висидіти годину у вузькому коридорі| з низкою дверей обіруч, 
повному усяких людей, особливо молоді шкільного віку, — щоб попасти 
до начальника. Все ж його черга підійшла. Він зайшов, поздоровкався і 
подав направлення з міліції.

— Ще один бродяга, — змучено сказав чоловік у блискучому 
коричневому костюмі, з галстуком під білу сорочку. — Ви шо там? Вони 
думають, у мене богадєльня? У мене проізводство! У мене план! У мене 
государствєнноє предприятіє! — визвірився на Пальтіва, ніби саме той 
заважав йому виконувати плани народу.

Пальтів стояв мовчки, як на картині Рєпіна, здається. Сердитий 
начальник кинув йому направлення, і те впало на паркет підлоги.

— Слідуючий, — сказав начальник.
Зайшов, хто там був у черзі за Пальтівом.
— А ти чого ще тута? — гаркнув начальник на Пальтіва. — У мене 

й дня не обходиться, щоб хто-небудь чого не вкрав! Ти хочеш, шоб 
мене за вас вигнали? Іди. Я слухаю вас, — сказав уже до наступного 
відвідувача.

Пальтів підняв папірця, що його дали в міліції, і вийшов. Папірця 
сунув до авоськи, міг знадобитися.

X

Було десь близько четвертої. Пальтів сів на тролейбус і знов поїхав 
до центру. Біля кіно ім. Горького висіло задля реклами велике полотно. 
На ньому на тлі поїзда, який уже рушав нібито а чи прибував, сиділи 
на підвіконні, на якомусь горищі, двоє молодих людей і пригощали одне 
одного чимось смачним, мабуть. Фільм називався “Композитор і дівча”, 
виробництва Латинської Америки, здається, а імені режисера Пальтів не 
запам’ятав. Власне, він його й не зауважив. Став, проте, у чергу і взяв 
квитка у перший ряд.

Судячи з довжини черги, фільм мав бути хороший. Але Пальтів 
обманувся. Фільм виявився музичним: усе співали й співали — часом 
перекинуться словом-другим. І вся драма у тому, що один там кінчає 
консерваторію і їде в якесь глухе село простим учителем, — він, бачте, 
такий ідейний, — а вона — ще школярка, ще шмаркачка, вважай, — 
обіцяє до нього приїхати, щоб удвох навчати тих нещасних селюків 
культури. Отака драма. А народ, виявляється, вистоював до каси лише 
через те, що там, перед тим чи після того, як з’їли щось на підвіконні 
(яєчню, виявилося), молодята стали чоловіком і жінкою. Ну, не по 
паспорту, а, як би це сказати?.. Ну, і там вона на ньому покрутила 
трохи голим задом. І через таку дурницю треба було оддати рубля? У 
Пальтіва, особливо при згадці про рум’яну, здорову в тілі Світлану, про 
її найсправжнішу, а не кіношну ніжність, про її любощі, худий, з кулачок

19



зад мулатки вночі не викликав ніяких емоцій. Але мусив досидіти: не 
такий був чоловік, щоб піти посеред сеансу. Вийшов із зали й побачив 
ту саму картину: черга до каси була чи не од пивного ларка.

Потинявся трохи на площі. Послухав футбольних “фанатів”. Але чи 
доведе Лобановський одну з улюблених команд одеситів (“Динамо” Київ 
і місцевий “Чорноморець”) до ладу, після отого Морозова, дослуховувати 
не став, бо можна було й травму отримати, а ні, то й у міліцію знов 
потрапити. Так само не затримався у тому куті, де чоловік вісім грали 
в “буру” на гроші: його злякали купи з двадцятий’яток і п’ятдесяток з 
сотками коло кожного — тут можна було й душу богові... Коло шахових 
та шашкових столиків постояв, натомість з великим інтересом навіть 
зіграв сам і одіграв рубля, потраченого на кіно. Як стало поночіти, потиху 
рушив до залізничного вокзалу.

Зробив гак до Сашка-прораба, але в домі не світилося. Пальтів постукав 
у хвіртку — без відповіді. Довелось-таки йти на вокзал.

Там ще торгували пиріжками з лівером по одинадцять копійок. Пальтів 
повечеряв за двадцять дві. Запив за одну копійку з автомата (фонтанчик 
чогось був сухий). І тут йому захотілося до туалету. А вже виходячи, 
побачив у дзеркалі знайоме лице. Лице було Здоровегою. Та й Толік 
його побачив, тож довелось поздоровкатись.

Здоровега голився. Без крему, без мила, навіть без теплої води, бо в 
системі була сама холодна. Пальтів оглянув себе критичним оком.

— Можна, я теж побриюся твоєю бритвою? — спитав.
— Можна, — сказав Здоровега. — А не буде раздраженія? У мене 

то не буває після когось, а ти гляди.
— У мене теж не буває, — сказав Пальтів. І став голитися.
Здоровега підождав, поки Пальтів виголиться, старанно промив станок,

бритвочку і засунув їх до різних кишень. Добре виполоскали свої обличчя 
водою і вийшли.

— Ти куда? — спитався Толік.
— Не знаю, — сказав Пальтів. — Піду пізніше на трамвайну. А ти?
— Не знаю, — сказав Толік. — Жрать хочеться. З учора нічого не 

їв. Хотів здати пляшки, а їх ніде не беруть — тари нема, говорять, а 
де то й зовсім не хочуть приймати, їм оптом треба, здавати. У тебе нема 
нічо?

У Пальтіва були ще п’ять рублів вісімнадцять копійок, але вони могли 
йому самому знадобитися: усіх здоровег не нагодуєш за такі гроші.

— Слухай, — раптом згадав, — у мене є та ліверка, що ми з тобою 
'їли. Хочеш?

Толік кивнув. Потім, коли вони проходили мимо прилавка з пиріжками, 
Пальтів ще взяв три пиріжки з картоплею. На другому поверсі, на 
“їхньому” місці, він оддав два Толікові, а один почав їсти сам. Оддав 
Толікові й рештки позавчорашньої вечері-обіду.

— Багато живеш, — сказав, хапаючись, Толік. — Видно, маєш бабки. 
Чи до баби де пристроївся? Чого не являвся вчора?

— Було таке діло, — збрехав Пальтів. — Підібрала мене тут одна 
морячка. То єсть, спершу я її підібрав. Як ти пішов ото шукати місце, 
я рішив прогульнутися. Ну, й пішов собі й пішов, до самого Дюка. А 
коло басейну стоїть, бачу, в білому, нічо собі така, і рукою мені. Од єї 
духами несе, а сама п’яна вдризг. “Проведи мене, — каже, — додому, 
я тобі заплатю”. Ну, я торгуватися не став, питаю, чи гроші при собі,
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каже, шо при собі. Ну, я тачку ловлю і бистро довозю її додому. Нема 
проблем. Вона дає шефові десятку, а мені каже: “Ходім до мене на 
чашку кави, благородний кавалер! Я свого чоловіка в море одправила, 
будеш у мене, як сир у маслі”. А нам, татарам, як кажуть, шо заряжених 
підносити, шо розряжених односити. Ну, я тобі скажу, брат ти мой, і 
живуть. Чоловік її капітаном. Як одкрила шкапчика, а там чого оно 
нема: віскі, водка, коньяк, бренді — а вина які тобі хоч, я таких і в 
глаза не бачив за п’ятдесят літ, вимовити, язик заплітається. Усякого 
добра перепробував. А потом, шо за ночка була — хех! Як хотів крутив. 
А вона ж молода, літ тридцять, може, свіжа баба, а я тоже, ніби молодий. 
Не жизнь — маліна, одним словом, — Пальтів примовк.

— Чого ж ти в єї не остався надовше? — здивувався Толік.
— А, ну її, — одмахнув Пальтів. — Така молода, а вже стєрва. Шо 

з єї дальше буде. В розкоші живе, нічо не робить. Шо я їй? Жереб? 
Остатні соки з мене витягне.

— Збіг, чи шо? — спитав Толік.
Пальтів змовчав. Толік теж прикусив язика, щоб не показатися 

невдячним. Але язик таки справді ворог кожного.
— То вона тобі й заплатила на прощання?
— Єт, — махнув Пальтів. — Там у єї на серванті, і в спальні на 

тумбочці, і в тому шкапчику — купи грошей. Я взяв, скільки совість 
позволила.

Чи багато позволила совість, Толік не спитав.
— Уміють же люди шось знаходити в жизні, не те, шо я, — лише 

мовив.
— Научишся й ти, — сказав Пальтів на те.
— Вообще то і в мене було: сало їв, на салі спав, салом укривався,

— сказав Толік ніби ненароком.
— Ну-ну, — підохотив його Пальтів. — Я люблю усякі такі історії. 

Давай. Все час якийсь уб’єм.
— Ну, — сказав Толік, — одним словом, в общем... не буду я.
— Чого?
— Не хочеться чогось, — буркнув Толік. — Ходім лучче шукати 

місце.
— Ходім, — сказав Пальтів.
Вони пішли на трамвайну площу. Одчинили двері в одному вагоні і 

сяк-так примостилися: Толік сидячи, а Пальтів ліг поперек сидіння, 
підклавши під голову свою нерозлучну авоську.

— Слухай, — сказав раптом Толік, — поїхали у Молдавію? Там 
скоро руки потрібні будуть. Хто тоді заглядатиме у нашу ксиву?

— Не знаю, — завагався Пальтів. — У мене тут один знакомий 
рб’явився на товарній, завтра зрання робить, може, шо вигорить? Сходим?

— Сходим, — погодився Толік. — Давай спати.
— Давай, — сказав Пальтів. Але спати не хотілося. І довелось 

прокрутитися з одкритими очима до самого ранку.

XI

Як на трамвайну площу з’явився перший водій і почав голосно стукати, 
грюкати, мити й підмітати, вони встали й тихцем полишили місце призри. 
Скоро й восьма настала, і вони були вже на товарній.
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Сашко ще не з’явився. У відомій конторі сиділа Світлана, з уваги на 
тисняву поклавши на стіл свої рожеві ноги. Толік кудись одразу повітрився.

— Привєт, — сказав Пальтів.
— Вітаю, любий, — кивнула Світлана, підводячись. На ній була 

мініатюрна спідничка і щось на зразок помочів, які прикривали кінчики 
грудей, та й годі.

Узявшися за руки, вони пішли на вокзал. При вході, ніби саме на 
них, чигала вже якась чорна старенька: пропонувала кімнату для гостей 
славного міста Одеси.

— Скільки це буде стоїти? — спитала Світлана.
— Нове чисте більйо, вода у дворі, море рядом, — заговорила старенька.

— Усього за три рубля, усього за три. У людей дорожче, а я так і за 
три вас із батьком возьму.

— Добре, — сказала Світлана, стримавши Пальтіва, — а де це буде?
— На Пересипі, доню, на Пересипі. Пляж Лузановка недалеко. Моя 

хата коло самеї води, щитай, оно дорогу перейти. До мене люде з Москви 
приїжджають. Оно телеграму загодя треба дати. За два тижні. Оддихнете 
в мене, аби ви були такі здорові.

І вони пішли з чорною кульгавою бабусею до автобуса. Докіль 
пантрували на вулиці, справилися побачити пригоду. Якийсь старий 
ловелас так задивився на Світлану, що втрапив під колеса таксомотора. 
Правда, йому ще пощастило, одбувся синяками й потовченими окулярами. 
Молоді й старі чоловіки крутили головами, позираючи на Світлану, і 
Пальтів відчував, як у нього напинається щось іззаду, за плечима, 
задираючи догори жакета. Одна незручність хіба, що Світлана була вища, 
може, на півголови — навіть тримаючи в руках свої золоті туфельки на 
шпильках.

Потім підійшов автобус, і шофер теж витягнув шию. Світлана показала 
йому язика, але Пальтів не образився. Не образився й шофер, лише 
приязно засміявся.

Потім довго їхали на Пересип.
Чорна бабуся поселила їх у довгому-предовгому будиночку-бараці, 

розділеному на клітки-кімнати. На столику стояв графин домашнього 
вина. На старому ліжку — старі подушки, але простирадла білі й прані.

Вони цілий день купалися в морі. Пальтів ніби скинув літ двадцять. 
Його щоки округлилися, члени зміцніли. Вони пірнали у хвилю і 
виринали, і хвиля не могла розбити на різні боки неосяжні Світланині 
перса. І міліціянт, що його погукали налякані її гріховною силою 
старосвітські матусі, лише взяв під козирок і скоро зник, як здимів. Уночі 
милувалися і пили торішнє вино. І другого дня слухали зранку, що вітер
— двадцять вісім, море — двадцять два, знов купалися і знов пили вночі. 
І на третій день знайомилися з московськими гостями чорної бабусі: 
якимись стариганами й молодухами, котрі щоночі заводили чергову сварку 
й безустанно чадили імпортними сигаретами, а ввечері пішли на гору.

Онук чорної бабусі обіцяв їм показати Одесу з пташиного польоту. І 
вони довго йшли на якийсь пагорб, так довго, що Пальтів підбився і вже 
думав, де його можна так високо йти у місті Одесі. Світлана взяла його 
на руки. Колисала його, несучи, і співала колискової. І слів ніяких не 
було у тій пісні, а може, вона їх і не знала, тих слів, лише мелодію:

— А-а-а... а-а-а... а...
Пальтів під ту мелодію заснув. І бачив уві сні якусь жінку, свою
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маму, котрої не пам’ятав. І там, де стикаються тумани моря й лиману, 
Світлана поставила його на ноги. А він посадив її собі на праве плече 
і поплив над міріадами одеських зір, і хлопчик, їхній провідник, линув 
поряд із саморобним луком. І зробилось йому так добре, що тої ж миті 
він умер. І туман з лиману покрив його з головою, а ще зверху ліг 
туман з моря. Стало легко і просто, і свіжо.

XII

Од свіжості Пальтів прокинувся. Йому не довелось навіть розплющу
вати очей: так і пролежав з розкритими цілу ніч. Сам не міг нічого 
розібрати. Чи спав, чи не спав? Ех! Ударив би лихом об землю та й... 
А що “та й”? Треба було будити Толіка, бо вже щось дзвенькало, 
стукало, сичало, шипіло, шикало — явилися перші водії. Можна було й 
одному тихцем вислизнути, поки темно й сіро, але ж...

— Гей, — сказав, торсаючи Толіка за плече. — Вставай, підем. 
Може, перехватимо чого зрання.

Толік без слів розплющив очі, навіть не протер, як зазвичай, і встав. 
Як могли, тихо прочинили двері і вискочили. І пішли знов на ту кляту 
товарку, де й товару того не було.

— Піди ти в контору, — сказав Пальтів, — я вже з їми балакав.
— Ладно, — сказав Толік і пішов. Але скоро вернувся, розводячи 

руками.
— Підождем Сашка, — сказав Пальтів. — Може, знайде чого-небудь.
До восьмої посиділи обоє на траві, під бетонною огорожею станції

Одеса-Товарна. Пальтів куняв навсидячки і йому виділася пригода з його 
Світланою.

Потім прийшов на зміну Сашко.
— Ви мене ждете? — сказав, побачивши двох під плотом. — Доброго 

ранку, Андрію Кириловичу! — Так, що Пальтів аж озирнувся. — Всередині 
були?

— Умгу, — кивнув Пальтів.
— Заре, — провадив Сашко. — Чекайте, я кого-небудь по вас пришлю. 

У вас тоже документ несправний? — до Здоровеги.
Здоровега так на нього глипнув...
— Ну, добре, я знов на себе запишу.
Він пішов. Як виїздила з воріт якась машина, шофер гукнув, аби 

йшли у контору.
— Так, — сказав Сашко-прораб. — Я в  бригади вирвав вагона з 

угорським вином. Тільки ж ви мене не підведіть, бо й так бригадир 
каже, що я багато на себе беру. Ідіть туди, де ви робили на прошлій 
моїй зміні.

Вони вийшли.
— І ще, — сказав їм услід Сашко. — Без “бою” скла у вагоні не 

буває, але глядіть, не піддавайтеся на вудочку шоферам, вони хлопці 
хвацькі. Правда, там буде хто-небудь із торгу.

Вони кивнули й пішли уздовж колії. На платформі од скловати лишився 
тільки блискучий слід, який переливався інеєм у ранковому сонці. Двері 
вагона були розчинені і з них виглядала маленька безгруда жіночка у 
штанях і з блокнотом. Тут же стирчав кучерявий парубок. З протилежного 
боку платформи стояв грузовий ГАЗ із одкритим заднім бортом. Пальтів

23



із Толіком привіталися, віддали жіночці писульку од Сашка-прораба і 
стали до праці.

Оце була робота! Вино було розлите на пляшки по три чверті літра 
й запаковане у картонні коробки по шістнадцять штук. Взяти дві такі 
“картонки”, перенести за тридцять метрів і поставити в кузов було 
справжнім задоволенням, якого і Пальтів, і Здоровега давно не звідували. 
Правда, ставити треба було у три ряди, і те було не зовсім з руки, бо 
для нарощення третього ряду доводилося робити короткі рухи “приніс — 
поставив — зняв — поставив”. Але то було пусте. Усе йшло добре, аж 
дивно. Завантажили кузов так хутко, що шофер подивувався.

— Я думав, ці волоцюги до вечора будуть мурижити, — сказав жіночці, 
але так, аби чули й Пальтів із Толіком.

А ті, не встигши й втомитися, сіли перекурити. Жіночка попросила 
у Пальтіва сигарету й закурила теж. Хвилин за п’ять під’їхала інша 
машина. Шофер одкинув заднього борта і тільки-но під’їхав до платформи, 
як Пальтів і Толік були вже в роботі. І цю машину скоро одпровадили. 
А за нею вже стояла й третя, й четверта... Дізналися шофери, що тут 
хлопці — не хлопці, ^  звірі. Як вибрали одну половину вагона до 
останнього ящика, вирішили зробити “великий” перекур, а чи обід.

Пальтів знав, що робити. Розірвавши одного ящика, він дістав з нього 
дві пляшки й оддав жіночці-обліковцю. Та без усяких взяла й сховала 
у свою так звану “жіночу” сумочку.

— Женська сумочка должна буть така, щоб можна було засунути 
пляшку водки, — сказала. — Лише не беріте з одного ящика.

Вони взяли ще собі по пляшці й одну дали шоферові першої, ще 
вранішньої машини, якраз він став до платформи удруге.

Толік хотів був оддати свою долю на загал, але шофер сказав, щоб 
оставив собі, а на загал дістати осібно. Так і зробили. Шофер приніс із 
кабіни свого сидора, що жінка дала на обід, і склянку. Стали випивати 
й заїдати. Випили дві пляшки. Потім їх розбили, а шкло позапихали у 
ті ящики, з яких надібрали. І те було не таким уже й великим гріхом, 
хіба що вино імпортне, так вони ж його й так шкодували.

Трохи підкріпившися, почали вибирати й виносити з другої половини 
вагона. Але, що не кажи, а мадяри вже як нароблять, то нароблять: 
картонні ящики були без ручок, оно з прорізами, щоб одного ящика 
взяти й нести. Два ящики заразом за ті прорізи не візьмеш, бо вони 
могли й вислизнути, як порвуться. І якщо Толік ще носив по два, то 
Пальтів вирішив носити по одному, але у два рази скорше. По одному 
ящикові носити було легше, і од Толіка не одставав. І навантажили 
машину доволі хутко. Але оддихали довше, бо вже й серпневе сонечко 
показало, на що здатне: у вагоні стояла духота од залізної покрівлі, а 
надворі пекло у голову. Одпочивши, і другу машину завантажили тим же 
макаром.

З третьою машиною явився якийсь дядько з трьома підборіддями і 
в кашкеті, так, що й жіночка з торгу стала “струнко!” , і ще якісь 
хлопці.

— Ви шо тута, обормоти, робите? — спитав дядько у Пальтіва з 
Толіком. — Покажіте-но мені ваші документики, чи, може, вони у вас 
є?

— А шо такоє? — спитав Толік Здоровега.
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Але дядько вже обмацував очима й руками картонні коробки, яких 
не справилися вивезти.

— Ви ще тута? — повернувся до Пальтіва з Толіком.
— А де нам ще бути? — спитав Пальтів несміло. — Ми ж заробили 

чогось?
— Як не хочете, щоб я визвав міліцію, то йдіте на всі чотири, 

поки я добрий, — сказав дядько, щось там длубаючись пальцем між 
ящиками і принюхуючись. — І не вздумайте требувать з мого 
диспетчера, я вам покажу знакомих і родних, де мої хлопці? — крикнув. 
1 зайшли хлопці.

Пальтів хутко вхопив свою авоську й жакета. Здоровега — свою 
куртку. 1 чимдуж ушилися, спіймавши потиличника.

Прочухалися ажно в парку Ілліча. В авосьці у Пальтіва калаталися 
дві пляшки.

— Не заробили, то хотя вкрали, — сказав Пальтів.
— Сволоч, — сказав Толік. — І на десятку не потягне. Давай, одну 

роздушим?
Вони випили обидві і поснули на лаві, викинувши пляшки позад себе 

у траву.
XIII

Цікаво, що за цілий день до них, до п’яних, не підійшов жоден 
міліціянт, котрих там, особливо під вечір, аж кишить. Прокинулися вже, 
як котрі порядні люди готувалися спати.

— Шо будем робити? — спиталися одне одного.
— Я пощу в Молдавію, — сказав Толік. — Знаю там місце — перебуду 

до холоду.
— А там? — спитав Пальтів.
— А там якось буде, — махнув Толік рукою. — Попробую на зиму 

до якої молодиці-вдовиці чи хоч до старушенції: дров нарубати, води 
принести, на спину її разок перекинути. Буде кормити й поїти.

— Тобі легше, — зітхнув Пальтів. — Ти ще молодий, можеш і не 
раз перекинути. А я то вже й не знаю.

— То я пішов на вокзал, — сказав Толік і підвівся.
Пальтів підвівся теж.
— А як же?.. — спитав Пальтів. — Без білетів поїдем? А як 

контрольори наскочать?
— Ну, висадять де-небудь серед степу широкого, — сказав Толік. — 

Чи в тебе є за шо білети брати? То давай лучше, поїмо на дорогу?
— В мене сама мідь, — сказав Пальтів.
— А шо то ти там плів про якусь одеську кралю? Ну й брехло ти 

після всього. А я, ідіот, розпустив губу.
— Шо, я брехло?! — образився Пальтів. — Шо я до єї — у злодії 

ходив? Узяв п’ятьорку з кучі і хватить.
— То давай, — сказав Толік, — розкошелюйся на пиріжки з капустою: 

як не за п’ять, то хоч за три.
— За три, — погодився Пальтів.
Дизель-поїзд Одеса — Кишинів уже чекав на них. Була неділя, народу 

небагато, Пальтів із Толіком зайшли й сіли. Поки відправилися, зайшло 
ще двоє чи троє, між ними й міліціянт у портупеї, але він скоро вийшов 
а чи перейшов у інший вагон. Як двері зачинилися й поїзд рушив,
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з'ясувалося, що можна й лягти на лави та витягнути через прохід ноги. 
Толік не забарився цим скористатися, а Пальтів сів навпроти. Так обоє 
й закуняли.

Ще не доїхали до Роздільної, як у вагоні, окрім Пальтіва й Толіка, 
нікого не лишилося. На станції Роздільна до вагона зайшли двоє 
міліціянтів. Вони підійшли до сонних Пальтіва й Толіка Здоровега.

— Піднімайтеся, — сказав один. — Приїхали.
Пальтів і Толік послухалися.
— Слєдуйте за мной, — сказав той знову. Другий тримався ззаду за 

сторожа.
На пероні, як вони вийшли, вже стояли якісь міліцейські начальники 

з папочками в руках.
— Усі? — спитався один начальник.
— Більш нікого, товариш капітан!
Начальники рушили, про віщось там проміж себе балакаючи. За ними

— Пальтів із Толіком під конвоєм.
Прийшли до одноповерхового сірого будиночка з вивіскою МІЛІЦІЯ. 

У приміщенні той самий “товариш капітан” узявся прибульців допитувати. 
Питання були незмінні: про паспорта, виписку з трудової, характеристику 
з місця роботи у двох примірниках, довідку форми номер такий-то і 
шість фотографій “три на чотири”.

Незмінними були й відповіді. Пальтів дістав зі своєї авоськи ще цілого 
папірця одеського міського управління внутрішніх “дєл”, направлення на 
завод р/с.

— І що? Не беруть? — спитав капітан.
— А то, думаєте, беруть? — сказав Здоровега.
— Сиди, — сказав капітан, — я не тебе питаю пока. Дійде й до тебе 

очередь. То як?
Пальтів крутив головою, щоб не стрічатися з поглядом капітана.
— Не беруть, — сказав. — Можете вияснити.
— Та-ак, — кивнув капітан. — Усе вияснимо. Усе в наших руках. 

Ну, а з чого ж ви, шановні, маєте жити? Жити з чогось-то треба? Чи 
як? Воруєте потихеньку? Чи христарадуєте? Побираєтеся? Молоді. Здорові. 
При силі. Не стидно?

— То, може, ви нам дасте направлєніє на яку роботу, гражданін 
капітан? — сказав Здоровега.

— Дамо, — сказав капітан. — Аякже? Усьо путьом. Оно вияснимо 
ваші лічності й одразу дамо вам направлення. Шо ж ви думаєте? 
Провікувати за народний щот? От перевіримо, чи нема за вами яких 
“хвостиків” і направимо на роботу, куди вашим душам буде вгодно.

— Ви б одразу подзвонили в Одесу і взнали б, хто ми такі, ми 
тиждень, як там були, — сказав Пальтів.

— Нам Одеса, — не указ, — сказав начальник. — Ми — самі с 
у самі, у нас свої порядки.

Потім він зняв допита з Толіка Здоровега.
Близько другої ночі начальник вийшов, а Пальтів із Толіком 

сиділи в “діжурці” до ранку, поки не явився на роботу народний 
суддя.

Тоді за ними знову зайшов начальник з папочкою і повів у суд. 
Будинок, де був суд, стояв через дорогу. Довкола будинку були 
порозбивані клумби з квітами, як коло якої школи. Вони зайшли.
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Народного судді арештантам, проте, побачити не довелося. Начальник 
лишив їх стояти перед дверима з латунною табличкою “Нар. суддя 
тов. Толковін 1. С.”, а сам зайшов з папочкою до самого.

— Може, ноги на плечі, пока ніде ніхто? — сказав Толік.
— А ксива? — заперечив Пальтів. — Так хоч якась бумажка, а то 

й не докажеш, шо ти живий чоловік, а не з того світу.
— Да, — погодився Здоровега. — А може? Хоч є ксива, хоч нема — 

яка в господа-бога-чорта разниця? Як партізани. Ух, повішуся, будуть 
знати Толіка Здоровегу.

Якраз вийшов заклопотаний з вигляду начальник.
— За мною, — сказав.
— Я повішуся, — пообіцяв Здоровега, — так і знайте.
Начальник нічого на те не сказав, але перед тим, як одправити їх у

КПЗ, шнурки, паски і всі гострі предмети у них забрали. Усе забрали.
— Я всьо равно рішу себе! — учинив скандал Здоровега. — Ви ж 

знаєте! Як схочу, буде так, як я сказав.
— Оставте цього пока, — сказав начальник міліціянтам. — А цього

— в четверту.
Пальтіва допровадили в камеру.

XIV

Камера була затісна: два з половиною на два кроки. Долівка з бетону. 
За крок од входу стояв невисокий дерев’яний поміст — нари. Ніяких 
тобі досягнень так званої цивілізації, крім смердючої параші в кутку. Не 
було навіть якоїсь підстилки під боки, лише нари вифарбувано вишневою 
фарбою для підлоги. У камері не було нікого.

— Хоч би соломи якої настелили, — буркнув Пальтів.
Двері зачинилися.
Потім ще раз одчинилися і впустили Світлану. На ній був червоний 

трикотажний костюм, який пасував до її недавньої смаги і червона грива 
волосся до пояса. Вона була вельми гарна.

— Салют, камарадо! — сказала Світлана. — Закуримо?
— У мене нема, — відповів Пальтів, а тоді поправився. — Забрали.

— Не біда, — сказала Світлана, дістаючи коробку “Кишинеу” і 
запальничку. — Давай, щоб удома не журилися.

У камері зробилося ще тісніше. Пальтів приклав до чола долоню, але 
жару нібито не було. Світлана приклала свою, прохолодну. Йому 
полегшало. Вони запалили. Викурили по одній, посиділи.

— Може, я тобі чого приготовлю? Хочеш їсти? Голодний, мабуть? — 
спитала Світлана.

Пальтів подивився не неї з тривогою.
— А я принесла з собою, — сказала вона. — Любиш борщ? Давай, 

я тобі борщу наварю? Або кулешу? їв коли куліш? А може, супу тобі 
по-полтавськи, з галушками? Мої мама, покійні, любили з галушками. 
Як наварять, було, то сусіди з усього кварталу сходилися. Хочеш?

— З якими галушками? — ^ш тав Пальтів.
— Звичайними, полтавськими. Називаються так, — сказала Світлана. 

Й пішла на кухню. Звідти долинули звуки роботи: брязкіт посуду, шум 
води з крана, стукіт ножа по дошці й тиха пісенька. Світлана співала, 
як, певно, співали за роботою її мама і баба, і прабаба, і хтозна-яка
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там прапращурка і як уже не співатиме її донька, уткнувшися в телевізора 
над плитою.

Ой не сама я-й сама 
Калину-й ламала:
Ламав єТ-й хлопець,
А я-й помагала-й...

Пальтів заснув. Прокинувся: стіл накрито — Світлана навпроти.
— Чого ти мене не розбудила? — сказав. — Старого трутня. їй-богу, 

оставила б ти мене.
— Осьо, візьми, — усміхнулась вона — підкріпись. Мені мама казали, 

шо нічого балакати з голодним чоловіком, бо він тоді й злий буває. Як 
попоїсть, отоді вже з його хоч вірьовки сукай, він тоді як віск. Шкода, 
що в мене доньки не буде, я єї тоже навчила б, як мене мама.

— Чого не буде? Така молода, а шо собі маєш, — сказав Пальтів.
— Ти їж, Андрюшко, їж. Ти на мене не звертай. Бабські витребеньки,

— вона трохи помовчала. — Не бере ніхто. Не в моді я. З мене не 
тільки хлопці, а й дівчата сміються. Знаєш, як обзивають? “Слон”.

— Як то? — не второпав Пальтів. — Хіба люди можуть бути в моді 
чи не в моді? Хто тобі таке сказав? Кличку якусь. Ти її забудь. Ну, я 
тебе просю.

— Забула, — сказала Світлана. — А про людей ти не знаєш. От я 
тобі скажу, і ти скажеш, шо я права — такі, як ти, тоже не в моді. 
Якби ти приїхав з БАМа і сказав, шо бродяга, — тебе б на руках носили
— романтично. Тоді й ти був би в моді. А так, хто ти?

— Я знаю сам, хто я, — сказав Пальтів. — Мені до вашої моди діла 
мало. Спасібо.

— Наївся, Андрюшко? — спитала Світлана.
— Наїсися з вами, — сказав Пальтів.
— Правду казали мама, а я дурна... — зітхнула Світлана. — Закуримо? 

Шоб удома не журилися?
Потім грали в карти. В “дурника” — на поцілунок, потім на роздягання 

(поки не роздягла його догола й не нареготалася). Потім знов курили й 
сиділи тихцем.

Надвечір двоє стрижених принесли ящика з алюмінієвими мисками, 
термос каші, званої “дріб-шістнадцять” і термос чаю. Пальтів випив 
півмиски чаю, а “дріб-шістнадцять” їсти не схотів.

— Хліб забери, — сказав йому один суточник. — Сухарів насуши, 
пригодяться.

— Я звиклий, — сказав Пальтів.
Вечерю понесли далі.
— Я думала, мене заре витурять, — сказала Світлана.
— А їм шо до тебе? — сказав Пальтів. — Тут чого хочеш можна 

надивитися.
—  Не знаю, — зізналася Світлана. — Я в  цьому домі уперше. 

Побачимо, шо вийде.
— А я щороку, — сказав Пальтів. — Як наступають холода, я стараюся 

до їхніх лап потрапити. Оно цей сезон чогось геть невезучий: другий раз 
за літо, і то по-дурному.

— Андропов за їх узявся, — сказала Світлана. — Припікає попід 
хвостами.
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— А може, вже я геть старий зробився, — сказав Пальтів.
— Ти шо? Ти думаєш, шо кажеш? — Заперечила Світлана. — Стала б 

я мати з тобою діла. Ти ще трьом молодим даси фори.
— Так і не стала б? — перепитав Пальтів. — Виходить: і хочеться, 

і колеться — через те?
— Ну, шо ти! Мені кажеться, я зроду з тобою. Я про друге й думати 

не хочу... Якби ти вже й несправний був дідуга, то я б тебе не оставила. 
Шо ти собі в голову убрав?

— Да, — сказав Пальтів, — Мені шо? Мені всьо равно.
— Хочеш, шоб я пішла? — спитала Світлана.
— Хочу, шоб ти осталася, — сказав Пальтів. — Оно як тобі зо мною 

добре.
— Мені з тобою найлучче, — зізналася Світлана.
Вони помовчали. Світлана знов почала потихеньку співати:

Ой у лузі калина стояла,
Ой у лузі калина стояла,
Там дівчина хлопців чарувала.

— Ти сільська? — спитав Пальтів.
— Сільська. Шо, видно? Неприємно тобі?
— Чого? — сказав Пальтів. — Наоборот... Пісні співаєш. Я пісні 

люблю, оно сам не вмію.
— А ти звідки? — спитала Світлана, простеляючи постіль. — Твої 

тато-мама живі?
— Ти стелитися не спіши, — сказав Пальтів. — Ще буде повєрка. 

Може, кому не понаравиться. Я в інтернаті виріс — син маршала 
Тухачевського. Чула такого?

— Нє, — сказала Світлана. — Хто такий?
— Його Сталін розстріляв у тридцять сьомому. Мене оддали в інтернат. 

І фамілію там дали.
— А мама? — спитала Світлана.
— Про матір нічого не знаю. Знаю оно, шо батько — маршал 

Тухачевський, — сказав Пальтів.
— Вибач. Я думала... А можна спитати?
Пальтів кивнув.
— А за шо розстріляли маршала Ту... твого батька? Сталін сам?
— Ну, канєшно, — сказав Пальтів. — Своєю рукою застрелив. І ще 

Блюхера, Єгорова, Якіра... Вулиця Якіра в Одесі є, знаєш?
— Ага, — сказала Світлана.
— Сталінова жінка навіть у самого маршала Жукова стріляла. Визвав 

Сталін Жукова у свій кабінет. Сталін каже одне, а Жуков йому — друге. 
Тоді Сталін нажимає кнопочку на столі, заходить його жінка і достає 
нагана з кишені. А в Жукова ад’ютант був, молодий, зелений, другий би 
не став, а він взяв і вистрелив першим і просто Сталіновій жінці в руку. 
Поранив. А самого його Жуков наградив. Чула?

— Здається, щось таке й у нас розказували дядьки, але мені то й не 
десь було, — махнула рукою Світлана. — Скоро там твоя повєрка?

— А шо?
— У мене вже живіт болить, — сказала на̂  вухо.
— А як я не зможу? — сказав Пальтів.
— Зможеш, — сказала Світлана. — Ти такий молодий, такий... Ти
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нічого не розумієш. Думаєш, я яка-небудь гуляща дівка? Я оно те-бе 
хочу!

— А все-таки? — ще раз піддражнив її Пальтів.
Світлана надула губки й одвернулася.
Прийшов офіцер з повіркою. З ним ще двоє. Розкрили гросбуха.
— Пальтів Андрій Кирилович? — зачитав міліціянт.
— Я, — одказав Пальтів.
— Претензії? Просьби? Заяви? — сказав міліціянт.
— Нема, — сказав Пальтів.
— Галатея Світлана Федорівна? — зачитав міліціянт. — Претензії? 

Просьби? Заяви?.. А чого ці двоє в одній камері? — міліціянт довго 
придивлявся до запису у гросбухові, але нічого підозрілого там не виявив.
— Ну, раз товариш капітан записав обох, видно так треба. Є які претензії?

— Нема, — сказала Світлана.
Повірка закінчилася скрипом ключа в замку.
— Тепер ми одрізані од світу на цілу ніч, — сказала Світлана. — 

Давай я тебе роздіну.
— Я сам, — сказав Пальтів.
— Не соромся мене, — сказала Світлана. — Твій сором несправжній.
— Я не соромлюся, — сказав Пальтів. — Я оно думаю, шо тобі 

неприятно буде дивитися на мої немощі. В тебе он скільки здоров’я: мати 
вділила. Треба було тобі на мене натрапити?

— Натрапила, бо шукала, — сказала Світлана.
Вони полягали.
— Світло загасимо? — спитала Світлана.
— Воно не гаситься, — сказав Пальтів.
— Гаразд, — сказала Світлана. — Дай закрию чим-небудь вічко, — 

й зіскочила. Пальтів опинився під стіною. Завісила вічко своєю червоною 
спідницею. Потім лягла горілиць і підставила йому свої розчепірені долоні.

Вони грали в цю гру до ранку.
Прийшли до пам’яті, оно як черговий міліціянт прогугнявив “на 

виводку”.

XV

Після сніданку Пальтів заснув і проспав до вечора. Увечері вернулася 
Світлана. Вони повечеряли. Потім діждалися повірки. Потім знов продов
жували до рання перервані любовні ігри.

Так проминуло вісім днів і ночей. На дев’ятий день Пальтіва викликали 
з речами. У тій самій “діжурці” сидів за столом той самий начальник. 
Міліціянт приніс “рояль”. Пальтіва знов присилували на ньому “пограти” 
й хотіли одпустити вже з миром, але зайшла Світлана.

— А це шо за шмара? — виразив своє ставлення начальник.
Пальтів змовчав. Світлана згребла зі столу документи й, узявши

Пальтіва під руку, пішла з ним до виходу. Начальник лише рота роззявив. 
Дорогу перегородив міліціянт.

— Ця не буде на “роялі” грати? — спитав у начальника.
— Хто така? — спитав начальник і собі.
— Галатея. Щось тіпа дєкабристки.
— Я питаю, чи вияснена лічность? — розсердився начальник.
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— Усе правильно, — сказав ще один міліціянт. — Одеська трикотажна 
фабрика, очередний одпуск.

Надворі Пальтів одразу захотів вимити руки під холодною водою 
артезіанського колодязя, але фарба не відмивалася. Світлана спробувала 
допомогти, та тільки сама вимазалася.

— Поки мені на роботу, зійде? — спитала стурбовано.
— Зійде, — сказав Пальтів, і вони пішли на станцію.
Посидівши трохи, знов сіли на дизель-поїзд Одеса — Кишинів. На

платформі Стрибки, перед Котлярештами, Світлана почала прощатися.
— На станції в Котлярештах тебе жде товариш, — сказала. — Йому 

недобре. Не треба його кидати, хоч він тебе...
— А як же?.. — не договорив Пальтів.
— Я прийду, — сказала Світлана й зіскочила. Двері зачинилися.
У Котлярештах, у приміщенні станції — видно було через вікно, — 

сидів виголений Здоровега Толік. Пальтів підійшов.
— Здоров, — сказав.
— Здоров, — кинув Толік. — Куда?
— Не знаю. А ти?
— Жерти хочу, аж у животі бурчить. Тебе вже одпустили? Гроші 

забрали?
— Наша міліція свої долги прощає, — сказав Пальтів, — Шо будем 

робити? Як думаєш?
— Я думаю, як стемніє, додатися за річку на дачі. Може, пощастить 

чим поживитися.
— У злодії? — спитав Пальтів.
— Які злодії? — обурився Толік. — Ти думаєш, там дачі, як у кіно? 

Тільки назва! Сякі-такі халабуди та ще городи. Ото на городах, може, 
й поживимся. Але я тебе не тягну.

— Мені всьо равно, — сказав Пальтів. — Не хотілося б людей обіжати. 
Й посадити можуть. Ну, нехай. Я піду, шо робити?

Вони помовчали.
— Ти мені вибач, — сказав Толік.
— За шо? — спитав Пальтів.
Вони обоє знали за що — за міліцію, за те, що Толік один викрутився. 

Як сонце нахилилося над обрієм, пішли за річку.
Там проминули ділянку з приземистою “дачкою” для інвентаря, тоді 

другу, третю, нарешті спинилися перед халабудою, трохи вищою од тих 
непоказних, зусюди оббитою рубероїдом. Зняли з дверей замка, навішеного 
для годиться, й зайшли у суцільну темряву. Присвічуючи собі сірниками, 
знайшли на полиці майже нові дві свічки й зробили видно. Одне 
малесеньке віконечко халабуди завісили мішком. У халабуді було вкопано 
стіл, стояла піч “буржуйка” і старий-престарий диван з дерев’яною 
спинкою і розбитим дзеркалом.

— Ну, треба пошукати чогось їстівного, — сказав Толік. І почав скрізь 
шнякати. Недовго й розтрачував сили: у печі було трохи печеної картоплі, 
а під столом — півмішка горіхів.

Вони з’їли по дві картоплини, а тоді Толік з’їв ще одну. Потім били 
горіхи.

— Тут і заночуєм, — сказав Толік.
— А як хазяї являться?
— Хазяї аж на вихідні приїдуть.
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— А завтра? — непокоївся Пальтів. — Підем на товарну?
— Я думаю з товарною обождати, — сказав Толік. — Лучче піти у 

колхоз на яблука, а тоді — на айву. Як голові треба люди, не заглядає 
в бумагу. На товарну можна коли хоч. Потерпим? У колхозі одразу й 
їсти буде шо, а на товарній раз на тиждень получка. То як?

— Можна й так, — сказав Пальтів. — Попробуєм.
— Ладно, — згодився Толік. — Спимо, — і загасив свічку.
Невдовзі вони справді спали.

XVI

Прокинулися вчасно. Сонце якраз пригрівало десь так на сьому. Небо 
було чисте. Толік відкись Дістав сумку, пошиту з мішковини, й одсипав 
туди горіхів. Вони покинули буду й начепили на двері замка.

Спершу вийшли до шосейки і пройшлися, може, з кілометр, але потім 
збочили і ще трохи збочили, і пішли правим берегом річки. Йшли, аж 
поки сонце не стало в зеніті. Понад берегом росли тополі і рятували 
трохи од гарячого світила. А як воно повернуло з полудня, повернула й 
ріка на схід, і довелося, тоді вийти із затінку. Взявши правіше по стежці, 
вони йшли, поки не вибрались на наїжджену грунтову дорогу, а там і 
на так звану поліпшену. Ця поліпшена і старий молдаванин у папасі 
привели їх до самої контори.

Старий розказав, що вже почали збирати яблука, що совхоз називається 
“Дойна” і що їх мусять узяти, бо робити нема кому. Вони подякували, 
й молдаванин пішов кудись своєю дорогою.

Пальтів із Толіком зайшли у контору. Треба сказати, що вона була 
схожа на казна-що: на типовий будинок чи клуб, чи ясла-сад — але не 
на саму себе. Була це будівля нібито з білої силікатної цегли, з двома 
рядами вікон і одними дверима. Ліва стулка дверей була заквецяна фарбою 
для підлоги, права лишалася жовтою, нефарбованою. У самому 
приміщенні, незважаючи на сонячний день, горіло денне світло. В кінці 
коридора, щоправда, було вікно, але в нього вставили чийогось фотопор
трета, наполовину роздертого, і ще якусь фанерину. Пахло чи то 
новобудовою, чи то недобудовою. На першому поверсі потрібної таблички 
не знайшли і вийшли на другий. На другому чулись ті самі запахи і 
виднілись такі самісінькі двері з табличками, так само горіли лампи, хоч 
було двоє вікон і обоє — нічим не заставлені. Вони спинилися перед 
дверима з табличкою “Правление” і збиралися вже зайти. Та двері тим 
часом розчинились самі і з них вийшов нестарий іще чоловік з нездоровим 
черевцем, з червоною краваткою, заправленою під пасок, і в костюмі. 
Він глянув на відвідувачів досвідченим оком работорговця з південних 
штатів і спинився.

— Хочете в нас робити? — запитав.
— Ага, — кивнули обоє.
— Без трудових? — чи то спитав, чи то ствердив чоловік.
Пальтів із Толіком роззявили рота, а чоловік розвів руки.
— Не берем, — сказав і пішов до виходу.
— А до голови можна? — озвався нарешті Толік. — Нам до голови...
— Я голова, — відповів чоловік. — Робочих не вистачає. Але я вас 

не візьму. І ніхто не візьме. До мене сьогодні вже чоловік десять прийшло, 
і всі без трудових. Що я вам? Піп? Ішли б ви в Одеську область, там
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хто, може, й візьме на свій ризик, — і голова пішов. За конторою в 
затінку (бо ж кругом був голий степ) стояв його бобик.

— Ну, — сказав Пальтів, як вийшли, — ідем назад?
— Ти хотів, шоб за першим заходом вдалося, — одмовив Толік. — 

Ходімо далі. Пройдемо трохи, там почнуться сади. Нарвемо яблук, айви.
Скоро справді почалися сади. Толік спробував був зайти, але тільки-но 

зійшов з дороги, як почув сторожа, котрий кричав, погрожуючи собаками.
— Доведеться чекати до вечора, — сказав Толік.
По той бік садів починався ліс. Було близько сьомої вечора, але до 

темряви ще далеко. Заглибившись між дерев, вони вмостилися на траві 
й першим ділом закурили. Другим ділом налупили горіхів, прихоплених 
на дачі, й стали дожидатися вечора.

Зрештою, горіхи закінчились. Почало й сонце ховатися, посвіжішало. 
Надходила ніч.

— Я думаю, треба б вогонь розкласти, — сказав Пальтів, — бо так 
можна й захворіти.

— Розкладемо, — погодився Толік. — Мені здається, тут має бути 
який шалаш.

Курінь справді знайшовся, коло нього горіло багаття й сиділа ціла 
сім’я. Усі товсті, з животами, навіть найменший, дошколярик, мав із 
півтора пуда зайвих. Пальтів із Толіком трохи одійшли, хутко темніло 
і холоднішало, тож довелося самим запалити ватру. При її світлі наламали 
ялинових лап і зробили сяке-таке кубло. Поклали на вогонь грубезне 
дерево, яке вже горіло колись, і вклалися, притиснувшися спиною до 
спини.

Прокинулися завидна. Сім’я опецькуватих туристів вишукувала грибів. 
Пальтів із Толіком перекурили остатнім недопалком і собі взялися за 
пошуки. Трохи знайшли підосиновиків з лисичками, кілька підберезників 
та білих. Підсмажили їх на прутиках і поснідали.

— Так діло не піде, — мовив Толік. — Підем знову на нашу дачу.
Вони підвелися й попростували до річки. Натрапивши на знайоме

коліно річища, пішли власним слідом назад, до котлярештівських дач.
Перебули там у буді до п’ятниці, а в суботу^ ще й не розвидніло, | 

подалися до міста. І прямим ходом на залізницю. і і

XVII

На товарній станції прорабом того ранку була жінка. Вона ж і наглядала 
за роботою при вагонах, вона ж, як з’ясувалося, видавала гроші.

Толік одразу звернувся до неї з питанням, і вона сказала, що напали 
саме на ту.

— Роботи по саму зав’язку, — сказала. — Давайте, я вас занесу до 
табеля і підемо.

Вона дістала папір, і Пальтів із Толіком назвалися.
— Будете брати по вагону чи станете до одного? — спитала.
— Можна й по вагону, — сказав Пальтів.
Видно було, що жінка засумнівалася, чи він здужає, але нічого не 

мовила. Мовчки довела їх до платформи, де вже стояли вагони під вантаж^ 
і відчинила двері складу.

— Та-ак, — сказала. — Один вагон з яблучним соком, другий... з 
яблучно-грушевим. Підходить?
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— Годиться, — кивнув Толік. — Ти собі якого береш? —- до Пальтіва.
— А, — сказав Пальтів, — мені всьо равно. З яблучним.
Жінка показала їм, де брати одне добро й друге.
— Як я буду треба, гукайте, — сказала жінка. — Звати Альою.
— Як? — спитав Толік.
— Алевтиною, — сказала жінка й усміхнулася. — Аля — всі кажуть.
— Для молдаванки чудне ім’я — зауважив Толік.
— Я українка, — сказала Аля. Дістала “Космос” і закурила.
— Можна сигаретку? — сказали обоє.
Аля пригостила їх сигаретами, вони вийшли зі сховища й перекурили.
— Ну, — сказав Толік, перекуривши, — поїхали.
Пальтів не одразу “поїхав”, а спершу оглянув вагон, бо йому знову 

дісталася картонна тара: “Сук ді мере” був марочний. Вагон виявився 
справним, тож, поклавши свого вузлика і жакета по один бік дверей, 
він почав носити коробки у другий.

Толікові тим часом попалися грубі ящики із “Сук ді мере ші пере”, 
по чотири трилітрові банки у кожному. Тому він завантажив половину 
вагона швидше од Пальтіва й сів докурити. А докуривши короткого 
недопалка, знайшов Алевтину й вициганив у неї ще дві сигарети: собі й 
Пальтіву. Як вернувся, той уже теж сидів і розкурював свого недопалка.

— Завантажив? — перепитав Толік. — На, маєш цілу.
Пальтів викинув недопалка під вагон. Закурив Алевтинину сигарету.
— Як щитаєш? — розпитував Толік. — Може, ще хватить сил на 

третій вагон? Я бачу, ти до роботи злий.
— Не злий, а голодний, — відповів Пальтів. — Побачимо. Другу 

половину буде важче вантажити, особливо середину.
— Я поможу, — сказав Толік.
Пальтів промовчав.
— Гаразд, — сказав Толік, — давай поп’єм соку. — Він пішов до 

свого вагона й виніс надпиту вже банку “ді мере ші пере”.
Пальтів напився, напився й Толік.
— Якби копійок чотирнадцять, купити хлібця, — сказав Пальтів.
— То я заре в Алі, — запропонував Толік. Потім спинився. — Всьо 

равно не заре. Вже на завтра купим. Сьогодні пізно: взялися за гуж...
Вони знов стали до роботи.
Як і в Одесі з угорським вином, так і тут з марочним соком Пальтів 

мав клопіт. Правда, ящики з соком були менші й легші, їх можна було 
брати по чотири за одну ходку. Але вже після “великого” перекуру, 
трохи поносивши по чотири, довелося брати по три. Хоч Пальтів і був 
худий, але текло з нього добре. Мусив знову й знову прикладатись до 
слоїка. Вже й у животі булькало при ході. Толік спинявся не так часто, 
але й з нього текло. Він усе-таки кінчив швидше і, перекуривши, трохи 
поміг Пальтіву.

— Ну, що? — запитала Аля, перевіривши їхню роботу. — Ще одного 
берем?

— “Сук ді мере”? — поцікавився Толік.
— А що? Не подобається? — засміялась Аля. — Беріть яблучно-гру

шевий. Але ж він дешевий. Дивіться самі.
— А закурити ще можна? — спитав Пальтів.
Аля дістала цього разу пачку “Ляни”. Вогники зажевріли в сутінках. 

Аля пішла.
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— Ну, то як, візьмемо ше? — спитав Пальтів.
— А шо робити? — відказав Толік. — Я думаю, до ранку удвох 

загрузимо. А там позичимо в Алі рубля і поїдемо відсипатись за ріку. 
Чи принаймні курива купимо.

— І хліба, — сказав Пальтів.
Вони взяли ще одного вагона і до ранку його таки завантажили. 

Пальтіва, правда, кілька разів знудило соком, але робити він старався 
нарівні з Толіком.

На світанку вони зачинили вагон і спиталися в Алі рубля в борг. Та 
їм знайшла, не відмовила.

— Виплата у четвер, — сказала. — Приходьте ще.
— Оддихнем і прийдем, — сказав Толік. Вони подякували й 

попрощалися.
Доки дійшли до річки, відчинилися магазини “Пьіне”, і там вони 

купили собі дві паляниці і дві пачки “Ляни”. Потім сіли в автобус і 
поїхали до лісу, бо була саме неділя і на дачі краще було не потикатись. 
І хоча в лісі блукали грибники й туристи, а то й просто школярі готували 
для шкоди гербарії, — вони знайшли собі культурний курінь, у якому 
хтось, як1 видно, оце щойно ночував, залягли у готову постіль з прив’яленої 
трави й гілля, й заснули як побиті. Треба сказати, що одну паляницю 
вони з’їли по дорозі, а другої не чіпали: Пальтів перед тим, як лягати, 
почепив вузлик із нею на сучок.

Цого разу вони спали день і прокинулися аж глибокої ночі. Настав 
понеділок. Сюди-туди потинявшися, розпалили ватру, з’їли півпаляниці 
й сяк-так добули до ранку. Вранці поїхали на товарну знов.

XVIII

На товарній їх стріла інша молодиця. Вона трималася суворіше і 
домагалася паспорта. З трудовою. А може, вона б і не була такою 
суворою, коли б не набралося зайвих охочих.

—  Клятий понеділок! — буркнув Толік. І вони повернулися до свого 
лісу.

У вівторок знов спробували. І знов невдача. У середу вирішили не 
пробувати. Нічого особливого за ці дні не сталося. У четвер заявилися 
спозаранку, ще й Аля на роботу не виходила. Сіли почекати у траву.

Прийшла Аля. \
— Доброго ранку, — сказала. — Будете працювати? \
— Здрасцє, — сказали Пальтів із Толіком. \ і

— Здрасцє, — сказав Толік. — Виплата у четвер? \
— У четвер, — сказала Аля. — А що? Роботу братимете? І
— Нє, — сказав Толік, — не будем. \
— Чого? \
— А чого доброго? — сказав Толік. ^
— Кроме тебе, ніхто не приймає, — сказав Пальтів. — Така робота 

нам не в жилу. Поїдем, навєрно, в який колхоз, чи шо? На уборку.
— Ну, діло ваше, — сказала Аля й пішла.
— А може, возьмем? — сказав Толік.
— Не знаю, — сказав Пальтів.
Але так і не взяли. Натомість пішли прогулятися у ботанічний сад 

совхозу-технікуму — місцеву пам’ятку садівництва. Самих горіхових дерев
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— сорок видів. Толік знайшов там лаз через трьохметрову, з колючим 
дротом, загорожу. Трохи розвіялися й набрали в кишені зелених 
монгольських горіхів.

Близько дванадцятої були знов на товарній, отримали свій заробіток 
і вернули борг Алевтині. Заробітку було по п’ятнадцять рублів на брата.

— Тьху, — тільки й сказав на те Толік, а потім, перекипівши, — 
ну, заре в парилочку, в сауну. Годиться?

— Годиться, — сказав Пальтів, — оно давай перекусим.
Магазин був неподалік. Одразу за магазином, ніби зумисне, зеленіла 

поляна, тоді починалися колії й аж за ними — хати. Пальтів із Толіком 
узяли хлібину й півкіло оселедців. На тотій поляні пообідали і поїхали 
до центру. Там була сауна.

У центрі взяли коньяку, малесеньку, на 1/8 літра, пляшечку і чотири 
пляшки пива.

— Не збідніємо, — сказав Толік, беручи коньяк.
Потім вони банилися й пили пиво з добавкою коньяку. І набанилися 

досхочу.
Набанившися, вийшли із сауни й пішли ще по пиво. Після пива пили 

горілку, а тоді під вечір взяли ще чотири пляшки сухого вина і пішли 
на свої дачі. На їхнє щастя, жоден міліціянт міста Котлярешти їх не 
бачив.

Уранці вони прокинулися у відомій халабуді й прохмелилися. Пальтів 
підрахував решту: три рублі сімдесят чотири копійки. У Толіка залишились 
самі мідяки — тридцять шість копійок. Толік знову заплющив очі.

— Ти будеш ще спати? — спитав Пальтів. Толік мовчав. — Ну, то 
я піду просвіжитися, бо голова як барабан.

Пальтів вийшов із халабуди, добрів до мосту і перейшов річку. Над 
річкою височів танк часів Вітчизняної війни, поруч був сквер Героїв. 
Коло пам’ятника стояли піонери й горів Вічний вогонь. Загледівши 
відділення міліції, Пальтів поквапився в інший бік. Впала йому в око 
афіша кінотеатру “Дойна”. Там показували індійський фільм. Про
йшовшись вулицею Леніна, — це в Котлярештах, як і всюди, центральна 
вулиця, — Пальтів знайшов і сам кінотеатр. Якраз справився взяти 
квитка на перший сеанс.

Фільм називався “Шляхом кохання”. Про молодого чоловіка, який, 
скуштувавши розкошів, збочив і ступив на слизьке. Зворушлива і 
повчальна історія.

XIX

Після кіно Пальтів трохи повештався містом, пообідав пиріжками з 
лівером й вернувся на дачу. Толік Здоровега вже дожидався Пальтіва на 
лаві перед халабудою.

— Нагулявся? — спитав. — Поїдемо до Кишинеу?
— А там шо? — перепитав Пальтів.
— Побачимо, — сказав Толік. — Може, там легше?
— Може, назад, в Одесу? — запропонував Пальтів.
— В Одесі ми вже були, — заперечив Толік.
— У мене там знакомий, на товарній, — пояснив Пальтів.
— Як хоч, — сказав Толік. — У мене тоже був колись дружок у 

Кишинеу. То як?
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— Гаразд, — погодився Пальтів. — Поїхали.
Вони пішли на залізницю. Єдиним доступним для них видом транспорту 

був дизель-поїзд Одеса — Кишинів. На нього вони й сіли. Якоїсь біди 
всі вагони були битком набиті, навіть у тамбурі люди стояли, 
притиснувшись одне до одного. До Кишинева доїхали, як мокрі кури; до 
того ж Пальтіва протягло, і він почав кашляти й температурити. А вже 
був доволі прохолодний вечір.

Першим ділом зайшли на вокзал і набрали пиріжків на вечерю. І ще 
взяли Пальтіву таблеток од кашлю. А другим ділом треба було подумати, 
де переночувати. Пальтів був у Кишиневі вперше, до того ж чувся доволі 
кепсько, тож Толік повів його через колії на якісь далекі запасні 
платформи, де стояли порожні товарні вагони. Там Толік заліз до одного, 
другого, третього... У якомусь знайшов картону, ще в якомусь — трохи 
соломи.

— Тут і заночуємо, — сказав, присвічуючи сірником.
Пальтів, бухикаючи, заліз до вагона й Толік дав йому парафінову 

свічку.
— Експропріація експропріаторів, — сказав.
Пальтів запалив свічку і пішов, прикриваючи вогник долонею, у той 

куток, де, як казав Толік, була солома. І раптом побачив, що там, на 
соломі, хтось лежить із голими ногами, — й закляк на місці. Потім 
розгледів лице, очі були розплющені. То була дівчина. Вона, як видно, 
перелякалась не менше.

— Не бійсь, — сказав Пальтів.
Дівчина заплющила очі й підтягнула вище коротку ряднину.
— Ти хто? — спитав Пальтів. — Ми тут заночуємо. Ми тебе чіпати 

не будемо. Я вже старий чоловік, а Толік — хлопець нормальний.
— Я Наталя, — сказала дівчина й сіла. — Я студентка. Я посварилася 

з другом. Він поїхав... а я...
Вона мала приємний голос. Пальтів посвітив собі: кругленьке личко з 

пушком під коротеньким носиком.
— Ну? Знайшов? — гукнув Толік од дверей. — А то ше шо за шмара?
— Женщина, — сказав Пальтів.
— Нічо собі женщина, — гвиркнув Толік. — Скільки літ?
— Дев’ятнадцять, — сказала Наталя.
— Студентка, — пояснив Пальтів. — Кавалер драпанув і гроша не 

оставив. Так? — Наталя кивнула. — Звати Наталя.
— Вже познакомилися, — буркнув Толік. — Не триперна?
— Нє-е, — спокійно сказала Наталя.
— Знаю я вас, — буркнув Толік. — Будеш просити їсти — дарма, 

в нас самих кишки марша грають.
— Я не буду, — сказала Наталя. — Можна, я остануся? Страшно.
— Ну, оставайся, — погодився Пальтів. — Хто тебе жене?
Толік змовчав.
Картону й соломи вистачило на всіх. Пальтів присилував себе 

проковтнути дві таблетки од кашлю, бо аж заходився, і погасив свічку.
Скільки там проспавши, Пальтів прокинувся од поштовхів і людських 

голосів. їх витягли на сортувальну гірку, потім спустили, потім ще раз 
витягнули і ще раз спустили. Прокинувшись удруге, Пальтів відчув, що 
вагон котиться доволі хутко, постукуючи на стиках, а коло самого виходу 
блиснули на переїзді Наталя з Толіком у любовній забаві. Потім Наталя

37



чогось почала кричати, і Пальтів звівся на ліктях, але невдовзі збагнув, 
що то вона од задоволення. Тим часом вони втихомирилися й полягали. 
Пальтів знов заснув під згаданий стукіт. З дверей трохи задувало, але 
можна було терпіти.

Ще раз прокинувся од того, що Наталя забиралася до нього в постіль. 
Вони все так само кудись їхали і надворі було так само темно.

— Ти шо? — оторопів Пальтів. — А Толік?
— Спить Толік, — сказала Наталя. — Хочеш?
— Нє-е, — сказав Пальтів, — не хочу. Я вже старий для цього діла. 

А ти йди спи.
— Холодно, — промурмотіла Наталя й запхала руку йому в штани.

— Ти не старий. Чого ти не хочеш? Правда.
Пальтів одштовхнув її руку.
— У мене нєвєста є, — сказав. — Іди, а то Толік прокинеться.
— Ти через нього? — здивувалась Наталя. — А що тут такого?
— У мене нєвєста, — сказав Пальтів.
— Ну й що? — не вгавала Наталя. — У мене теж був жених. Йому 

ще коло маминої цицьки лежати. Ну, давай, бо холодно.
— Йди геть, — сказав Пальтів. — Не хочу й не буду.
— А можна, я з тобою полежу? Можна? Побалакаєм? — спитала 

Наталя. — Я тільки вдінуся, бо холодно. Можна?
— Чого зо мною балакати? Побалакай з Толіком, — сказав Пальтів. 

Але Наталя встала й одяглася. Тоді вернулася. Згодом, при світлі, 
з’ясувалося, що вдяганки на ній було — старий витягнутий джемпер 
замість усього.

— Толік підім’яв моє одіяло, — сказала. — А в тебе тепло. Тільки 
не бухикай так.

— Простуда, — пояснив Пальтів.
— Може, у тебе жар? — спитала Наталя. — Тобі треба доктора.
— Мені в землю давно треба, — сказав Пальтів і сильно закашлявся. 

Врешті кашель перервався. — Хто мене прийме?
— Правда, — погодилася Наталя. — А як тебе звати?
— Звати? — перепитав Пальтів. — Зви Андрієм, або просто Довгим. 

Так мене усі знають. Шо мені про себе розказувати?
— Ну, розкажи яку інтересну історію. Ти ж не спатимеш?
— Нє-е, — сказав Пальтів.
— І я не хочу, — сказала Наталя. — Я виспалась, — вона помовчала.

— Я, знаєш, ніяка не студентка. Що?
— Видно, — сказав Пальтів.
— Що видно? — сказала Наталя. — Твій Толік — як з голодного 

краю. Я б йому не дала? А ти мені понравився. Я була студенткою. Два 
роки провчилася. На хімфаку. Набридло. Сказала мамі, шо поїхала з 
нашими в стройотряд, а сама з одним на Юг шаснула. Нагулялися. Йому 
скоро набридло чи, може, побачив, що мені його мало. Утік мій кавалер, 
тільки загуло. А я його таки любила, сучого сина. Знаєш, я й слова не 
сказала, що мені його мало. Навпаки, як могла годила. Не вгодила. 
Проснулася раз, а мого нема ні сліду. Ще й часики у мене були золоті, 
один поклонник подарив, уже підстаркуватий, але любить мене — ужас, 
ноги йому даю цілувати, а більше йому й не треба, каже, що приятніших 
і апетитніших ніг за все життя не цілував. Часики вкрав у мене мій
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кавалер. Хочеш поцілувати мої ноги? Ну, візьми, хоч рукою проведи, — 
вона вхопила його долоню у свою.

— Не хочу, — сказав Пальтів. І висмикнув руку.
— Я до тебе, як до людини... — сказала Наталя й одвернулась, 

ображена.
— Я хотіла піти повторити подвиг Аннй Кареніної, — почала знову.

— Слава богу, хоч за квартиру хазяйка взяла наперед, то я з неї трохи 
стянула. Треба було мені, дурі, як надумала, одразу піти й лягти на 
рейки, а я все себе накрутювала й накрутилася, що видумала для себе 
й для нього ще страшнішу кару. “Ага, думаю, ти мене не схотів, то 
тепер мене буде мати, хто схоче”. І пішла до солдатиків у воєнну часть. 
Нахально підійшла до часового й кажу йому: “Хоч?” Думала так одразу 
й помститися. А солдатик покликав ще другого, завели мене у казарму 
нагору. Я там жила з місяць чи скільки, з якоюсь старою шмарою. 
Любою звали. Правда, вона за мною доглядала, їсти мені давала. Її не 
чіпали, кажеться. А мене... я й не знаю, чи помстилася добре, чи ні. 
Бо як з першого вечора обпоїли мене спиртом, то й нічого не помню, 
тільки бачу — горище та Люба рядом валяється. А як зійду з горища 
в казарму, зразу — спирт і пам’яті нема. Думала, вмру. Чи то я вже 
так заднім умом рішила? Не хотіла вже мстити, нічо на світі. Потім 
якийсь начальник їхній зайшов до нас там на гору. Знайшов нас. Побили 
нас і прогнали. Ну, я й подумала, що раз стільки прожила серед 
солдатиків, то мусили ж вони помститися, і прямим ходом на колєйку, 
більш нічого не оставалось робити. І знаєш, Андрію... ти не спиш?

— Слухаю, — сказав Пальтів і знову надовго закашлявся. — Я 
спеціально, шоб ти розказувала, кашель стримував, а ти злякалась. Я 
слухаю.

— Ти чув, шо я тобі розказувала? Про казарму, і як мене витурили?
— І ти прямим ходом на колєйку, — підказав Пальтів.
— Ну, добре, — сказала Наталя. — І знаєш, кажуть, що бога нема. 

І я в бога не вірю, але щось воно таке є. Бо як я вже почула, що йде 
поїзд, і вж е, лягла головою до рейки, мені показалася ніби моя рідна 
мама. Знаєш, геть її побачила, як у телевізорі. Побачила, як вона 
переживає, де її рідна дитина, як бігає по всяких міліціях, а їй і тіла 
мого ніхто не покаже, і рішила дати їй телеграму, щоб шукала мене в 
Одесі, на Пересипі, на рейках. Встала й пішла. І не подумала навіть, 
що в мене ні документа, ні гроша за душею. Ну, так я назбирала пляшок 
у парку й здала. І рішила написати. А писати я не люблю, пока 
придумувала, перед очима все мама стояла. Чесно, передумала, написала, 
що все нормально, що жива-здорова, щоб не переживала за мене. І давай 
думати, як його додому попасти, а сама нарвалася, як на вас, на двох 
бичів. Доїхала з ними до Тюмені. З Тюмені вже з одним — гру з якийсь 
проводив до Кишиньова. Тепер ви тут. Куда ми їдем? А знаєш, твого 
Толіка мені хватило.

— Він такий мій, як твій, — кашлянув Пальтів.
— Обідився? — сказала Наталя. — Я, справді, нехотя.
— А сама звідкіля?
— З Києва. На Батиєвій горі моя мама.
— Я з  Миронівки, чула? — сказав Пальтів.
— Ну, — кивнула Наталя, — я жду.
— Шо?
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— Жду, яку ти інтересну історію розкажеш. А ти мовчиш. Не любиш 
про себе розказувати?

— Я син маршала Тухачевського, — почав був Пальтів. — Чула? 
Мого батька Сталін розстріляв у тридцять сьомому. Про тридцять сьомий 
чула?

— Проходили по історії партії, — сказала Наталя.
Вона помовчала і заснула. Од неї пахло дитиною. Колеса давно вже 

не вистукували на стиках, а шипіли, ніби на повітряній подушці, і 
Пальтів теж, заспокоївшись трохи од кашлю, задрімав.

XX

Ще було темно і тихо, як вони прокинулися од міцного світла ліхтарів 
в обличчя. Вагон стояв. Троє в дощовиках гомоніли між собою.

— Є двоє. І шлюшка. Подзвони на заставу, — і один вийшов. — 
Гей! Піднімайтеся! Приїхали!

— О! — сказала Наталя. — Мужчини!
— Цить! — мовив один. — Ми на службі. У нас такі фокуси не 

проходять. Давайте вставайте і за мною.
Вони встали.
— А може, хто хоче тут остатися? — сказала Наталя.
— Давай-давай! — урвав її той самий. І ляснув по заду. Видно, така 

манера йому подобалася. — На роботі ми, — сказав. — А так, то вже 
й здоров’я ніби не те. Наше діло вас знаходити і здавати погранічнікам.

— А де ми попали? — спитала Наталя.
— Унгени, — сказав той. — Внєвєдомственна охрана. Границя тут з 

руминами.
Толік присвиснув.
Потім, уже мовчки, їх провели у діжурку. Прикордонний наряд явився 

скоро: двоє солдатів з автоматами та офіцер на критому тентом автомобілі 
ГАЗ. Нічого не питаючись, не перевіряючи документів, одвезли на заставу. 
Солдати зі зброєю сиділи скраю.

Доки їхали, почало сіріти. Виявилося, що туман, і навіть вельми 
густий. Через те показувало як на п’яту ранку, хоча було вже десь коло 
сьомої.

Слідом за офіцером зайшли на другий поверх. Офіцер виявився молодим 
лейтенантом. Мундир робив його старішим, але те було й краще. 
Лейтенант одчинив одну кімнату, і вони потрапили в клас із портретом 
Андропова на покутті.

Лейтенант дістав бланка і почав допит як годиться. У Наталі було 
пристойне прізвище: Кудінова — хоч документів не мала ніяких. Пальтів 
і Здоровега показали свої папери.

Постукали у двері, і зайшов сержант з автоматом на плечі.
— Відпочивай, Коростишев, — сказав лейтенант. — Я гукну.
Сержант Коростишев мав натомлений вигляд. Він вийшов і щільно

причинив двері.
— Ну, — сказав лейтенант, — хто такі? звідки? куди? чого? Ви 

знаходитеся в зоні прикордонного режиму. Знаєте? Місто Унгени.
Толік присвиснув, як перше. Пальтів закашлявся. Кудінова Наталя 

мала цікавий вигляд. Вся вона складалася з круглястих форм, з ознаками 
дієти, щоправда, і босоніж.
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— Комсомолка? — спитав лейтенант суворо.
— Ага, — сказала Наталя. — А що?
— Ну, хай ці двоє — бичі зі стажем, — кивнув лейтенант. — А 

комсомолці, по-твоєму, гарно тинятися хтозна-де і хтозна з ким? Статут 
комсомолу знаєш?

— А, — сказала Наталя, — читала колись про демократичний 
централізм. І не тиняюсь я. Ми случайно зустрілися. Я не хотіла кататися. 
Я хотіла додому їхати. Грошей, правда, нема, але, може, як-небудь доїду.

— Так, — погодився лейтенант. — Обов’язково треба їхати, особливо 
як є куди. Вам, — до чоловіків, — теж є куди їхати?

— Ну, канєшно, — одказали. — А то нема?
— Ми собі спали, — пояснив Толік. — Ми там, на станції, заробляли 

собі на дорогу. А тут якийсь чорт нас у поїзд засунув і одправив. Добре, 
шо тут у вас служба, а то заїхали б до румин. Ото да!

— Відпустіть нас, будь ласка, — сказалала Наталя.
— Та-ак, — протягнув лейтенант. — Куди ж я вас відпущу? Ви 

порушники державного кордону — це ви розумієте?
У двері знов постукали, але ніхто не заходив. Лейтенант вийшов. 

Посиділи мовчки, доки той вернувся.
— Добре, — сказав. — О десятій відходить дизель на Кишинів. 

Старший сержант довезе вас до станції. Там є такий Чобану, старшина 
міліції. Він посадить вас на дизель, — лейтенант узяв протокол. — У 
мене й без вас хватає...

Старший сержант сів з ними на ту саму машину, тільки що при ньому 
не було зброї. А може, й не натомлений він мав вигляд, а просто характер 
у чоловіка був такий смурний чи меланхолія його заїла? Наталя пересіла 
до нього ближче. Провела пальцем уздовж погона на плечі.

— Одна полоска — це старший сержант? — спитала.
— Умгу.
— А три тоненькі?
— Сержант.
— А дві зірочки з полосочкою?
— Лейтенант.
— А три великих зірки і дві полоски?
— Полковник, — сказав сержант.
— У мене батько — полковник, — сказала Наталя. — Думаєте, 

видумую? Він з нами давно не живе. Тоді ще в нього було чотири 
маленьких зірочки.

— Капітан, — розуміюче кивнув сержант.
— Додому коли? — спитав Толік.
— Після Нового року. Скоро буде молодняк. Чим скоріше натаскаєш 

собі заміну, тим скоріше будеш удома.
Так вони доїхали до станції. Старший сержант не вийшов.
— Побачите там старшину, — сказав. І поїхав.
Старшину Чобану вони там справді побачили. І він їх побачив. І всі 

нещасні пасажири їх побачили, особливо Наталю у її одежині, під якою 
вільно коливались опуклі груди, і з її апетитними ногами. І прийняли її 
за іноземку, бо ж і міліціянт, здавалося, пішов назустріч одній Наталі. 
Були б прийняли за іноземців і її супутників, аби не щетина в обох і 
не авоська Пальтіва.

На станції було нецікаво. Слава богу, старшина не докучав, лише дав
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їм білети, як підійшов дизель-поїзд. Попрощався здалеку, кивнувши 
головою. Вони теж йому помахали. І в дорозі нічого особливого не сталося.

• У Кишинеу щасливо пересіли на одеський дизель і вийшли в 
Котлярештах. Пальтів повів Наталю на “їхні” дачі, а Толік пішов у 
розвідку на товарну.

На дачах уже дозріли груші та айви, і Пальтів з Наталею трохи 
вгамували голод. Потім сиділи чекали Толіка у хижі. Наталя все просила 
розказати їй чогось цікавого.

— У тебе діти є? — спитала.
— Є, — сказав Пальтів. — Діти є, а хати нема.
— Жінка вигнала? — спитала Наталя.
— Нє-е, — сказав Пальтів. — Я сам. У тебе мати є? Квартира там?
— Є, — сказала Наталя. — Я за маму переживаю.
Ну, й розплакалася, звісно.
— Я на твойому місці їхав би додому, — сказав Пальтів. — Якби в 

мене було куди їхати, і не думав би. Вже не літо, а то ше гляди, шо 
там дальше буде. Холода прийдуть, шо робитимеш?

— А ви з Толіком? — спитала Наталя.
— Нам не впервой, — відповів Пальтів. — В конце концов наш брат 

може піти здатися за бродяжничество на год, на казьонні харчі. Там, 
канєшно, не мед, да й здоров’я не те, але пайка три рази на день і за 
воротнік не капає.

— У мене ідея, — сказала Наталя. — Прийде Толік, скажу.
Толік явився пізно, було вже до півночі, і приніс свіжу паляницю. 

Здавалося, вона пахла на цілу околицю.
— Аля в п’ятницю робить, — сказав Толік. — А до п’ятниці шо? 

На подножний корм?
— А тоді до четверга? — перепитав Пальтів.
— У мене ідея, — сказала Наталя. — Поїдьмо до мене. У нас три 

комнати. В одній ми з мамою, у другій баба живе, а в третій можете 
жити хоч до літа.

— В тебе ще й баба є? — здивувався Толік.
— По-перше: квартира не бабина, а мамина й моя, по-друге: що може 

мама про вас сказати, як у неї кохана доця така сама? Вона буде рада, 
що я жива-здорова явилася.

— Подумаємо, — сказав Толік.
— Ви не знаєте моєї мами...
— Я й своєї не знаю, — сказав Толік.
— Хліб заре будем їсти чи на завтра? — спитав Пальтів.
— На завтра, — розпорядився Толік і теж повечеряв грушами.
— Я можу представити тебе як жениха, — сказала Наталя до Толіка,

— а Андрія за компанію.
— Тобі шо, чоловіка треба? — здивувався Толік.
— Нє, — хитнула головою Наталя. — Мені самій додому не хочеться. 

Могли б пожити у нас, поки не надоїсть, чи до весни. Я на роботу пішла б.
— Молода ти ше, — сказав Пальтів. — Заявить твоя мама, приїде 

кантора, і на казьонний хліб.
— Не заявить, — образилася Наталя. — Чого ви так думаєте про 

мою маму? Думаєте, яка дочка, така й мати? Неправда, ви ж її не 
знаєте, — вона знов розплакалась.

— У! Бабське плем’я тонкосльозе! — пробурчав Толік. — Ми жизнь
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знаєм. Нехай даже твоя мати нас прийме, то сусіди доложать. Шо,я не 
знаю таких ділов?

— Ми ше подумаєм, — пообіцяв Пальтів, — не реви. І чого ти до 
нас причепилась?

— Гаразд, я піду, — сказала Наталя й підвелася.
— Куда ти підеш? — розсердився Толік. — Надворі приморозок!
— А, мені все одно, — наполягала Наталя. — Чао!
— Ладно, — примирливо сказав Толік і взяв її за руку. — Поїдемо 

разом. Тільки ж треба десь грошей узяти, хоч на білети.
— їдьте собі, — буркнув Пальтів.
— Побачим ше, — сказав Толік. — Давай спати.
І вони почали моститися. Пальтів з Толіком сіли на диван, а Наталя 

не помістилася, то лягла їм на ноги. Пальтів цілу ніч кашляв і не спав. 
У нього був сильний жар.

XXI

На ранок Пальтів преставився. Явився по його душу срібнокрилий 
янгол і повів за собою. На чистих янгольських крилах відбито було всю 
недолю раба божого Пальтіва Андрія Кириловича.

Правда, до чотирьох літ Андрюші непогано жилося при мамі з татом. 
Вони були люди інтелігентні, — тато запам’ятався йому військовим, — 
кохалися у своїй дитині. Особливо батько любив Андрюшу, бо ж і вдома 
бував рідко. А вже як був удома, ото були розкоші...

Потім і тато, і мама кудись пропали, а Андрюшу чужі люди оддали 
в інтернат. В інтернаті, здається, чи не щоночі драїв підлогу. У війну 
ходив старцювати, бо їх хоча й справилися одправити на Схід, але вони 
не доїхали. Опинилися ажно на Волині, у попа. Вони з матушкою мали 
своїх четверо та й Андрія прийняли. Добув до кінця війни добре, не знав 
ні голоду повоєнного, ні бандерівщини. Слугував при церкві батюшці — 
робота не важка. Але бога нема, й Пальтів утік на Слобожанщину знов, 
як проходила вербовка. Йому було тоді вже сімнадцять. Піп з матушкою 
його вивчили й до школи оддали. Через те Пальтів був ученим як на 
ту пору. Його поставили бригадиром. Ну, не одразу, а як налаштувався 
трохи, до комсомолу вступив (прізвище зумисне взяв інтернатське). 
Бригадиром йому сподобалося. Мав у руках шістнадцять чоловік. Усі були 
старші од нього, а ослухатися не сміли: робили, що велів. Словом, був 
Пальтів начальником, незгіршим од інших. Хіба коли досвіду не вистачало, 
то брав горлом (призвичаївся підтасовувати попівські проповіді таким 
робом, що з них виходили більшовицькі, стахановські чи ще там які, — 
наші, одним словом). За два роки Пальтів узяв династичний шлюб із 
Грунею, примкнув до влади директора будівництва. За Грунею жив, як 
у бога за дверима: майстром його поставили, тоді — прорабом, в інститут 
(Харківський, індустріальний) вступили і вчилися, і вивчилися за нього. 
Потім Грунин татко перебралися на керівництво трестом, а зятька зробили 
головним інженером. А там і п’ятдесят восьмий наступив. Директорові 
дали заслужений відпочинок, а портфеля — Пальтіву. Пальтів уже з ним 
носився, як дурень із писаною торбою. Але, виявилося, доки він там 
керував та сидів у президіях чи ще де з потрібними людьми, його Груня 
не куняла: водила до хати по півкопи полюбовників за раз. Зачеплений 
за живе, Пальтів розійшовся з Грунею, а не подумав. Хоч мусив би й
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сам побачити, що Груня йому не спустить. Знайшла за що й посадити 
Пальтіва на п’ять літ. Правда, відбув усього півтора. Груня й тим 
удовольнилася, певно, було щось у неї в душі до Пальтіва. Знайшла 
йому місце у тресті. І не якесь там, а щоб робити треба було. І Пальтів 
себе не шкодував, пропадав на роботі. А між роботою й сном напивався. 
Вдома не бував місяцями. Прокинеться в якого приятеля на дивані чи 
у кімнаті для почесних гостей у ресторані “Сніп”, прохмелиться і знов 
у роботу. Став трохи й підніматися, щабель за щаблем, догори. Але 
врешті спинили його ті, що при владі, вказуючи на його нездоровий 
спосіб життя, — бо хоч і всі у нас не без гріха, але ж і міру слід знати. 
Так що то був його зоряний час. А там, як мовиться, покотився Пальтів 
і докотився до того, що вже й Груня кохана виставила його за двері, 
при тих та багатьох інших гріхах у самої. На службу він і сам перестав 
ходити, а за рік отримав статтю за бродяжництво і жебрацтво. Так 
почалося його друге життя, а за те, що колись було, він і думати забувся.

Отаке вичиталося Пальтіву на срібних крилах янгола, доки той 
провадив його до воріт Гедемських. Коло воріт стрів їх Ключник Петро
— як його малюють у журналі “Перець” у розділі “Житіє святих і 
нечестивих”. Він глянув спершу на срібні янгольські пера, тоді на Пальтіва 
і, буркнувши, що душа фальшива, повернувся до інших прибульців. їх 
там багато було: стояли в черзі, товпилися, але мало кому вдавалось 
прорватися: ворота на Гедемській стіні були тільки намальовані, тим 
часом як протиснутися всередину можна було тільки через невеликий лаз 
унизу. Янгол образився, що помилився душею, й ринувся донизу знов, 
покинувши Пальтіва напризволяще. Пальтів хотів було ще добитися до 
Ключника, але той не приймав без янгольського паспорта, а ще й із 
черги на нього налетіли громадяни й звергли донизу. І мусив Пальтів 
знов повернутися до свого болящого тіла і розплющити очі.

Був ранок. За вікном білів іній на деревах. Перед Пальтівом стояла 
Наталя з розкритим ротом. ,

— Ти кашляв-кашляв, а потім мені видалося, що не дихаєш, — 
сказала. — Мені аж страшно стало.

— Я ще не вмер, — сказав Пальтів.
— Толік пішов, може, тебе в больницю візьмуть.
Пальтів не одказав.
Потім з’явився Толік із “швидкою”. Пальтіва одвезли у лікарню.
— Як ти зробив так? — спитала Наталя.
— Сказав, що чоловік один в гості приїхав, що заболів раптово, ледве 

живий на дачі. Сказав якийсь адрес — вони й записали.

XXII

Світлана саме мала змінятися з ночі, як Пальтіва привезли. Вони 
поздоровкалися. Вона оформила все, що там слід, і його поклали четвертим 
у палату на вільне місце. Двоє старших сусідів, Михай і Степан Павлович, 
були такі самі кашлючі, без певного діагнозу. Олег — певно, студент,
— мав запалення легенів.

Того дня Пальтів лише трохи щось їв, а то все спав. Світлана сиділа 
коло нього. Наступного дня надвечір прийшла Наталя. Пальтів вийти не 
міг, а її в палату не пускали. Світлана її провела. Тоді принесла з кухні 
хліба, і вони з Олегом з’їли кавуна. Пальтів і сусіди відмовились. Наталя
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пробувала загравати до Олега, але той уже був майже закоханий у 
Світлану. Наталя пішла роздратована.

На третій день Пальтів трохи оклигав. Він відчув голод і добре поснідав. 
Світлана принесла ще кавуна, меду, всіляких солодощів і смажену курку. 
Приходили й до Олега, Степана Павловича та Михая: матері, дружини, 
друзі. Понаносили наїдків, квітів. Так, що була вже не палата, виставка 
досягнень сільського господарства. Пальтів показав Світлані, як ходять 
шахові фігури, і вони цілими днями грали. Як він відпочивав, Світлана 
грала з усіма підряд, переважно з Олегом. Олег пробував піддаватися, 
але вона його жертв не приймала і вимагала грати чесно. Пальтіву усе 
це було приємно, навіть те, що Світлана неодмінно усім програвала, 
навіть Михаю, котрий заледве вмів переставляти фігури. То була цікава 
забавка. Олег пробував був організувати турнір між палатами, але не 
встиг. Виписали його. Він намагався на прощання дати Світлані свою 
фотографію з адресою і випросити її. Світлана подарунка не прийняла і 
домагання студента лишились без відповіді. На студентове місце поклали 
кашлючого діда, котрий назвався Романом.

Так минали дні. Ще раз приходили Наталя з Толіком, принесли 
Пальтіву пляшку сухого вина і пива: чи десь украли, чи заробили — не 
сказали. Пальтів поділився з сусідами, вони ж ділилися з ним, що там 
їм приносили.

Словом, ті два з половиною тижні були для Пальтіва райськими. 
Світлана, можна сказати, не відходила, столовську їжу в палаті перестали 
вживати зовсім, хіба що чай, і Пальтів поправився кілограмів на п’ять.

XXIII

Одного дня Світлана попрощалася, пообіцявши, як минулого разу, 
знайти його знову. Наступного дня прийшли Наталя з Толіком.

— У нас є гроші на Київ, — похвалився Толік.
— Я вже дала мамі телеграму, що їду з друзями. їдеш із нами?
— Не знаю, — відказав Пальтів. — Мені ще рано. Ще двадцять 

уколів пеніциліну.
— Мій старшина казав, що “одежда должна вьісьіхать на теле бойца”,

— заявив Толік. — А ти тут пригрівся. Роман з поварихою?
— Одіж не оддадуть, — невпевнено сказав Пальтів.
— Ну, якщо тільки це, — махнув рукою Толік і через п’ять хвилин 

повернувся від сестри-кастелянші з одягом. Отож із лікарні вони подались 
просто на станцію. В Наталі на ногах були нові спортивні тапки й шорти: 
виглядали з-під джемпера.

— У вас багато грошей? — запитав Пальтів.
Толік почав лаятись у такий спосіб, що й для нашої повісті 

неприйнятний. З його лайки виходило, що покупець на чорному ринку 
мало що до голого тіла його не роздяг за крадений товар.

— Сорок рублів осталося, — заявив він. — їсти хочеш?
— Нє, — сказав Пальтів. — Доїхати хватить. А Алі рубля оддали?
— Оддали, — буркнув Толік. — Кажеться. Понімаєш, ми на товарну 

не ходили...
В Одесі попоїли вареників у пиріжковій і рушили зразу до поїзда 

Одеса — Москва. У касі квитків не було, а провідники жадали по 
п’ятнадцять рублів з “носа”. Толік присвиснув.
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— Може, по тринадцять? — сказав. — У нас сороковнік на трьох.
— Ладно, — сказав стюард, — візьму гріх на душу. |
Потім вони пересвідчилися, що в стюарда була чорна душа: він Набрав

паісажирів на всі треті полиці. Але, забравшись у вагон, вони стали в 
тамбурі: Пальтів зі своєю приклеєною авоською, злий Толік Здоровега і 
Наталя з апетитними стегнами. Поїхали. Стюард примітив Наталині 
стегна, дістав паку грошей і виділив червінця. — На, — сказав Толікові.
— Нехай іде до мене в купе.

— Ти шо? Секс-ганістер? — перепитав Толік.
— Стегна в неї так нічо, — сказав стюард. — Може, мало? На тобі 

ще десятку. Я плачу.
Стюард тицьнув гроші Толікові у кишеню і зайшов до вагона.
— Здається, непоганий хлопець, — сказала Наталя. — Тільки грошей 

дурних багато. Думає, що за них можна купити все.
— А хіба не правда? — здивувався Толік.
— Я піду, — сказала Наталя, — як нам треба гроші.
— Хочеш — іди, — кивнув Толік. — Тільки гроші йому оддай, мені 

не треба.
— Як би він нас не зсадив на якій станції, — сказала Наталя, — 

от я чого переживаю. А так, з виду, непоганий мужчина, симпатичний. 
Сам піди віддай. Скажи, що я хвора.

Толік єхидно усміхнувся й пішов віддав. Повернувся.
— Я б уже спала, — сказала Наталя, і вони пішли шукати вільні 

треті полиці. Для Наталі і для Пальтіва знайшли у ближньому купе, 
для Толіка — трохи далі. Наталю одразу й підсадили, а самі ще вийшли 
в тамбур перекурити.

Потім Пальтів довго не спав; після чистої, м’якої постелі не лежалося 
на жорсткій дошці. Наталя теж не спала. Тоді спустилася донизу й, 
глянувши вгору до Пальтіва, притулила палець до вуст: мовчи, мбвляв,
— пішла до стюарда. Таки він їй сподобався. !

XXIV

Київ мало що не проїхали. Стоячи в тамбурі, дивлячись, І як виходять 
люди на перон, Наталя не розгледіла в ранковому тумані знайомих 
обрисів. Пальтів казав, що таки Київ, але якось непевно. Доки туди-сюди, 
доки шукали стюарда, котрий спав, як у маківці, доки з’ясовували, що 
перед ними Київ-герой, — поїзд рушив. Вискакували з вагона на ходу. 
Толік стрибав останнім, уже на великій швидкості, але він умів це робити, 
й лише коліно розбив до крові. Пальтів, правда, теж закривавив долоні, 
приземлившись на асфальт. Наталі обійшлося.

На вокзал не пішли. Наталя провела через колії, звела з насипу й 
вони опинилися перед Залізничним ринком. Ліворуч просто на них дивився 
з постамента герой-тепловоз. На той час ще ходив од університету на 
Батиєву гору старенький трамвай, п’ятий номер. Вони трохи його 
підождали, сіли й доїхали.

Наталина квартира була у дванадцятому домі, що по вулиці Івана 
Неходи. Хоч ранньої години, але декотрі стрічні пізнавали Наталю й 
здоровкалися. Пальтів із Толіком ішли трохи позаду, слава богу, хідник 
там вузенький, якраз для двох розминутися. Дійшли до будинку й
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піднялися на четвертий поверх. На дверях не було ніякої таблички. 
Наталя натисла на кнопку дзвінка. Відчинила мама.

Наталина мама виявилася невисокою жінкою тридцяти шести літ із 
формою тіла, яку рік за роком мусила повторювати Наталя. На ній був 
вишневого кольору домашній халат. З непокритою головою й без макіяжу 
вона виглядала старшою літ на п’ять.

— Ай! Наталочко! — сказала вона. — А це — твої друзі? Ну, заходьте, 
заходьте. Будьте як дома. Знімайте ваше взуття і верхній одяг.

Пальтів із Толіком зайшли.
— Ма, — сказала Наталя, — в тебе нікого?
— Наталочко, — сказала мама, — ти ж знаєш — це не в моїх 

правилах. Та й не до того було мені. Я вже не знала, що й думати.
— Ти вже й випила з радості? — сказала Наталя.
— Пива, Йаталочко, пива самого, — сказала мама. — Я взяла там, 

набрала з получки. Поки тебе виглядала з друзями, випила, всього дві 
пляшечки.

— Гаразд, ма, гаразд, — сказала Наталя.
Вони зайшли до кімнати. Пальтів із Толіком лишились у коридорі.
— Заходьте, — сказала мама з кімнати. — Сідайте, будь ласка, чого 

ви стоїте? Не соромтеся, ми з Наталочкою люди прості.
— Познайомся, ма, — сказала Наталя. — Це Толік, мій жених, а 

це — Андрій Кирилович, Толіка друг і наставник.
— Дуже приємно, — сказала мама.
— А це моя мама, Ірина Вікторівна, — сказала Наталя.
— Дуже приємно, — сказали Пальтів із Толіком.
— Ма, — сказала Наталя. — Гаряча вода є? Нам би скупатися з 

дороги. Ми, знаєш, довго їхали, я тобі потім розкажу.
— Добре-добре, — сказала Ірина Вікторівна. — І вода є, як на ваш 

приїзд. Налий ванну, а я поки що дам вам пива, добре? Чи як? Щось, 
я бачу, ви не той. Може, я що не так?

— Ма, — сказала Наталя.
— Можна й пива, — погодився Толік. — А Наталя нехай води наллє, 

їй помитися треба.
— А тобі не треба? — спитала Наталя.
— Давайте без церемоній, — сказала Ірина Вікторівна. — Хто захоче

— буде митися, раз уже на те пішло.
— Я можу й повернути оглоблі, — сказав Толік, як вона вийшла.
— Ти ще сердишся? Ревнуєш? — спитала Наталя. — Я ж зробила, 

як ти хотів.
— Мені твоєї милостині не треба, — сказав Толік, — я можу хоч 

заре...
Але тим часом вернулась Ірина Вікторівна з пляшками пива. Виставила 

на журнальний столик кришталеві келишки.
— Ну, — сказала, — за щасливий кінець. За ваш приїзд і за 

знайомство. За добрий початок.
Потім вони викупалися по черзі, всі троє, а Ірина Вікторівна ще 

сходила за пивом і наварила борщу (курочку вона купила на базарі 
зарання).

По обіді Ірина Вікторівна запропонувала зіграти у “підкидного”.
— Ма, — сказала Наталя. — Давай, може, переспимо це діло. Знаєш, 

як ми їхали? На третій полці. Аж боки посиніли.
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Ірина Вікторівна не противилась. Для Пальтіва з Толіком розклала 
диван, а сама пішла з Наталею в іншу кімнату. Відпочивши й 
повстававши, засіли за карти. Потім Ірина Вікторівна наготувала закуски 
з сиру, грудинки й морського окуня і поставила сухого вина. Два 
бутерброди і чарку вина однесла до третьої кімнати.

— Там баба, — пояснила Наталя.
Ірина Вікторівна вернулась.
— Толік, розкажіть про себе, якщо можна, — попрохала.
— Можна, — погодився Толік, — чого ж. Бродяга я безпаспортний. 

Чуєш, Довгий, нам тут, кажеться, не раді.
— Толік, — спробувала його заспокоїти Наталя,-ну, що ти?
— Що ви, що ви? — заметушилась Ірина Вікторівна, хутко встала й 

шмигнула до своєї кімнати.
Вони сиділи мовчки. Ірина Вікторівна вийшла з кімнати в осінньому 

пальті, в якому ще більше скидалася на Наталю, і з напудреним обличчям.
— Знаєте, я зовсім забула. У мене справи на роботі. Мене просили 

прийти, хоч я й у відгулах. Так що без мене тут хазяйнуйте. До 
побачення, Анатолію. Вибачайте, будь ласка. Ну, я побігла.

Вона таки справді побігла. Наталя одразу потягла Толіка до своєї 
кімнати. Але вони все одно посварилися. Наталя просила його не йти 
нікуди, і що завтра, коли він хоче, вони подадуть заяву, його пропишуть, 
на роботу влаштують.

— Ладно, — сказав Толік, — але ми тут жити не будем.
— А де? — спитала Наталя.
— Жити будем самі, — пояснив Толік. — Главне, прописатися. А 

там через бюро трудоустройства переберемось у яке глухе село, в тайгу, 
шоб за чотири сотні ке-ме живої душі не було, шоб тебе ніхто і ти 
нікого, — свобода в конце концов! Дітей наробимо! Будеш приводити 
мені дітей?

— Буду, — сказала Наталя. — Я й тут буду, нащо кудись їхати?
— Нічо ти не понімаєш, — зітхнув Толік. — “Ну, побачим”, казав 

сліпий.
Як вони виговорилися, Пальтів трохи закімарив, хвилин на шість. 

Потім дивився телевізора. О шостій вернулась Ірина Вікторівна. Вже 
сутеніло. Ірина Вікторівна наготувала вечеряти. Повечерявши, до півночі 
дивилися телевізора разом. Затим Пальтів із Толіком полягали у великій 
кімнаті на дивані, а Наталя з мамою в себе.

— Будеш її брати? — спитав Пальтів, як лягли.
— Не знаю, — відповів Толік. — А шо робити? Тобі вже, може, 

недовго осталось мучитись, а мені ше всю жизнь. Може, й заживу як 
чоловік? Аби тільки бог дітей дав.

— Ти шо? Не бачиш, яка вона? — не втримався Пальтів.
— А я, по-твоєму виходить, луччий? — гмикнув Толік. — А мама в 

єї нічого, з льоту хватає.
— Ну, ти вже занадто, — сказав Пальтів. — А якби сказала: ідіть 

куди хочте? Так чи сяк, а тут, може, дотягнемо до весни. Не виганяє ж. 
Мєжду прочим, кажеться, тебе ця Ірина Вікторівна понаравила. А раз 
теща добра, то бабу стерпиш. Але ж вона геть пуста дівка. Знаєш, шо 
вона мені про себе розказувала?

— І тобі розказувала? — сказав Толік. — А, мало чого може чоловік 
про себе нарозказувати. Я тобі про себе такого наговорю, ще й хреста
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поцілую. Ти шо? Не знаєш? Може, дитині хочеться в героях походити? 
Ну й хай походить собі. Шкода, чи шо?

Явилась у темряві Наталя з постіллю під рукою. Кинула постіль на 
підлогу.

— Не спите? — сказала. — Я теж не сплю. Мабуть, мені чогось 
треба? Толік, ходи сюди.

Толік перебрався до неї. Пальтів одвернувся до стіни, але заснути не 
міг, бо Наталя не збиралася таїти своїх радощів. Заснув лише, як вони 
одпочивали.

XXV

Спав коротко. Прокинувся од першого Наталиного зойку. Піднявся з 
дивана, обійшов коханців, вийшов на кухню й закурив. Зробилося 
прохолодно, дрож пройшов тілом; видно, ще не одужав. Довелось запалити 
газ. Та й сон же, сон напрочуд дивний йому приснився...

Привидівся Пальтів собі дитиною у старій чужій хаті, де вони 
перебивалися, поки свою поставили. Снилося, що приходить ведмідь і 
кудись забирає маму. Мама кричить, плаче, проситься. Ведмідь хапає її 
в оберемок і виносить з хати. Усе це нібито не насправжки — це тато 
перевдягся у ведмедя, а мама підіграє йому. Уже за вікном надворі мама 
дивиться у шибку вікна і сміється, а тато-ведмідь скидає із себе ведмежий 
костюм. А костюм не скидається, ніби приріс до татового тіла. І, 
виявляється, що це таки ведмідь лютий, а зовсім не тато. І він реве 
дико, і кидається, і кудись біжить, і голос його чути ажно десь за селом. 
1 мама плаче. І нема вже ні тата, ні мами. Є сам жах. І Андрійко 
прокидається. І засинає знов. І йому сниться, що невеличкі ведмедики 
скотилися з малюнка на настінному годиннику. Вони гралися серед хати, 
поки не забралися до Андрійка на піч, роздерли на ньому сорочку і 
дістали червоврго туза. Там забилося картинне серце, а в Андрійкових 
грудях стало тихо і затишно і зовсім не страшно. І якби не Наталя з 
Толіком, він би й заснув.

Так чи сяк, а довелось йому пересидіти любовні ігри своїх молодих 
приятелів на кухні. Мабуть, згадував за Світлану, а більше — курив. 
Поспав був уже трохи під ранок.

Зрання Ірина Вікторівна даремно намагалася не розбудити Пальтіва, 
розштурхуючи Наталю з Толіком. Зрештою, добудилася й молодих.

— Вдягайтеся і в ЦУМ, — сказала, як ті роздерли очі.
— Шо таке? — перепитав Толік.
— Вдягати тебе будем, — пояснила Наталя. — Да ти не переживай, 

у борги не влізеш. Одробиш потім.
— Фі, — сказала Ірина Вікторівна, — яка ти, Наталочко. Ви ще й 

не розписані.
— Знаєш що, ма? — сказала Наталя. — Ні, ти не знаєш. Я, мабуть, 

дарма вернулася. Лучче б жила собі на волі — ніяких тобі молитов 
натщесерце...

— Ірино Вікторівно, — озвався Толік. — Не беріть до серця сильно. 
Скажіть правду: ви не проти, шоб я Наталю взяв?

І вони стали удвох, як перед вінцем (уже вдягнувшись, звісно). Ірина 
Вікторівна розчулилась.

— Я хіба можу бути проти? — сказала із слізьми в куточках очей.
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— Живіть собі. Нам помирати, а вам жити. Але ви тримайте її міцно 
в руках, а то, знаєте, хоч моя дитина, але балувана, ніде правди діти.

— Дякую, ма, — сказала Наталя. — Ну, то ми пішли?
— Візьми, — сказала Ірина Вікторівна і подала Наталі сумочку. — 

Там гроші.
— Дякуєм, — сказала Наталя і чмокнула її в щоку.
Вони пішли. Ірина Вікторівна подалась на кухню. До кімнати вернувся 

Толік і, побачивши, що тещі нема, підійшов до Пальтіва.
— Довгий, — сказав, скубнувши його за вухо, — на, сходиш на пиво 

чи там ще куди. Ладно? І звиняй, шо я так, бач, сімейним уже чоловіком 
стаю. Ну? То я пішов?

Пальтів узяв десятку і запхав під подушку. Заплющив очі. Покрутився- 
покрутився на дивані, устав і пішов на кухню курити.

— їсти будете? — спитала Ірина Вікторівна. — Давайте я вам картоплі 
насиплю? Давайте?

— Нє-е, — похитав головою Пальтів. — Я не завтракаю. Привичка.
— Знаєте, — сказала Ірина Вікторівна. — Ви мені, звичайно, вибачайте 

мою цікавість, але можна вас спитати?
Пальтів кивнув і закашлявся.
— Ви отак усе життя живете? Тобто, вибачте, ну, знаєте, мені Наталя 

нічого не розказує. Я й не знаю, але погодьтеся, що дитина являється 
із стройотряда з друзями... — вона обірвала питання.

Помовчав і Пальтів.
— Вам неприємно? — сказала Ірина Вікторівна. — Давайте тоді про 

інше. Я взагалі цікава, люблю всякі історії. Вам скільки років?
— Я — син маршала Тухачевського, — сказав Пальтів. — Чули про 

сталінські репресії тридцять сьомого? Мені тоді чотири роки було. Фамілію 
мені у спецінтернаті дали, для дітей врашв народа. Нє, брешу, сначала 
були одправили у спецінтернат, але хтось там щось напутав чи шо, і я 
попав зі своєю фамілією в Мироновку у простий. Потом де мене оно не 
було. Ну, да ладно. Подозрітєльний я вам?

— Раз Наталя привела вас до хати, значить, ви для неї не 
підозрітєльний, — сказала Ірина Вікторівна. — Правильно я щитаю? 
Знаєте, у мене осталося трохи вина. Хочете? — вона дістала з 
холодильника пляшку й розлила рештки.

Вони випили. Пальтів звернув увагу на іржаву ганчірку під батареєю 
опалення. З батареї скапувала водичка.

— Шо то таке? — спитав.
— Ет! — махнула рукою Ірина Вікторівна. — Отак щозими. Тільки 

встигай ганчірки міняти. Скільки раз не викличу слюсаря, а вони всі, 
знаєте, їм усім випити, і всілякі непристойні речі вимагають. Тяжко без 
мужика.

— А інструмент у вас який є? — спитав Пальтів.
— Ціла гора, — сказала Ірина Вікторівна. — Тільки, може, не треба?
— Ет, — сказав Пальтів, — робить всьо равно нічого.
Але скоро казка кажеться. Доки Пальтів управився, явилися Наталя 

з Толіком. У руках мали з десяток різнокаліберних пакунків. У них були 
обнови, насамперед для Толіка.

— Завтра йдем подавати заяву, — сказала Наталя.
— Щасливо, — побажав їм Пальтів.

нЛ'олік не послухався Наталю, хоч їй вельми хотілося зразу його
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перевбрати, і поміг Пальтіву закінчити батарею. Перевбравшись, 
засяяв, як нова копійка. На кухні запахло обновою, фабрикою, 
магазинною упаковкою, перебиваючи запахи гастрономії й тютюну.

— Любить будуща теща! — сказав Толік. — Ет, була не була, шо 
я, гублю шось? Слухай, Довгий, візьми собі мою куртку? Ще добра 
курточка. А на вулиці вже не літо. Береш?

— Беру, — сказав Пальтів.
— Може, сходим на пиво? — запропонував Толік. — Тут, 

недалеко, добре пиво в пивбарі. Ми з Наталкою заходили. Не хоч?
— Я сам, — сказав Пальтів. — Ти вже держися за тещу. Такій 

тещі ціни нема.
У пивбарі народу було не те щоб багато, але й не мало. Пальтів 

постояв хвилин сім у черзі і взяв три кухлі. До кожного кухля 
“прилаталося” ще по одному риб’ячому вареному хвосту. Кухоль пива
— двадцять п’ять копійок, хвіст — п’ятдесят.

Пальтів став за столик. Першого кухля випив одразу, посмакував 
трохи замислено, надпив з другого. Потягнувся рукою до одного хвоста.

— Дрянь, — сказав чоловік поруч. Виглядав доволі респектабельно: 
у ненашому кожусі, в ондатровій шапці, лице чисте, трохи навіть 
бліде. — Краще й не берися руками, не гадься, — повторив чоловік.
— Хай її собаки їдять. Я тобі краще вобли дам. Своя воблочка, 
азовська.

— Ви до мене? — перепитав Пальтів.
— До тебе, — сказав чоловік. — І не “викай” мені тут. Тут усі 

однакові — равноправіє. От, як ти, скажімо, попадешся мені в конторі 
під гарячу руку, тоді звиняй.

Він розламав рибину й половину дав Пальтіву. Пальтів подякував. 
Сказав, що він нетутешній, тому просить вибачити, що не знає 
звичаю.

— А звідки? — спитав чоловік.
— З Одещини, — сказав Пальтів. — Приїхав тут племінника 

провідати. Женитися хоче.
— І те треба, — кивнув чоловік.—Діло молоде. Жора, — назвався і 

подав руку.
— Андрій, — сказав Пальтів і подав свою.
— Молодець, — похвалив Жора. — Повторимо? — і, не чекаючи 

відповіді, згріб кухлі на прилавок. — Повтори, Любо.
Люба повторила. Жора заплатив.
Так вони пили пиво й балакали. Дійшло до того, що Пальтів 

розказав своєму новому знайомому про сон.
— Помреш скоро, — заявив Жора. — А ні, так хтось із рідних. Я 

на таких ділах знаюся. Я — екстрасенс. У мене, правда, невеличка 
криза, але сон уторопати я ще можу. І знаєш? Ще можу сказати, що
зі мною сьогодні буде. Сьогодні, — він потер лоба тильним боком 
долоні, — мушу побитися в цьому барі з молодим чоловіком. Так що 
ти давай іди, як не хочеш мати неприємностей.

Пальтів допив пиво і вийшов. Рідних не мав, життя його й так цапової 
душі не коштувало, так що міг і не переживати. До того ж хтозна, чи не 
збрехав цей “екстра” як там його. А проте,одійшовши од бару кроків *за
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двісті, Пальтів почув іззаду гармидер і звук битого скла. На вулиці 
давно вже горіли ліхтарі, і він вирішив за краще йти відпочити.

XXVI

На другий день Ірина Вікторівна розказувала, що у пивному барі 
сталася якась бійка, що одного чоловіка поранено розбитим кухлем, а 
другий чи не при смерті в лікарні лежить.

— Андрію Кириловичу, ви нічого не бачили там?
— Нє-е, — похитав головою Пальтів. — Як я пішов, ще було 

тихо-мирно.
— Ну й добре, — сказала Ірина Вікторівна. — А то, знаєте, розказують 

бог знає що. У вас сьогодні, вибачте, які плани? Бо я запросила, знаєте, 
одного чоловіка, для діла. Розумієте? Треба Толіка прописати. Без 
прописки я його ні на яку роботу...

— Я в  кіно зібрався, — збрехав Пальтів.
— Ви вже пробачте, будь ласка, — сказала Ірина Вікторівна. — Така 

наша доля: без охоти, але треба його напоїти.
Пальтів пішов, сів на трамвай, поїхав. Доїхав до Червоноармійської. 

День був холодний, тож у кіно мусив-таки піти. Потім пішов у друге 
кіно, у третє, і так протинявся до вечора. Увечері, повернувшись додому, 
упав на диван і проспав до ранку.

XXVII

А вранці Толік-франт запитав у Пальтіва, чи не піде той із ними до 
ЗАГСу. Пальтів сказав, що кепсько чується, й лишився у чужій квартирі 
сам, коли не вважати за живу душу бабу, котра нібито жила у власній 
кімнаті, але ні Пальтів, ні Толік не бачили її на живі очі. Дивився 
телевізора, доки вернулися молоді та їхні гості, Наталині подруги. Ще 
як вони були внизу, ще як тільки приїхали, хмільні, вийшов з квартири, 
піднявся сходами на площадку вище і переждав, поки за гостями 
зачиняться двері.

Замість іти на зупинку, а тоді об’їжджати трамваєм довкола, спустився 
з гори східцями. Вони давно вже потребували ремонту, поручень був у 
кількох місцях поламаний. Потім пройшовся бруківкою, мимо розмальо
ваних віконниць приватних будиночків, до знайомого героя-тепловоза. 
Пройшов попід мостом, піднявся на міст і вийшов у самому центрі Києва. 
На розі вулиць Червоноармійської та Саксаганського стояв щит із 
рекламою фільмів у кінотеатрі ім. Ватутіна. Фільми називалися “Останній 
патрон” — румунський бойовик та “Еілий Бім — чорне вухо”. “Останнього 
патрона” варт було подивитися, але кінотеатр ім. Ватутіна чи не 
найпаскудніший у Києві. Там одвічна грязюка, а глядачам доводиться 
витягувати шиї, аби хоч щось побачити. Пальтів пішов до кінотеатру 
“Панорама”. Там показували “Золото Маккени”. Йому дістався квиток 
на останній сеанс у першому ряду. До початку лишалось чотири години. 
Можна було зайти в тир. Пальтів зайшов постріляти. Можна було з’їсти 
кілька порцій морозива. Пальтів з’їв кілька у кав’ярні “Харків”. Потім 
можна було піти поштовхатися на Бессарабський ринок, подивитись на 
квіти. Але там його могли прийняти за злодія, і він не пішов. Трохи 
посидів, померз на Хрещатику, трохи прогулявся до площі Ленінського
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Комсомолу і далі, до стадіону “Динамо”, де подивився, як тренуються у 
паруючому басейні спортсмени. Словом, якось убив час до початку фільму. 
Ще трохи постовбичив у касовому залі, доки почали пропускати. У холі 
оглянув фотопортрети усяких знаменитих артистів і артисток.

Зате фільм справдив надії.
Закінчився він майже опівночі. Але вертатися на Батиєву гору все 

одно було рано. І хоч холод піддавав жару, Пальтів вирішив ще пройтися 
Хрещатиком.

На Хрещатику все горіло, все світилося. Магазинів було без ліку — 
од махини ювелірного “Каштана” до скромної будки кіоска “Тютюн”. 
Центральний гастроном уже звільнився од натовпу і теж сяяв. У вітрині 
магазину “Модний одяг” виблискували красивими костюмами пластмасові 
манекени і манекенші. На площі Октябрської Революції прожектор 
висвітлював пам’ятник Ленінові з оплотом, червоні цифри над Хре
щатиком, 26, поперемінно показували час і температуру: час наближався 
до півночі, температура — до мінус десяти. На щастя, не було вітру; 
Пальтів повернув од площі і пішки, все пішки, піднявся на Батиєву гору. 
Було близько другої ночі.

Ірина Вікторівна не спала.
— Нагулялися? — спитала. — Господи! Аж посиніли! — Вона хутко 

налила двістіграмову склянку горілки. Пальтів випив, вона так само хутко 
підсунула йому ковбаси.

— А ви чому не спите? — спитав.
— Нема де, — одказала Ірина Вікторівна. — Доведеться нам з вами 

перебиватися до ранку тут. Поговоримо...
Але Пальтів сп’янів і почав трохи похитуватися на стільці. Тоді сів 

на долівку біля батереї опалення. З-під батереї не текло, слава богу. Так 
і заснув.

XXVIII

Спав Пальтів недовго. Його розбудила Ірина Вікторівна, бо просиналися 
вже й заходили до кухні прохмелитися гості. Була шоста.

Раптом з вулиці, з тиші, долинув звук мотора. Пальтів глянув у вікно 
і побачив, як із таксі вийшла його Світлана, розрахувалася з шофером 
і сіла на лаві перед входом до під’їзду. Таксі не рушало з місця. Правда, 
то могла бути й не його Світлана, — надто мало падало на неї світла.

І все ж Пальтів накинув на плечі куртку, зняв з вішалки авоську, 
зав’язану вузлом, і вийшов. Ніхто не кинув йому “до побачення”, ані 
“куди йдеш?”. Внизу його справді чекала Світлана.

Вони поздоровкалися. Поцілувались.
— Тобі не холодно? — спитав Пальтів. — Без хустки, без чобіт, в 

одному плащикові?!
— А тобі?
Вони сіли в таксі.
— На Дорогожицьку, — сказала Світлана шоферові.
Той завів мотора і вони поїхали на Дорогожицьку. Вийшли на розі 

Мельникова. Ліворуч стояла забігайлівка і починався парк. Вони пішли 
праворуч у двір і піднялися на другий поверх. Світлана дістала ключа 
й відчинила двері.

— Ти тут живеш? — спитав Пальтів. Вони потрапили у чималу, добре
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обставлену квартиру: книжки, бронзові статуетки, столове срібло, багато 
кришталю, дерев’яні статуетки, живі гвоздики у вазі, домашній бар із 
винами та коньяками.

— Живу, — сказала Світлана. — Давай разом скупаємось?
— Разом? — здивувався Пальтів.
— А що? Соромишся?
— Я думав, ти соромишся, — сказав Пальтів. — А влізем?
Вони влізли. Ванна справді була велетенська, і кольором теж не як 

у людей — рожева. Пальтів одразу захотів Світлани. Але вона його 
тільки під’юджувала, намилювала, вимивала. А як вимилися, приготувала 
постіль і лише в постелі віддалася з усією пристрастю, на яку була 
здатна.

Любились до ночі. У перервах трохи дрімали й гомоніли, удень 
пообідали.

— Андрюшо! Ти такий мужчина! — казала Світлана, задихаючись.
— Знаєш який? Ти — Мужчина, — вона підкреслювала кожне слово.
— Я сама собі не вірю.

— Я тоже собі не вірю, — казав Пальтів. — Я вже давно старий. 
Ну, ще там, як часом було підвернеться добра яка, то ще, а так то... 
А тут... Я тебе люблю.

— І я тебе! І я тебе люблю! Я без тебе жити не зможу! — вигукувала 
Світлана. Й стримувалася, аби не роздушити свого худорлявого, а такого 
вдатного до любощів, у обіймах. — Андрюшо! В тебе багато було жінок?

— Гм, — задумався Пальтів. — Як тобі сказати? Я не донжуан, але 
жизнь, вона, знаєш, довга, хоч вона й коротка, ізвєсно. Якби ми з тобою 
літ двадцять п’ять...

— Фі-іть! — сказала Світлана. — Мене тоді ще і в проекті не було. 
Розкажи мені про своїх жінок. Тобі з ними добре було?

— З тобою лучче од усіх, — визнав Пальтів. — їй-бо, не брешу. 
Такого, як з тобою, скільки живу, не знав. А шкода.

— Чого?
— Вмирати скоро пора, — сказав Пальтів.
Вона його цілувала й голубила, й жалілася йому на свою недолю, що 

так пізно родилася.
— Знаєш, — казала Світлана, — у мене таке щось у голові, ніби зо 

мною усе це було. Я даже знаю, чим усе кінчиться. Ніби усе це було 
раніше, в якомусь іншому житті. У тебе не буває так?

— Ага, — сказав Пальтів. — Я часом думаю, шо б його такого 
зробити, шоб обхитрити судьбу? Часом робиться нормально, а часом... 
геть і бачу, як воно йде так, ніби по-другому не може йти.

— А тепер? — спитала Світлана.
— Нє-е, — сказав Пальтів. — Нічо. Як перший раз. А ти думаєш 

шо?
— Я думаю, зі мною щось станеться, — сказала Світлана.
— Ну, ти даєш, скажу тобі, — зітхнув Пальтів. — Шось ми про 

смерть заладили...
І вони вибрались прогулятися. У забігайлівці “Ветерок” Пальтів йипив 

сто п’ятдесят горілки, а Світлана — келих шампанського. Погода була 
гарна. Сонячно й тихо; зима ніби зібралася одійти далі, для розбігу. 
Звідусіль лунко крапало на асфальт. А там далі, у лісі, краплі спадали 
німо в оголену, розпушену землю. Пахло весною.
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Вони й словом не перемовились. І так усе ясно, як божий день: Андрій 
плюс Світлана = Любов., У нього, правда, вистачило ума не вирізати цю 
формулу на лаві чи на дереві, а Світлана ж із жіночого роду. Обом було 
не з руки, а кортіло. Потім вони зайшли бозна-куди й повернулися знову 
на Дорогожицьку. При переході вулиці їй заманулося поцілувати його і 
довелось мати справу з міліціянтом. Слава богу, міліціянт був у гуморі 
і тільки змусив їх трохи постояти на острівці безпеки. Потім для них 
загорівся зелений.

Було тихо і темно. Вони не бачили й не чули, як із двору виїхала 
“Волга” на повному ходу. Пальтіва одкинуло ударом геть убік. Світлану 
вдарило спершу в коліна, тоді — у груди. “Волга” помчала далі, не 
зупинившись. Пальтів одразу підхопився на ноги, Світлана лежала 
мертвою.

Надбігли громадяни й два міліціянти з ліхтариками.
— Хто бачив? Звідки виїхав? Яка машина? Номер? Хто-небудь номера 

бачив? П’яний? Хто знає цю громадянку? Хто що бачив?
Пальтів тихо-тихо, тихесенько-тихесенько одходив. Одійшов до зупинки 

тролейбуса. Над’їхав тролейбус, Пальтів зайшов досередини. Він би багато 
чого сказав, але хто він такий? Якби йому ксиву яку підходящу: живе 
там-то, робить те-то — щоб усе абдимахт, щоб комар носа... Господи 
Боже Святий! Чоловікові без бумажки — хоч у петлю. Сдна рідна людина, 
яка в нього була на землі, загинула, а йому за це у тюрму? За нарушеніє 
паспортного режима? На Львівській площі Пальтів випав з тролейбуса.

Слава богу, знайшлося двоє чоловіків, які однесли Пальтіва на лаву,
і поки один викликав “швидку”, другий довго бив Пальтіва по щоках, 
аж той трохи прочунявся.

— Серце? — спитав чоловік. Я маю нітрогліцерин. Тільки води треба. 
Знайдіть води, — сказав напарникові, котрий уже встиг подзвонити. — 
Я маю нітрогліцерин.

— Велике спасибі, — сказав Пальтів, як випив. — У вас свої діла. 
Мені вже легше.

— Ну, ми підем, — сказали ті двоє. — Дождіться “швидкої”.
За кілька хвилин Пальтіву й зовсім полегшало. “Швидкої” не було 

видно. Це й не інфаркт був, мабуть. Слабість якась. А Світлана... Господи! 
Пальтів підвівся і почвалав униз, до Хрещатика.

XXIX

На ніч робилося холодно. Цифри на вежі показували мінус вісім, а 
потім і мінус дев’ять. Пальтіва, у його одежині, люди примічали. А що 
тут удієш? Може, й не примічали, а так просто. Може, у нього вигляд 
був старий і заплаканий? Нє, він зовсім не годився їй у цей, як його... 
в Ромео і Джульєтту гратися. Хіба там, на небесі, як тіло стане духом. 
Духом він і так з нею.

У метро Пальтів згадав, що десь посіяв свою авоську. Навряд щоб 
вона й досі лежала там, де він упав, на Львівській, — поцупили, викинули, 
подерли, затоптали в багно і за ногами понесли. Тепер, без жодного 
папірця, його й зовсім не було на світі.

Лишалося тільки вмерти, а доводилося натомість виходити на станції 
“Вокзальна”. Можна було ще здатись міліції. Або такий варіант: сідати 
на дизель і шукати на селі якої вдовиці — ачей вона теж жива людина? 
А з Пальтіва ще станеться. Дяка покійній Світлані — так і вмер би,
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нічого не знаючи. А читав був колись про це діло! Все брешуть. Нічого 
подібного. Пальтів вийшов і піднявся нагору. Слава богу, міліціянти 
занадто не придивлялися, бо ще було трохи до півночі. Пальтів звернув 
ліворуч до зали. Там, у кутку, коло дверей начальника і далі попід 
вікнами сиділи й лежали, а декотрі й спали, цигани; циганки годували 
дітей або чіплялися погадати. Ще далі, на підвіконнях, сиділи й куняли 
командировочні з жовтими портфелями. Звісно, сидячі місця усі були 
зайняті. Пальтів сів на долівку, як циган, і закімарив по-командировоч- 
ному. Потім устав, пішов умитись до туалету, бо очі не роздиралися, і 
вийшов на приміський вокзал пошукати електричку на Південь, бо в 
Києві надто вже холодно. Все одно зі Світланою мало колись закінчитись.

Там стояло кілька електричок, як Пальтів вийшов. Пероном ішло двоє 
міліціянтів із собакою. Пальтів хутко шмигнув мимо них і вскочив до 
найближчого вагона. Двері якраз зачинилися, й поїзд рушив. Така вже, 
видно, його доля. Людей у вагоні було небагато. Він підсів до однієї 
компанії. Спитав, що за електричка.

— А вам куди?
— В Миронівку, — сказав наздогад.
— Доїдете, — одказали йому.
Пальтів хотів був одійти, бо ті розкладались вечеряти. Але один із 

чоловіків запропонував йому закусити з ними, бо той, другий, не вживає, 
баба його — тим паче, а самому — якось незвично. Тож Пальтів лишився 
з ними і вони познайомились. Чоловіка звали Василем. Ту парочку теж 
якось звали, — Скаліцкі, здається; вони всі їхали у Миронівку. Василь 
одразу перейшов на “ти”.

— Ти сам з Миронівки чи як? — спитав. — Щось я тебе не знаю. 
Давно живеш? На роботу до Кийова їздиш?

— Я не в Миронівку, — сказав Пальтів. — Я в  Білу. В гості я. 
Племінник у мене там. Колишнєї жінки сестрин син.

— Сьома вода на киселі, одним словом, — сказав Василь. — Щось 
ти темниш, чоловіче: то казав у Миронівку, а то в Білу?

— Я казав у Миронівку? — сказав Пальтів. — Я казав, на Миронівку 
мені треба. Я вийду в Білій, побачиш.

— Ладно, яке моє діло? — сказав Василь. — Давай лучче: щоб діти 
поїзда не боялися.

Він уже розклав на лаві городську закуску й наливав городської горілки 
з пляшки, схованої у сумку під лавкою.

— Вибачай, що один стакан, — сказав. — Так що давай перший.
Він подав склянку Пальтіву. Пальтів випив. Потім випив Василь. Тоді

спитав Скаліцкого, чи той теж питиме.
— Ні, — відказав Скаліцкі, — не вживаю.
Скаліцка вдоволено хитнула головою.
— Добре вона тебе в руках держить, — сказав Василь. Скаліцкі 

змовчав. — То бери закусюй.
— Дякую, — сказав Скаліцкі. — Спробуйте й нашого.
Василь із Пальтівом випили ще й стали пробувати у Скаліцкіх. 

Пальтіва не брало. Василя взяло одразу з другої.
— Ти з якого року? — спитав Пальтіва. Пальтів сказав. — Майже 

ровесники! Я з тридцятого. Слухай, давай заспіваєм?

Як поле виорють фанати,
Тогді зародить наш посів...
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— Цсс!.. Бендеровська пісня. Я з бендерщини, з Западної. А ти? А 
баба моя, хі-хі, кацапка. Слухай, друг, поїхали до мене? Знаєш, моя 
баба пельменів наробить, во! Як кулак завбільшки. Поїхали, друг?

— Я теж із Західної, — сказав Скаліцкі. — Ну і що? А жінка — з 
Башкири.

— Да-а, — сказав Василь. — Давай ще? По сто? Держить вона тебе. 
А куди ви їдете з бендерщини?

— Чорт його мами знає, — сказав Скаліцкі. — Везуть, то й ідем. 
Може, куди приїдемо.

— Общежитіє “Послєдняя пристань”, — сказав Василь. — Усі там 
будем. Не хоч? Ну, то по п’ятдесят. Давай, друг! Як тебе? Поїхали до 
мене. В мене баба наварить вареників з м’ясом. Так і не научилась, в 
душу мать! Поїхали?

У Скаліцкого забігав живчик на вилиці. Але він нічого не сказав. 
Скаліцка почала прибирати.

— А... ви куди їдете? — допитувався Василь.
Скаліцкі і цього разу нічого. Ото тільки як Василь одкинув голову, 

на спинку сидіння й заснув, мовив до жінки:
— Тра було б довезти чоловіка додоми, бо, як не проїде свою 

Миронівку, то заберуть.
— Він тобі треба? Ти з ним пив? — сказала Скаліцка.
— Я довезу, — запропонував Пальтів. — Мені всьо равно. А ви де 

сходите?
— Ми думали... — почала Скаліцка.
— Що думали? — скипів Скаліцкі. Язва, не чоловік. — Доїдем до 

Білої Церкви, а там візьмем хоч плацкарт. З моєю жінкою... У вас є 
білет? — спитав. Пальтів одбув мовчки. — Візьміть. До Миронівки доїдете. 
Не заснете?

— Не засну, — сказав Пальтів. — Не до спання мені.
Потім він зібрав, що там лишилося з ковбаси, хліб, цибулю, загорнув 

у газету й поклав Василеві в торбу. Пляшка лишилася недопитою, то 
він заткнув її паперовим корком.

У Білій, а може, й раніше, Скаліцкі вийшли. Тільки й сказали, щоб 
не забув їхню фамілію. А на що йому та їхня фамілія?

Не доїжджаючи до Миронівки, почав будити Василя. А той як 
затявся. Попросив там одного, щоб поміг винести, але той не схотів. 
Ішов мимо кондуктор, то він і його попросив. Кондуктор спитав за 
квитка. Так і порозумілися. Поміг кондуктор. Виставили вони Василя
і на лаву поклали на пероні, й за торбу не забули. На свіжому повітрі 
Василь трохи одійшов, та й Пальтів як-не-як усе його штрикав і по 
мордах давав. Василь одійшов і тицьнув Пальтіва у щелепу. Так, що 
один зуб виплюнувся.

Потім вони довго мирилися, аж доки випили, що там у Василя ще 
лишалося в пляшці. Перестали водитися перед самим ранком.

XXX

Обоє змерзли на цуцика й витверезились.
— Ходім, у мене переночуєш, — сказав Василь.
Вони йшли довго, через усю Миронівку, аж за ріку. Василева хата 

була своя. Стояла третя скраю од річки. Двері були Незамкнені, і Василь
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із Пальтівом зайшли вільно. Василеві насилу вдалось розбудити дружину, 
аби та приготувала для товариша постіль.

— Я думала, ти вже завтра приїдеш, — буркнула Василева.
— Похмелитись нема? — спитав Василь.
— Є, кажись, як не вихлептали вчора з Тихоном.
На Василевій були теплий халат і рейтузи. Мабуть, вона так і спала 

Під очима порозпливалися макіяжні тіні, як синяки. Вона взагалі була 
вельми намащена; теж, видно, вчора добряче напилася. Комплекції була 
такої собі — не нашої породи баба; і в хаті в неї нібито й чисто було, 
а все якось не на своїх місцях.

Василь перехопив Пальтів погляд на стіл, де червоніла велика пляма.
— Двадцять літ учив свою бабу український борщ варити. Вивчив, на 

свою голову.
— Нічо, — сказав Пальтів, — я що?
Василева внесла півпляшки самогону. Пальтів відмовився, бо заморився 

й хотів лише спати.
— Постели товаришеві у Миколиній, — сказав Василь. — Хай оддихне 

чоловік.
1, як тільки Василева вийшла, Пальтів був уже в ліжку.
— Ну, стара, я тоже пішов на бокову, можеш досипати собі, — сказав 

Василь.
А Пальтів уже спав-спав-спав. І нічого йому не снилося. На вулиці 

розвиднялося.
Післяобід зайшов Василь. Він уже був прохмелений.
— Одіспався? — спитав.
— Та слава богу, — сказав Пальтів.
— Там нашого старого моста розбирають через ріку. Не підмогнеш 

трохи? Бо розхватають, кляті душі.
— Поможу, чого ж, — сказав Пальтів. — Шо я?..
Василь дав йому стару кухвайку й чоботи, бо була сльота. Коло річки 

копошилися люди. На новому мосту з бетону стояли діти й дивилися 
вниз, як розхапують старого, дерев’яного. Василь і Пальтів виважили з 
моста балку, завдали на плечі й понесли до клуні.

— Треба буде й попиляти, бо взавтра буде шмон по хатах, — сказав 
Василь.

Вони зробили щось із п’ятнадцять ходок. Потім пиляли ті колоди, 
поки не стемніло. Аж тоді пристали й пішли обідати.

Василева знов була напідпитку, але на столі їжі не бракувало. Вона 
й із чоловіком випила півсклянки. Пальтів не схотів пити, лише закусив 
шинкою з “придуреною” капустою.

— Ну, я на бокову, — сказав Василь і просто на лаві заснув.
Пальтів, лежачи в ліжку, наслухав, як Василева гуркоче на кухні

посудом. Нарешті, закінчивши, зайшла до кімнати й ввімкнула електрику.
— Спиш? — спитала.
— Сплю, — одказав Пальтів.
— Так уже й спиш? — не здавалася Василева. — І добре тобі спиться 

самому?
— Нормально, а шо? — буркнув Пальтів.
— А я от думаю, які ви, мужики, глупі: знаєте тільки роботу й 

випивку, а до чогось іншого вам і діла нема, — сказала Василева, сідаючи 
на краю ліжка. — Ще як молодші, то сяк-так, через раз удасться одірвати
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од пляшки, а тепер... Хоч би книжку яку прочитати... Я колись книжки 
читала за милу душу. Я й тепер... Але, чим врем’я ближче до смерті, 
тим менш. Може, дати почитати?

Пальтів знов одмовчувався.
— Хіба ти і вдома так рано лягаєш? — спитала Василева. — Ще й 

дев’яти нема.
— Я трохи замучився, — сказав Пальтів. — Давай будем спати. А 

то ше Василь прийде, шо подумає?
— Мій Василь? Йому вже хоч із гармати стріляй. До рана хропітиме.
Вона встала, переклала з місця на місце подушку, розправила, де

сиділа, й хитнулася до Пальтіва. На її лиці лежала вчорашня косметика, 
лише трохи підтерта й підправлена. З рота тхнуло часником. А так, то 
була нівроку, неправду казав Василь. Можна було. Але хирляку вата 
все-таки. Та й Василь. Якось невдобно. Не вспів повечеряти у чужій 
хаті, як до баби. Пальтів трохи одсунувся до стіни. Василева провела 
рукою йому по животі.

— Не треба дурості, — сказав Пальтів. — І літа в мене не ті. Іди 
лучче спи.

Василева осміхнулася й пішла вимкнути електрику. Потягнулася, як 
кішка. Вимкнути вимкнула, але з кімнати не пішла. Роздягнулася і 
полізла до Пальтіва під ковдру, хоч як він старався втримати край, — 
сказано, кацапка. Вона була дужча, тим паче, що нею поганяла хіть, 
сильніша, ніж Пальтіва нехіть. Але, трохи поборюкавшись, Пальтів таки 
одбився од хтивої баби і випхав її з постелі. Вона не сказала нічого, 
лише ввімкнула електрику й зумисне довго стояла перед ним голою, а 
як нарешті пішла, Пальтів устав, одягнувся, накинув куртку з плеча 
Толіка Здоровеги і подався на станцію. За годину чи трохи більше його 
там знайшов Василь.

— Що, — спитав, — будем водити козу? Тебе що, моя чим достала? 
Чи яка тебе муха вкусила? Ходім. Не дай бог, пропадеш тута. Ще я не 
всю совість пропив. Чи чого ти хочеш?

— Нічого, — сказав Пальтів. — Тут холодніше, воно правда.
— Слухай, де ти взявся на мою голову? — вигукнув Василь. — Ти 

до Білої, здається, їхав? До п’ятистринєї сестри, через три... племінника? 
Я тебе геть-чисто до нутра бачу. Документи хоч якісь є?

Пальтів змовчав.
— Да-а, — сказав Василь. — Тобі зиму перезимувати треба. Коло 

теплої баби. Чоловік ти, бачу, роботящий, тільки лемехуватий трохи. А 
може, й не трохи. Знаю тут одну бабу... Ти як?

— Не знаю, — сказав Пальтів.
— Але їй треба не тільки по хазяйству запорувати, а й кілька разів 

на спину перекинути за ніч. У тебе як із цим ділом? Ну, баба, я тобі 
скажу. Що спереду, що ззаду. Сам пристав би на вихідні, дак за випивкою 
нема часу. То як?

Пальтів нічого не одказав, але з лиця було видно, що парубок з нього 
ще хоч куди.

Як благословилося, пішли на Замостя, тоді далі й далі. Аж угрілися. 
Проминули Замостя, потім якийсь пустир і якийсь присілок, — і аж там 
жила тая баба.

— Клавдьою звати, — сказав Василь. — Ну, гляди, не підкачай.
Вони зайшли у дерев’яну хвіртку і в хату. Господиня сиділа на лаві
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й збивала масло мутовкою. Була хорошої української породи жінка: кругла, 
широка в кості, кароока, з-під простої хустки вибивалося русяве волосся. 
І вдяганка була на ній проста: шиті валянки без калош, чорна спідниця, 
камізелька. 1 з лиця ще рум’яна й свіжа. Літ їй, може, сорок п’ять — 
гарна жінка. Про таких кажуть шкодуючи: дав Господь краси та й недолі 
додав. Подивилася на своїх гостей так, ніби давно знала, що мають 
навідатися, і знов за своє.

— Здорова, Клавдійо! — сказав Василь.
— Здорові були, — одповіла. — Заходьте. Сідайте на лаві, отут, — 

кивнула. Вони сіли.
— Приймай гостей, Клавдійо, — сказав Василь. — Тобі самій важко, 

чи як ти скажеш? То я тобі кварті ранта привів. Поможе тобі по хазяйству 
і так чоловік добрий, роботящий, не буйний і лишку не перебере, як я, 
міру знає. То приймеш у квартіранти?

— Хай поживе, — сказала Клавдія. — Місця й на його хватить, а 
там не знаю. А ну, як обіжати буде чи ще що? Я — вдовиця. Як трава 
при дорозі: хто не йде, то урве. Як ти собі думаєш? Оно: й брикета 
вкрасти треба, і коровці якого де збіжжя чи макухи виміняти, і кроквину 
забити, і щита; за дранку, щоб перекрити хату, я вже й мовчу, хто мені 
перекриє? А за все дай: тому пляшку, тому дві. Мусиш гнати, без єї не 
проживеш. А на продаж не жену, крий боже:

Вона вже виставила на стіл пляшку самогону й закуску: сало, товчену 
картоплю з печі, огірки. У Василя зблиснули очі. Він моргнув до Пальтіва. 
Клавдія побачила.

— Ти оно посміятися прийшов, — сказала. — Прохмелишся й підеш 
зі своїм товаришем.

— Нє, — сказав хутко Василь. — Я направду. Але виголоднилися ми 
трохи. Правду кажу. Правда, Андрюшо?

Пальтів кивнув.
Вона поставила чарки й сіла собі до столу. Василь розлив.
— Щоби їлось і пилось, щоб хотілось і моглось, — сказав і випив 

сам перший.
Закусили, і Василь пішов.

XXXI

— Наївся, — сказала Клавдія, — то оддихни з дороги, я масло доб’ю. 
Можеш лягти у тій хаті на лежанці.

— Там уже оддихнем, на тому світі, — сказав Пальтів. — Інструмент 
єсть? Піду гляну до щита.

Клавдія показала йому інструмент у кліті й дошку. Інструмент був 
хороший, справний: пила розведена, як має бути, молоток і топірець на 
доброму ясеновому топорищі, рубанок і фуганок, обценьки з кусачками, 
коловорот і з півпуда цвяхів трьох сортів.

Пальтів узяв потрібний інструмент і цвяхів осібно у столярський ящик. 
Виніс із сіней драбину й приставив, де йому треба було.

Поморочившись із кроквиною, вирішив перекурити. Мацнув по кише
нях, і Клавдія вмить здогадалася, чого йому хочеться — кинулась до 
крамниці.

Принесла п’ять пачок “Прими” і, як Пальтів накурився, спитала, не
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хоче, бува, обідати. Пальтів сказав, що не хоче, і знову взявся до діла. 
Управився години за дві.

Тільки-но Клавдія заходилася накривати на стіл, прийшла баба-сусідка. 
Позичити самогону, сказала.

— Що ви, тітко, я ж не жену на продаж, — сказала Клавдія. — Та 
й дядько Василько не п’є. Чи що?

— То нехай, — сказала їй баба. — То я так. Дід побачив, як твій 
мужик хазяює, я й захотіла зблизька. Добрий приймак у тебе, Клавдійо. 
Ну, то я пішла. То позич хоч хліба, чи що?

Тільки-но баба пішла, як зайшов дід Василько.
— Здорова була, Клавдійо, — сказав. — І ти здоров, — до Пальтіва.
— Сідайте, діду, по сто грам, — запропонувала Клавдія.
— Я, вроді, той, не п’ю, — сказав дід. — Але зараді твого приймака 

вип’ю стопку. “Міліції” меї нема? А приходила?
— Ви ніби й не знаєте, дядьку, — усміхнулась Клавдія.
— Ну, то будьмо, — сказав дід.
Але ще зайшла молодиця:
— Клавдійо, нема в тебе лаврового листа? Бо і в коперативі нема, а 

я думала ухи наварити, чоловік решето поставив по першому льоду,* 
повне решето в’юнів, може, дати тобі в’юнів до борщу? — теревенила, 
а очима так і пасла Пальтіва. Потім узяла, що просила, перекривила 
рота й пішла. Видно, не вподобала Клавдіїного жениха.

Тільки випили по чарці, як знов стукнула клямка у дверях. Клавдія 
схопилася із-за столу й шмигнула у сіни. Щось там із кимось погомоніла, 
вернулася.

— Катерина Звєрикова приходила, чи нема позичити сиру, бо наробила 
тіста на вареники, та й багато. А, ну їх, я защіпку накинула.

— А ти звідкіль будеш? — спитав у Пальтіва дід Василько. — Родичі 
твої де живуть? Га?

— Родичів ніколи не було, — сказав Пальтів. — Інтернатський я. 
Чули? Був такий маршал, Тухачевський. То я його син.

— Ага, — сказав дід. — Постраждав, значить, од врага народа Берії. Ми 
тоже постраждали. І в тридцять третьому, і в сорок сьомому. Да-а, було діло.

Далі дід Василько у політику не став занурюватися, як то робив 
зазвичай після двох-трьох склянок, а взявся хвалити Пальтіва, що 
роботящий, не злодій і не ханига.

— Ну, — сказав напослідок, — ви тут оставайтеся, ваше діло молоде, 
а мені пора й честь знати.

Спробував був підвестися, але захитався і сів на місце.
— Отаке-то, Секлето: і чай пила, і пузо холодне, — сказав.
Клавдія хутко крутнулася до кухра, дістала кожуха і подала Пальтіву.

Сама вділася у плюшеве пальто і зав’язалася чорною циганською хусткою 
з вензелями. Тоді взяли діда Василька попід руки й одвели до хати. 
Коли повернулись, було вже пізно, на стовпах горіли ліхтарі.

Викупавшись і залізши у чисту постіль, Пальтів одразу заснув. 
Прокинувся від поцілунків Клавдії: забувши про всякий сором, вона 
намагалася пробудити його чоловічу силу. Та все було марно: випробу
вавши все, що було можна й чого не можна, вона відкинулася на подушку, 
вся у гарячому поту. Трохи оддихалася.

— Ти сьогодні багато випив, — сказала врешті. — Я тобі завтра й 
краплі не дам. Давай спати, — й одвернулась од Пальтіва.
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Пальтів скоро заснув, а Клавдія, певно, так до ранку й не задрімала. 
Намагалася ще перед ранком чого добитися — усе дарма.

На ранок Клавдія встала, витопила у печі, подоїла корову, поприбирала 
у хаті й наготувала снідання. Потім постукав у вікно бригадир і загадав 
їй іти на колгоспний двір перевіювати пшеницю. Вона розбудила Пальтіва. 
Вони поснідали, і вона загадала йому: доки її не буде, дивитися за 
скотиною й зробити там сякий-такий порядок у клуні й у хліві, а буде 
охота — збити ряжку свиням, бо зі старої вже витікає, та й скоро 
доб’ють її. Дошки у повітці, все інше він знає. І щоб не пив., особливо 
наголосила.

— Та шо я?! — вигукнув Пальтів. — У мене ні грошей, ані знайомих.
— Знаєш, — сказала Клавдія, — є така приказка: свиня собі^баюру 

знайде. Знаєш? \ \
— Обіжаєш, — сказав Пальтів. ^
— Сам винний, — буркнула Клавдія. — Лучче б ти був лежень із 

лежнів. Яких світ не бачив. \
І пішла, роздратована, на роботу.
— їсти собі знайдеш у печі, — сказала ще.
Пальтів спершу зробив корито. Гарне коритце, самому сподобалось. 

Приладив його замість старого. Потім забив десь там кілька цвяхів, там 
підв’язав щось дротом. Потім пройшовся поза хатою, попідв’язував молоді 
яблуньки і поставив кілька силків на зайців, бо деякі деревця були 
надгризені. В обід дав їсти свиням, корові, а тоді ще й наносив їй теплої 
води. Сам не їв нічого, — лише курив. Із Клавдіїним сусідою поговорив 
про погоду, і сусіда сказав, що з такою бабою жити — то треба робити 
не тільки вдень, а й уночі, і запросив на сто грам. Пальтів відмовився,
— мовляв, дуже зайнятий, та так і добув до вечора. А там і Клавдія 
повернулася.

Було як учора. Повечеряли (хіба що випити не поставила), напилися 
чаю з медом та й полягали. Як учора, Клавдії прийшлося погано. Пальтіву 
теж було не краще. Вона мучилася з ним до півночі. Каралася й каялася, 
що прийняла бабу, не мужика. Навіть була плакала.

— Господи! — казала. — Ще одне нещастє кровне на мою долю 
нещасливую. За що? Ну, вижену я тебе?.. Як бог свят, вижену. А що 
про мене люде знов скажуть? Права чи не права, усе в очі тикнуть.

Вона була доброю жінкою, тільки що недоля її дотяла.
Вранці, ще зарання, щоб люди менше бачили, розбудила Пальтіва. 

Була вже вдягнена. І гарна ж молодиця, до лихої мами. Стала перед 
Пальтівом навколішки й показала на ікону Божої Матері у Красному 
куті.

— Осьо тобі, чоловіче добрий, Бог, — сказала, — а осьо — порог. 
Не осуди, що так кажу, я й сама себе судю.

Пальтіву лишилося вилізти з теплої постелі й помандрувати далі. Ні 
її кожуха, ні її чобіт не взяв, хоч вона й давала, подякував тільки за 
хліб-сіль, та ще пачка “Прими” причепилася до кишені. Клавдія так і 
стояла, доки не вийшов баламут із хати.

Пальтів пішов блукати через поле і за кілька нескінченних годин 
раптово вийшов якраз на миронівське Замостя. А там уже подався прямо 
на миронівську залізничну станцію. На перший-ліпший електропоїзд. То 
була ще одна примха фортуни: електричка рушила на Київ. Хай йому 
лихо. І свій шлях широкий. Кашляти знов почав, уже їдучи в тамбурі.
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На вокзалі у Києві кілька разів одхаркнув кров’ю. Треба було десь 
негайно одлежатися, інакше хана. Спитавши у молодої дамочки дві 
копійки, подзвонив на квартиру Толіка Здоровега. Там була теща.

— Здоровега? Толік? — сказала. — Не живе тут такий.
— Як так? — здивувався Пальтів.
— А хто, власне, його питає? — сказала теща.
— Пальтів я. Андрій Пальтів. Помніте? Недавно ж були ми у вас із 

Толіком. Толік вашу дочку взяв. Поженилися вони. Чи що?
— Ах, Пальтів! — сказала теща Ірина Вікторівна. — Андрій е... е... 

Кирилович? Пригадую щось таке. Знаєте? Ваш Здоровега — наволоч. Він 
мене обікрав. Нам більше нема про що розмовляти.

— Стійте-стійте! Як то обікрав? Він шо? Геть теє?..
— Ну, це я так образно висловлююсь, — сказала Ірина Вікторівна.

— Я його прописала, на роботу хотіла влаштувати, а він за Наталю й 
фіть! Завербувався кудись у Якутію.

— І вже поїхали?
— Що ви, — сказала Ірина Вікторівна. — Весною поїдуть, як потепліє. 

Та що ви мені голову морочите, тут без вас... — І вона кинула трубку.
Треба було їхати десь далі на Південь. Куди? Яка різниця? Подалі 

од морозів. У Ялту чи Євпаторію. Треба було кудись податися. Не маючи 
грошей. Треба було проситися. П’ятнадцятий чи вісімнадцятий провідник 
порадив йому нарешті підійти до вагона-ресторану, там занедужала 
посудомийка. Пальтів підійшов і — несподівано — його взяли до Харкова. 
Що ж, Харків, то й Харків, там уже мало бути тепліше.

XXXII

В усякому разі, доки їхав, було тепло. Навіть жарко. Посудомийку, 
сказав кухар, забрала “швидка”, з апендицитом, перед самим 
відправленням. Кухарем був молодий здоровий узбек. Він би й сам 
управився, але в нього намічалася якась амурна пригода. Кілька випадків 
збіглось докупи і проштовхнули Пальтіва у теплий поїзд.

Роботи було небагато, а після півночі й зовсім не стало. Пальтів хотів 
був заснути, але клятий кашель не давав. Просидів на мішку з картоплею 
до самого Харкова. Піти сісти по-людськи за столиком не наважився. 
Перед Харковом вернувся з гульок кухар і дав йому з’їсти шніцеля й 
напитися кави з молоком. Спасибі й за те.

У Харкові було ще холодніше, ніж у Києві. Приїхав на південь, 
називається. І хоч би тобі одна знайома пика.

Пальтів потинявся трохи у приміщенні. На вулицю виходити було не 
те що не з руки, — неможливо. Мороз — градусів із двадцять або й 
більше. Добре у шубі їм. Але раз утрапив на очі міліціянтам, удруге — 
і мусив вийти. Нікуди було подітися. Міліціянти походжали собі парою, 
при ремінні і кобурах, і запримітили його вдяганку. Довелося йти гуляти 
по магазинах: зайде, погріється, впаде в око продавцям, і йде на вулицю; 
щоб не вважали його за злодія й не викликали міліцію зо страху. Обходив 
усілякі універмаги, гастрономії-кулінарії і всі універсами у центрі, навіть 
у ювелірному потовкся, й повело його, повело — хтозна-куди. Перед 
смерком привів його дідько у закіптюжений індустріальний район, з 
дорогою начебто на висілки. Якраз почалася робоча перевозка, година 
пік, і вщерть набиті нещасними трудягами автобуси отруювали його своїм 
чадом. Парадокс, але й зігрівали. У каналізаційних люках теж було тепло:
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пара над ними клубочилась, як на Камчатці. Якби Андропов декого 
пересадив, а декого перестріляв, був би порядок. Розвели гуманізм. Пальтів 
трохи очуняв і огледівся. Між двома заводами, які теж смородили 
атмосферу немилосердно високими трубами із запаленими на верхах 
ліхтарями, прилаштувалась крамничка. При вході до неї стояв у присмерку 
старий-старий дід у солдатській шинелі і з солдатською шапкою у лівій 
руці. Люди часто заходили й виходили, хтось та кидав щось там у шапку. 
Дід хрестився дрібно правицею й ворушив губами. Лапатий сніг падав 
йому просто на непокриту голову. Ясно, чого потеплішало. Пальтів став 
унизу при сходах і склав човником долоню. Як на діда не звертали 
уваги, так на Пальтіва звернули.

— Ти б на завод ішов, молодий ще, — сказала йому одна пенсіонерка 
із сумками в обох руках. Баба була товста, як свиня. — Я вже двадцять 
літ на пенсії, а ще, як бач, при ділі, і дітям помагаю, — вона кивнула 
на свої сумки.

Ще підійшла одна.
— Тьху! — сказала.—До чого дожилися. Здоровило таке милостиню 

просить. Куда міліція смотрить, — і пішла.
Йшли три школярки чи петеушниці й недоходя спинилися. Пошукали 

у сумочках, одна в одної поспиталися і пройшли мимо. Пальтів засунув 
руку до кишені й піднявся до входу в магазин. У діда очі були заплющені, 
зате в шапці поблискувало.

— Не везе мені, — сказав Пальтів. Дід перехрестився. — Я кажу, 
чого мені не дають? Шо за судьба така?

Дід одчинив очі, змахнув рукою сніжинки з брів. Монети висипав у 
широкий кулак, шапку — на голову. Хутко перерахував копійки.

— На пляшку буде, — сказав. — Чого тобі, чоловіче добрий? — бо 
Пальтів так і стояв. — У компанію набиваєшся? Моряк моряка бачить 
іздалєка. Ну, я теперічка добрий. Вгощаю. Чи ти що?

— Я нічого, — сказав Пальтів. — Лучче б поїсти?
— А ми хлібця візьмем і тюлечки, — сказав дід і зайшов до магазину. 

Скоро й вийшов. — Ждеш? Тож-бо. Ходім у столовку. Там і стаканчики 
знайдуться, — у руках мав уже хліб і пакуночок з тюлькою, обіцяна 
пляшка хилиталася у кишені.

Вони йшли досить-таки довгенько. їдальня була за рогом, аж у кінці 
бетонної загорожі. Навпроти, через дорогу, починалася бетонна загорожа 
ще одного заводу чи фабрики. У їдальні було брудно, деякі шматки бруду 
виявлялися тарганами, що перли з усіх закутів. Закусити склянку 
спиртного можна було хлібною котлетою в тісті. У Пальтіва з дідом 
(дідом Миколаєм — так назвався) сяка-така закуска була. Вони взяли 
дві вимиті склянки і сіли в куток за хиткий столик. Пляшку з горілкою, 
про всяк випадок, поставили долі, хоч за сусідніми столиками сиділи 
чоловіки з вином і горілкою зверху. Береженого бог береже.

Випили по першій і розбалакалися, займаючись тюлькою. Пальтів, 
правда, часто кашляв, навіть випивши, і хутко сп’янів. Після звичних 
“хто?” та “звідки?”, та “куди?” перейшли на політику, аякже.

— В Андропова стріляли, чув? — сказав Миколай. — Ранили, кажуть, 
у печінку чи то в почку. Як ти думаєш?

— А шо я? — сказав Пальтів. — Нашому брату треба сильна власть. 
В Андропова сильна власть. Сам бачив, як міліція в кінотеатрах шманає: 
чого, питаються, сидиш, кіно дивишся в робоче врем’я? Раз! Подзвонили,
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де той робить. А там уже кажуть, шо такий-то не робить у їх. Так і 
треба, я так собі думаю.

— Будуть знов сталінські времена, — сказав Миколай. — Споминеш 
моє слово. Ти-то брешеш, шо син Тухачевського, а я за свою житку 
надивився, не доведи, Господи. Знаєш, скілько мені літ? Сімдесят! Нє, 
я проти Андропова. Хай би його й застрелили.

— А що? — спитали із-за сусіднього столика, — не застрелили?
— Кого? — сказав Миколай.
— Андропова, — сказав чоловік там. — Ви ж про те, що в Андропова 

стріляли? Кажуть, у руку ранили. Чи як?
— Я чув, шо в печінку чи в почку, — сказав Миколай.
— Так що? Переставився?
— Не знаю, — сказав Миколай і звернувся до Пальтіва. — Бачиш, 

уже всі знають.
— Мені всьо равно, — сказав Пальтів. — Тільки нашому чоловікові 

нужна власть, щоб його гнула добре. Якби був тут начальник такий, 
щоб духу його боялись — не сиділи б ми у цій параші.

— А сиділи б давно вже коло параші, — сказав Миколай. — Кому 
шо нравиться.

— А чули, що у Брежнєва стріляли? — сказав той веселий із-за сусіднього 
столика. — На двадцять шостому з’їзді. Да змазали. Того чоловіка одразу 
хапнули й на цугундер. Привели його в кегебе й давай бити: чого не попав, 
чого, питаються, змазав? А той каже, що як же ж було попасти, коли 
кожен до себе рве: “Дай я! Дай я!” — балагур засміявся.

— Старий анекдот, — сказав Миколай. — Покопирсайся у мене в 
ср..., може, чого свіжішого знайдеш.

Тут уже всі гахнули сміхом довкруж, навіть дебела буфетниця за 
прилавком вишкірила зуби, як печене порося. Пальтів не сміявся, знай 
кашляв, одхаркуючи кров у куток.

— Ходи, діду, до нас! Сідайте до нас! — стали їх кликати чоловіки.
Дід пересів до смішної компанії, а Пальтів вийшов. Сніг на вулиці

не падав, було морозно. Пальтів постояв трохи, подумав, зібрався й пішов. 
І пішов хтозна й куди. Блукав-блукав поміж бетоногорож, залізничних 
переїздів, просто колій, поки забрів у порожній вагонний тупик і хотів 
був упасти чолом до змерзлого заліза. Але йому не дали: двоє янголів 
умить підхопили його під пахви й вознесли на небесі.

XXXIII

Возносилися круто, вельми круто. Аж один янгол покинув Пальтіва й 
пірнув донизу знов, вочевидь, за новою душею праведною. У другого 
одразу поменшало сили. Він завдав собі на шию ще досить тяжку земну 
душу і пішов пологіше. Пальтів почав гортати срібні цигаркові крила. 
Що там було насправді записано, того в^е ніхто не взнає: ні Святий 
Ключник Петро, а ні Сам. Бо Пальтів редаі*ував ті записи власного рукою, 
поки возносилися, видерши у янгола срібне перо.

Андрюші три роки (може, три, а може, чотири). Мама крутиться коло 
дзеркала, як метелик перед квіткою. Вони йдуть стрічати з роботи татка. 
Мама в Андрюші доросла й гарна. Вони йдуть сільською вулицею, обкутані 
вечірнім сонцем і пилюкою од череди, котра недавнечко вертала до своїх хазяїв.

Безвітря. Пилюка стоїть високо і не влягається. І вони з мамою
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дихають тою пилюкою, доки не звертають у другу вулицю. А там у 
третю й приходять, де тато робить кочегаром. Великі-великі двері, а в 
них врізані трохи менші. Вони з мамою заходять у менші двері. Там, 
де робить тато, темно і прохолодно: сонце не палить, станція стоїть. 
Ремонт. Особливо темна глибока яма. Там унизу тато перемовляється з 
дядьком їгором: га-гага, лю-лю-лю, абщ... добре, гир-гир-гир. Мама кличе 
тата: “Кирилку?!” “С... ся!” — одказує тато. Мама підходить до самого 
краю глибокого чорного колодязя і зазирає донизу. Зараз упаде! Мамо! 
Не падай! І над чорною дірою показується татова голова і плече з мотком 
дроту. “Ну, здоров, парубче”, — ще каже тато.

У війну тата забрали поліцаї. Борисові дев’ять літ було — десятий 
пішов. Потім ще там дядьків позабирали за те, що хотіли станцію 
підірвати. Усіх дядьків одвезли в район і розстріляли, а тато вернувся. 
Потім одного вечора (вже пізно було, вони повкладалися спати) прийшов 
дядько Хве^ось зі ще одним. Із берданками обоє, голодні. Мама їм їсти 
поставила й загорнула шматок сала в дорогу. Один тицьнув у капусту:

— Чим набирала? — спитав сердито.
— Руками, — сказала мама. — А чим?
— Вилкою треба, — сказав той один і вивернув капусту на землю.

— Може, ти тими руками в дупі колупалася!
Мама заплакала. Той один сказав татові йти попереду. Як вони вийшли, 

мама з Борисом — за ними. В кінці городу той один сказав татові зняти 
френча і чоботи.

— ... ізмєнніка соціялістічєскої родіни... к разстрєлу!
З берданок блиснуло. Потім вдарило вітром, аж сорочка підскочила. 

Потім вистрелило разом. Дядько Хведось і той один, із татовим френчем 
і чобітьми і з маминим салом за пазухою, пішли. Борис стояв на місці, 
пока мама викопала яму, закотила в неї тата й засипала землею. Потім 
сказала йому йти до баби Солов’їхи у Луписоки.

— Так треба, — сказала. — Скажеш бабі, щоб переписала тебе на 
свою фамілію.

Вихторові ледь-ледь не хватило до шістнадцяти, як переставилася баба 
Текля. Вихтор завербувався на Донбас. То там гарне життя було, як у 
раю. Ходив такий віршик:

— Як поїхав на Донбас вугілля довбати,
А воно таке тверде (закреслено).
— І я гоже там була, вагонетку перла,
Якби не (закреслено), з голоду б умерла.

З отої пекельної роботи виходили Вихторові чималі гроші й значки 
усякі. Добре робив. Добре пив-гуляв, піднявшися нагору. Сипав трудовими 
то з лівого, то з правого. Друззя позад тічкою ходили і спереду забігали.

Холєра була у якомусь порту. Вдома Ганя з командою мусили пройти через 
лазню-пропускник. Дві молодиці роздавали дустове мило й рушники, ставили 
трикутну печатку в папірець. Одній було літ за двадцять, друга була старша.

— Що за баби в мужеській бані? — дивувався дехто.
— Ми не баби, — огризалися ліниво. — Ми на роботі.
Тоді чоловіки сміливо знімали одяг і йшли на процедуру. Мило. Вода. 

Рушник. Печатка. При милі й печатці стояла молодша. Чоловічі принади
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її мало цікавили. Але Ганю вона запримітила, бо й чоловіки оглядалися 
на його феномен. Ганя не червонів, просто не знав собі ціни. Мило вона 
йому дала, як усім, тільки, як він одвернувся, тихо охнула. На папірці 
проставила потім свій телефон і адресу.

— Подзвони після шостої. Га? — сказала.
Ганя нічого не сказав. Але подзвонив. Сіма виявилася пристойною 

жінкою. Хотіла була навіть із чоловіком розійтися, як прийде з рейсу. 
Ганя її відмовив. Обіцяв приходити собі з моря, як законний буде у морі. 
Але нічого з того не вийшло. Закінчилося їхнє кохання тим, що Ганя 
побив міліціянта, котрого викликав законний.

Шість літ для Доміня проминули, як півдня. Усе було. Робота була: 
зробив своє й хоч у стелю свердли. Чай був — можна й почефірити 
часом. Дисципліна була. А автомати на вишках — так то тільки для 
порядку. На волі гірше. На волі треба думати про хліб насущний. На 
біса така свобода? Доміньо її не просив. Але випустили.

Євгенові й рік за тунеядство видався раєм.

Нема що казати за Жору: рік роботи.

Зінькові дали три роки “хімії”. Одне лишень рятувало — робота. На 
волі грамоту б дали.

Йван мав за дармоїдство скількись місяців. Заробив подяку за роботу 
і пристойну поведінку.

Стояла перед брамою хвостата черга, як вознеслися. Святий Петро 
зважував на терезах добрі й лихі діла тої чи тої душі, а Святий архангел 
Михаїл із палаючим мечем у десниці щось нашіптував йому на вухо: 
Ключник підставляв пальця під таріль, де лихі діла, чи, навпаки, явно 
клав руку зверху тарелі з ділами добрими. Словом, усіх пускали в 
Гедемські сади, хіба що вже котрі геть нікчемні: тих одразу вергали в 
геєну.

Так що недовго й возносилася душа Пальтіва; Землі, правда, вже не 
було видно, лише молочна пелена стояла навкруг. Сади були обнесені 
невисокими зубчатими стінами. Вони ледь одтінювалися в молочному 
тумані. Вхід був через хвіртку в брамі — з вушко голки завбільшки. 
Праведники проходили вільно, а котрих святі мужі вибраковували, тим 
та хвіртка — що верблюдові.

Вправивши Пальтіва в чергу, янгол кудись ізгинув. Терпеливилась 
його душа в черзі, може, з півдня, а може, й двадцять літ, — черга 
була довжелезна, але порядна: хіба що хтось заводив із кимсь суперечку 
на теми теологічні та ще якісь давні знайомці дорікали часом одне одному 
зневірою у Царство небесне.

Як став перед Ключником у всій своїй наготі, лихі діла ледь-ледь 
перетягнули шальку. Але дихнув у вухо Ключникові добродій Михаїл, і 
шалька перевалила на “гаразд”. “За те, що не сквернословив ім’я 
Господнє”, — сказав Святий Петро й одчинив кватирку в брамі. Там 
уже під п’ятьма чи скількома там сонцями сподівалася на нього Світлана:

— Слава Богу! — сказала вітаючи.

67



Оксана ЗАБУЖКО

ЗВОРОТНА АДРЕСА, 
АБО ПОЕМА ПРОВОДУ

.../ ми повернулись.
Уже не курилося згарище.
Рипіло в повіках од сохлих, збужавілих сліз.
І ворон злітав, і кричав щось немовби:

“Товаріщі!” —
одчайним, придавленим криком — 
як ті, котрі бачать обріз 
наставлений.

Десь між руїн шурхотіла сполошно 
хода утікаючих звірів.
Був світ — як пательняний спід.
Земля розволочена, наче жона чужоложна, 
з-під ніг нам сочила, мов пасоку, яловий піт.
З остиглих чавунок тягнуло снітявим і трупним.
Луна відзивалась на брязк — ніби мала цей звук на слуху. 
Трусився юродивий в рам’ї й присохлому струп’ї 
і щось мускотав про козацтво, наставивши жменю суху. 
Ніхто не виходив із хлібом.
Ніхто не прохав нас до чарки.
А замість дітей — ну й прудкі ж! — у'хопивши стропи, 
до нас дибуляли на викиднів схожі почварки,
і, наче налляті водою, світилися їм черепи.
Та ще гробацюги, обкурені чортополоху, 
роз’ярені, аж на загривках ставала їм шерсть:
— Ачей докопаємось, бля, до Великого Льоху! —
Плювали в долоні — й вганялись лопатами в персть.
...І взяв же нас жаль,

ой узяв же нас жаль — аж відринув 
рум’янець од лиць, і кликнули ми в мертві сліди, 
що — ми ж вам заплатим, |

а ви ж нам станцюйте Вкраїну, 
якої ми так сподівались, ідучи сюди!
Такої, щоб — горда!

щоб випростом — з княжого корзна!
Одкинувши дергу — в Софію! з саней! по сніжку!
Такої, щоб ждала — вірненько й кохала — не спорзно, 
а так, як душі б вишивалось, стібком по стібку, 
червоним і чорним;
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а ще — щоб гетьмани, 
гетьмани, 
гетьмани! 

щоб коні іржали й бряжчали шаблі!
І Бог вам віддячить за всі повзунці та батмани, 
за всі живосильні колінця по товченім склі...

І брязнула враз — чи у віко, чи в камінь — лопата, 
спорснувши по жовтому глею в розкислих грудках, — 
і “бравиє мальчікі”, вибачте, хвацькі хлоп’ята, 
підваживши віко, явились на ризик і страх!
Чортом з табакерки!
Навприсядки, ще й вихилясом!
Такі ж чорновусі, що грець же ж тобі, не троюдь!..
І сльози лились — як буває хіба за шинквасом, 
коли, прогулявшись до цурки, облапуєш пісню за грудь: 
мели шаровари, здіймаючи вітер червоний, 
мелькали сутани,

плескали путани,
скакали амвони, 

іржали шаблі на всі тони, і дзвони дзвонили іржаві, 
і гнали поетів Платони до дідька з цієї держави — 

польські ринки, 
американські дрінки,
Пілати, дипломати — 
уся Європа тут!
Рожеві окуляри 
і лярви за доляри 
(червоні шаровари 
метуть, метуть, метуть!).
А мати-сиротина 
римується із тином, 
а на тім тині Мина 
сидить і награє 
на банджо жовто-синім 
(здорові, скурві сини! 
хотіли-сьте Вкраїни? 
оце ж вона і є!):

— Що на старшому на пальця здьору,
Й міняти шкуру їм нє впєрвой,
А молодо-ого да й рекетьо-гора 
Нєсут с разбі-той го-ло-вой...

Ой!
Гоп-гоп-гоп-гоп, 
лізе п'яний хлоп, хлоп 
(шо ти лєзєш, ти, жлоб!) 
по дорозі чорний — 
подивися, дівчинонько, 
який я моторний!

— Отвалі!
Попід мостом, мостом
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пливе риба в Бостон, 
я люблю того ковбоя, 
що високий зростом!

Гоп-гоп-гоп-гоп,
суне шляхом хлоп, хлоп —
а за ним “Нісан”,
а в “Нісані” — Сам:
сам — пан, сам — хазяїн,
чхнуть в Москві, а ми — “навзаєм”,
і задком, і передком,
чи райпровід, чи райком, —

ОМММ!!!
(Медитуєте, рєбята? Медитуйте...
ЗарсС знати, що поет, — ич, очі світяться... 
Тіки свічечку при тім таки задуйте —
Хай нічо* нікому не привидиться.
Хай вам, молодесеньким-чистесеньким,
Косо вслід ніхто непевний не позиркує...
Наше діло, знаєте, не пєсєнкі —
Пахне сіркою).
Пахне сіркою?

Ні — стиркою 
Із забльованих столів,
Пахне відрижкою згірклою 
Всмерть налиганих козлів —
Пахне так, мов смалять бороду 
На чортячий перекур,
Пахне прілим, пітним смородом 
Щільно злежаних купюр!
Пахне пихою й жадобою,
Як з розбитих бовтюків,
Пахне людською худобою:
Лепом вилислих боків,
Хтиво-хлялим, хлипко-чирявим,
В мокрих виразках заглисть 
Під цяцьковано-ганчір’яним,
Підпарфумленим — аж млість!
Пахне кров’ю з ран загноєних,
Всолоділим їх теплом...

Пахне грішним тілом Ноєвим —
Вічним Хамовим живлом.

Чи хтось іще пише
останні уступи із Книги Содому?

В вікні, обкипілім морозом, чи десь іще свічка стоїть?... 
Прости нас, о Боже: нам просто хотілось додому — 
до того, який ми наснили за кілька століть...
Куди ж нам тепер — погорільцям, скитальцям з саквами?.. 
В які небеса нам гугнявити згуком пустим, 
що вже лиш за праведних всіх, офірованих нами,
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Ти б мав ощадити цю землю — коли не спасти! 
Шерхнемо губами: прости своїх учнів і мучнів — 
і сухо, як в дерево, — завчений цюк чолобить...
Ми ж міддю дзвінкою були і кімвалом брязкучим, 
не з нашим загаром румовище це возлюбить.
Ми, може, й придатні хіба лиш на курси просодій.
Хотіли ж як лучче.
Ну, що ж. Ну, не вийшло...

І от,
як снігом Покрови, схитнуло повітря — ісходом, 
і вхлипнула свічка вогонь у восковий пожмаканий рот!
І з пустки пі&їздів, 
із темряви вийнятих вікон, 
з ненадбаних добр і уже ненаписаних книг — 
урвавши молитву на ижизні грядущого вікуt', 
стенаючи простір наскрізним двигтінням великим, 
відходять останки розбитих шеренг:

наближається сніг.
Відходять: смішні екс-герої,

повії,
харцизи,
піїти...

і предки, що встали з могил, і повстанці в кривавих бинтах

(тінь вершника спиниться тінь румака напоїти 
з прогірклих поліських криниць на отецьких ґрунтах).
Учвал і повзком, піхтурою і в кріслах-каталках — 
димить над землею, і очі, мов шлях, порошить...
А все, що позаду лишаємо — ет, озиратися жалко, — 
геть-чисто покриє снігами, забілить — і тим розгрішить.

І потім
якийсь гуманоїд, насупивши горбики (в древності — брови), 
відхаркне й вкарбує плювок в опромінений лід:
Жили тут одні.
Не везло їм, поньмаєш, на провід,
ото й погибоша — як ті, з-перед тисячі літ...
Почухає сяюче тім'я (без сліду заросту) — 
та ще мимохідь подивується, наче вві сні: 
вздовж цілого шляху, 
увиш чоловічого зросту,
немов телеграфні — постали стовпи соляні...

ДВА ТРАНСАТЛАНТИЧНІ СОНЕТИ

І

Слухай мене, слухай мене крізь сон!..
(Сім часових поясів — як Венерин пояс).
В синім світаннім вікні надимає портьєру мусон,
І жалюзі планками бряжчать раз по раз.
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Пахне морем і вітром, і трошки псом.
Перевернешся вві сні — і літак проминає полюс.
В тьмі гаража, ув авті, нанесений нами пісок 
З пляжу нічного у червні — пускає озиму прорісь.

Як простирадло, бгається в складки Земля.
Спить на ній хлопчик — важке золоте джмеля, 
Згустком бринючого сонця завмерли на щоках вії.

Сняться йому слова із далеких мет,
Дотики у словах — як в закритих комірках мед.
А поза тим він значень не розуміє.

II

Вранішній гін по завулку немов по каньйонному дні 
(Траса за рогом грімка — наче меблю сунуть опостінь).
О, пригадай на бігу: захлинаючись од вогнів,
Нам підступала під горла нічна дорога на Бостон!..

Буде зима. Буде не знаю що. Снів 
Гулом солодким наскрізно нитимуть кості.
І добіжиш до кінця не заповнених мною днів,
І зрозумієш, що час — усього лиш повторений простір.

В пам’яті світло лиця — як в склянім яйці.
Рік вигоряє, підпалений з двох кінців
Чистим, як спирт, невгасимим вогнем спіткання!

І темномовну книжку поволі хлопчик горта —
Вільгість вповзає під шкіру, і ніжну гортань 
Вірші ворушать — цілунками і ковтками.
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Аттила МОГИЛЬНИЙ

ПТАХ НАД САДАМИ ЮНОСТІ
* * *

Немов заходжу у темну кімнату, 
немов ось-ось намацаю вимикача. 
Беззахисне почуття вини 
перед своїм коханням.
Юної жінки
перламутрові сни
блукають в кутках того дому.
Наближаюсь до її печалі,
немов у темній кімнаті
ось-ось намацаю вимикача.

* * *
Передчуваю, 
що буде стрибок.
Що струсимо десятиліття втоми 
і як є,
навіть в елегантних “трійках” 
чи засмальцьованих робах, 
будемо розбиратися 
в лабіринтах пройденого шляху.
Головне —
не думати, як пишу/Тіься вірші,
наче стоніжка
сліди сорока чобітків
залишає,
наче двадцять
Котів у чоботях.

* * *
Легкою каруселлю 
закрутив червень.
Як у вірші Верлена — 
крутись, карусель.
І дівчина в білім,
1 дівчина в золотім, 
верхи на баскім 
промені.
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Як у вірші Верлена, 
спогадів кантилена 
розкотила блискітки 
в танку навіснім.

* * *
Збиралися зустрітись 
між пальм і кипарисів 
чи просто серед лісу 

Блукали осіннім садом 
засипані листям стежки 
озер сріблястий каскад

У мріях і надіях 
обіцяли, вірили.
Через десять років — 
це здавалося безконечним.
У вологих лісах Бразилії 
під скляним дахом оранжереї 
згадую той час.
Кохаю тебе,
хоча мрій золотавий напій 
не п’янить, як тоді.

* * *

Зіткане зі слів
лапате лапаття білого снігу
замело далечінь
заметами
заіскрилося 
вином і снігом 
ластівчиних завірюх 
ласко-ласкавих 
метелиць-завірюх

* * *
Сріблястою ласкою-горностаєм 
промайнула зима 
провела по обличчю 
коштовним хутром завірюх 
наче ласка тендітна і юна 
гнучким тілом 
сяйнула в повітрі

* * *

У ранковому сні 
розсипалось по плечах 
твоє золоте волосся 
погляд з-під вій 
провів мене у далеку дорогу 
щемкою печаллю 
юних ■. марень
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З рядків листа 
чую твій голос 
докірливим співом пташки 
над садами Юності

* * *

В оранжереї субтропічних рослин 
блукаю між пальм.
Завершилося коло мрій, 
закінчилась перестрілка в Каліфорнії, 
далеких мандрів 
перескрипів фургон.
Дещо збувалося,
щось забувалося,
але все ж таки є
зустріч з дитинством
в оранжереї субтропічних рослин.

* * *
Не виходять вірші, 
які хочеться написати.
Не виходять вірші 
про кохання та орхідеї.
Лише музика стиха звучить 
замість слів.

Висока дуга веселки, 
легкі пелюстки в повітрі, 
послухати непомітні 
пестощі орхідей.

* * *
Знову зацокотіла електричка, 
їду сказати:
“Не забувайГ
В заяложеному вагоні, 
переплутавши спогади і думки, 
доїду до тебе.
Похапцем посміхнемось, 
візьму на руки сина — 
і все.
В се-все,
наче там у вагоні 
залишив своє 
“Не забувайГ

ф *  *

На скелі,
над ділянкою квітів 
стежу, як почався дощ.
Під шатром клена,
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на вершечку скелястої брили 
сиджу, наче 
благородний розбійник, 
дивлюсь униз тужним поглядом 
на ділянку польових квітів 
з порожнім басейном 
трохи праворуч.
Країна,
до якої так довго йшов.

* * *
Ідучи вулицею 
між кленів і лип, 
придивляюся до далеких зір.
Згодом колись 
пройдемо там 
вервечкою кораблів.

Шляхи, що їх пройшли,
шляхи, якими ідемо,
шляхи, по яких підемо:
все менше місця лишається тут,
все більше наша туга
за високим блакитним простором:
підемо туди,
як завжди, в мандри,
навіть зі старими піснями:
“А вже весна, 
зі стріх вода капле”.
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КРИТИКА

Майкл М. НАЙДАН

ДВОЄ УКРАЇНСЬКИХ ПОЕТІВ: 
АТТИЛА МОГИЛЬНИЙ І ОКСАНА ЗАБУЖКО

Горбачовська перебудова і особливо здобуття Україною незалежности 
у грудні 1991 року істотно посприяли процесові національно-культурного 
відродження, зокрема в ділянці мови, літератури, історії. Щонайперше — 
було повернуто чимало імен, заборонених упродовж багатьох років 
Радянською владою: учених, письменників, культурних та політичних 
діячів. Цей процес поновлення минулого набув величезного розмаху, 
особливо у періодиці, — принаймні поки були ще гроші й папір на її 
друкування.

Головним негативним наслідком цього захоплення історією й 
реабілітації минулого стало відтіснення сьогоденної культури на задній 
план. Відносно непомітною, а проте з культурного погляду досить цікавою 
стала поява нових тридцятилітніх письменників, що, по суті, очолили 
творення динамічної новочасної української літератури, вартої уваги не 
лише національної аудиторії.

Залишаючись замкнутою, українська література, на жаль, приречена 
залишатися провінційною, навіть попри свою незалежність. Маючи в країні 
журнали, які майже повністю зосередились на минулому та на еміграції, 
молоді літератори змушені були шукати для себе інші засоби друку. 
Декотрі, правда, встигли видати кількатисячними тиражами невеликі 
книжки у старих офіційних видавництвах, що збереглися ще від 
радянського періоду. Замість цензури, вони зіткнулися тепер з іншою 
проблемою: поезія перестала бути для читачів формою протесту проти 
репресивного режиму; злободенність політичних реалій не надто цікавить 
сьогодні читаючу публіку.

Нове покоління поетів має кілька спільних тем. Зрозуміло, що передусім 
це — теми, які раніше суворо заборонялися радянською цензурою: історія 
й героїчне українське минуле, релігія і духовність, індивідуальне начало 
на противагу колективному, секс і еротика. Що ж об’єднує ці, здавалося б, 
несумісні тематичні елементи? Усі вони, якщо глянути уважно, містять 
у собі один вельми суттєвий момент: потребу самовизначення, са- 
моідентифікації як на особистому рівні, так і на рівні етнічному-

Усе це, звичайно, було і до Г*орбачова, проте історичне само
усвідомлення українців офіційно підпорядковувалось і приносилось у 
жертву всепоглинаючому радянському колективізмові. Відкрита дискусія 
на ці та інші табуйовані теми в догорбачовські часи могла закінчитися 
вигнанням з роботи, переслідуваннями, а для багатьох — ув’язненням і 
навіть смертю. Та як тільки переслідування ослабли, всі приховані 
елементи, що слугували й раніше самовизначенню особистости, з повною
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силою повиходили тепер на поверхню. Радянський режим упродовж усього 
свого панування жорстко обмежував індивідуальне людське буття ко
лективним. Але досить було колись хрущовської “відлиги”, а тепер — 
Лзрбачовської “демократизації і гласности”, щоб митці могли відкрито 
роззирнутись довкола себе, визначаючи своє місце в універсумі й 
формулюючи основоположні питання про любов, про Бога, про природу 
речей. На перший план знову вийшла особистість, відтісняючи всюдисущий 
колектив. Уже вкотре “я” взяло свій реванш над “ми”.

Вульгарний і галасливий патріотичний націоналізм, що раз у раз 
пробивається на перші сторінки української періодики, не складає жодного 
інтересу з естетичного погляду. Надмірна зацикленість на національних 
проблемах є, безумовно, проявом непевности у собі новопосталої нації, 
що надто довго зазнавала поневолення і приниження. Перефразовуючи 
Соломона, можемо сказати, що це теж мине, потрібен лише час. Значна 
частина українських письменників старшого покоління відійшла від 
літератури — на користь політичної діяльности чи політичної 
публіцистики. Але й у власне літературних творах вони дбають передусім 
про відновлення елементів, репресованих у їхньому особистому й ко
лективному минулому, — виражаючи таким чином свою “українськість”. 
Наслідком цього стає вивільнення великої кількосте потамованої жовчі, 
яка рідко коли виявляється добрим джерелом для мистецької творчості. 
Яскравий приклад — “Інкрустації” Ліни Костенко, своєрідні пост- 
брежнєвські хокку з дуже малою, якщо взагалі з якоюсь, естетичною 
вартістю. А тим часом поезія — це велика робота душі поза й понад 
рештками десятиліть неволі. Інший приклад, що спадає на думку, — 
“Єврейські мелодії” Дмитра Павличка, цикл, у якому йдеться про 
переслідування євреїв на Україні нацистами й більшовиками. Проблема, 
однак, у тому, що на час публікації цих віршів у “Літературній Україні” 
(кінець 1991 р.) вони не мали вже значення ані як документ епохи, ані 
як вияв моральної солідарности — щодо подій півстолітньої давности. 
Слугуючи усього лише запізнілою історичною корективою, вони, власне, 
й обмежують цим свої естетичні функції.

Зрозуміло, що в цій ситуації передусім молоді літератори є головною 
надією українського письменства. Найпомітніші серед них — прозаїки 
Юрій Андрухович, Володимир Діброва, Богдан Жолдак, поети Олег 
Лишега, Наталка Білоцерківець, Ігор Маленький, Микола Воробйов, Ігор 
Римарук та ряд інших.

Оксана Забужко й Аттила Могильний теж належать до цього покоління, 
що й вийшло за межі банального націоналізму задля глибинної подорожі 
в бік самовідкриття й самопізнання. Обоє є поетами міста, молодими 
інтелектуалами, що живуть і дихають пульсуючими ритмами київського 
міського ландшафту. Надихаючись тими самими реаліями, виповідають їх 
цілком по-різному, неповторними голосами. Обоє надають повсякденній 
міській реальності дещо містичного, “трансцендентного” забарвлення.

Головна проблема Могильного — проблема самоідентифікації. Його 
ліричний герой наче кінокамерою фіксує міські вулички і кав’ярні, де 
його покоління, що зростало у затінку лицемірних і пустопорожніх 
брежнєвських гасел, формулювало свої життєві погляди у щоденних 
запальних суперечках. Для цих молодих українців саме кав’ярні, а не 
офіційні, вихолощені цензурою часописи були осередком справжнього 
інтелектуального життя. Саме там відкривали вони для себе життя,
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кохання, своє індивідуальне коріння і власне розуміння своєї “укра- 
їнськости”.

У видавничій анотації до другої збірки поезій Могильного “Обриси 
міста” (1991) стисло сформульовано основну поетову проблематику: “Це 
не монолог, а діалог зі своїми ровесниками, пошуки того, що об’єднує 
людей в одне покоління, того, що ми називаємо загальнолюдськими 
цінностями”. Поет веде пошуки не серед іконографічних постатей 
української історії — від великого князя Володимира, що християнізував 
Київську Русь, до козацьких гетьманів Богдана Хмельницького та Івана 
Мазепи, які виборювали українську незалежність у росіян і поляків. Його 
цікавить минуле у, сказати б, міфічному, трансцендентному сенсі. 
Наприклад, у циклі “Арії” він змальовує стомленґих чоловіків, що вертають 
зі степу до своїх жінок, їхніх “білих гарячих ніг” і “рожевих теплих 
грудей”, до жінок, що чекають на воїнів, аби огорнути їх своїми “білими 
паруючими” тілами. Попри відверту, підкреслену еротичність твору, його 
головний зміст — самопізнання особистости, самоідентифікація героя з 
далекими історичними предками, самовизначення й самоутвердження.

Могильний створює надзвичайно цікавий образ ліричного героя. Він 
пише легкі верлібри, що відбивають плинну свідомість, доволі чіпку, 
чутливу до втраченого коріння, повсякчас спраглу нового досвіду. Ця 
свідомість мінлива й невловна. Автор відкриває нам емоції ліричного героя 
у фраі'ментованому, подрібненому вигляді. Вірш мовби швидко вібрує з 
усією його словесною матеріальністю — наче імпресіоністська картина, 
що вібрацією барв передає нам неповторність художникового зору. У 
поезії ми лишаємося з емоційними відбитками цих миттєвих станів плинної 
свідомости, втягнутої у час.

Аттила Могильний формулює питання, які споконвіку цікавлять 
філософів і поетів — про життя, любов, вічність, — шукаючи відповідей 
у довколишньому світі, у тінях, світлах і контурах міста, що вібрує разом 
із відбитками минулого, які мерехтять у його ліричному теперішньому. 
Користуючись поетовою метафорою, можемо сказати, що пам’ять — це 
міст, трап у минуле, який допомагає зрозуміти себе й інтерпретувати 
світ. Всепроникна музика передає смуток самотніх пошуків, що осяваються 
на якусь мить відчуттям своєї взаємопов’язаности з іншими. Ці мотиви 
неоромантичної подорожі й самоти домінують у поетових віршах.

Ми знаходимо його ліричного героя на вулицях, у трамваях, на 
кораблях і в літаках. Він тиняється по кав’ярнях, знайомих вуличках, 
щось шукає, щось обмірковує, пише вірші. Весна весь час обертається 
жовтим листям у позірно безконечному циклі любови і втрат. Але й поет 
весь час знаходить нові сили у довколишньому світі, попри свою переважно 
меланхолійну натуру. Цикл “Чорні озера” дає добру нагоду зазирнути у 
його поетичний мікрокосмос.

ЧОРНІ ОЗЕРА THE BLACK LAKES

Цикл A Cycle
1 1

Я не відаю, що творю: 
лінія снів —
прокреслена між минулим і мною,

I am not conscious of what I create: 
a string of dreams
pierced through between the past and me,
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але повертаюсь в минуле, туди, 
де катери вперше 
входять у води затоки: 
під жовтим листям — 
свинець і сталь, а згори — 
катери вайлуваті 
і шелест води біля борту.

Я люблю тебе, моя любов,
Туман осідає
важкими краплями на метал.

Піди зі мною, 
щоб я не повернувся: 
осінь —
це спалах узлісь у тумані 
і стрімкі силуети катерів, 
спрямовані все далі.

2

Залишається мелодія і сум.

Глянь, 
це ти і я, 
це той день,
в якому ми любимо одне одного, 
це світ,
де голоси нашої юності 
натягнули сталеві троси 
над затокою,
над катерами з обдертою фарбою, 
над поїздами, що повезли перших.

Зійди на цей міст, 
і назвімо його пам’яттю.

Коли підуть останні, 
залишиться тільки сум, 
наче вино, настояне на травах: 
вікно — це неминучість скла, 
перед яким зупиняємося.

3
Місто вночі —
озеро для птахів перелітних.
Вони опускаються в його вогні, 
і вода тіней 
змикається над ними.

Прокидаючись опівночі, бачимо: 
сірий морок притрусив місто, 
наче попіл жарини багаття. 
Спалахуємо крізь них.

4

Проведи мене цією стежкою: 
леза мечів
залишають свої гнізда 
(час вирію — час прощань):

but I will return to the past, there
where cutters first
enter the waters of a bay
beneath yellow leaves —
lead and steel,- and from above —
sluggish cutters
and the stirring of waters in the slipstream.

I love you, my love.
Fog settles
in heavy droplets on the metal.

Go with me,
so that I do not return.
Autumn —
this is the flare of the forest edge in the fog 
and the slanted silhouettes of the cutters 
turned in the distance.

2

Melody and sorrow remain.

Look,
this is you and I,
this is the day
we love one another,
this is a world
where voices of o u r1 youth
stretched steel rigging
over the bay,
over the cutters with paint scratched off, 
over trains that brought the first ones.

Get off on this bridge 
and we will call it memory.

When the last ones go
only sorrow will remain,
like wine steeped in grass:
a window — this is the inevitability of glass
before which we stop.

3

The city at night
is a lake fog migrating birds.
They descend into its fires, 
and the water of shadows 
shuts off above them.

Turning over at midnight we see: 
a damp darkness strewn over the city 
like the dust of embers on a bonfire.
We blaze through them.

4

Lead me along this path: 
the blades of swords 
leave their nests
(the hour of warm climes — the hour of partings):
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надто похмура рать, 
але маю бути там.

Рух рядами,
наче прокинувся звір:
чорнота сталі
створює відображення озера. 
В глибині вод — 
течія прозора 
і затока осіння, 
засипана листям барвистим.

an overly gruff host, 
but I must be there.

The movement row by row 
as though a beast turned over: 
the blackness of steel 
creates reflections on the lake. 
In the depth of the waters — 
a diaphanous flow 
and an autumnal bay 
strewn with multicolored leaves.

Ліричне “я” і “ти” намагаються взаємодіяти впродовж твору, стати 
“ми”. Подеколи “ти” є поетовою любов’ю, подеколи — одним із власних 
уявних образів. Але поетове “я” не контролює напрямку цього творчого 
процесу. “Лінія снів” провадить його у минуле, де катери входять у 
затоку, вкриту жовтим листям, і так само виводить його звідти. Цим, 
власне, зумовлюється постійне перетікання людей, вражень, спогадів крізь 
життя ліричного героя. Це минуле, в якому його любов постійно живе 
у юнацьких спогадах. Поет порівнює людей із “перелітними птахами”, 
закинутими у понуре, “чорне” озеро міста. Тимчасова зупинка, нетривале 
людське життя на землі, перепочинок перед відльотом у тепліші краї... 
І так само як птахи, люди шукають спочинку й тепла у любові одне до 
одного. І як підсумок, усе, що лишається в кінці вірша, — чорні сліди 
від дощу на “озерах”, укритих осіннім листям.

Цикл “Нічні мелодії” відбиває подібну “мандрівну” свідомість із 
характерним ліричним “я”, що взаємодіє з “ти” як зі спогадом і 
реальністю. Починається вірш із музики, з алюзії, що закорінює вірш у 
часі: !

Чуєш, співають хлопці з Ліверпуля. .
Ти не розумієш слів, і
але розумієш почуття.
Зараз ти ідеш вулицею, 
твоя кохана іде поруч тебе.

Поет розпорошує філософські рефлексії по цілому , циклу. У першій 
частині він пише:

І подумай,
чого ми так любимо історію: 
в безмірі часу 
твоя частка не варта гри, 
але ти почнеш її.

У другій частині поет переходить від рефлексій у кав’ярні з приводу 
своєї самотности до роздумів про свою проминулу, гірко-солодку юність, 
до пекучої спраги опівночі, до транзистора, де він знаходить розраду в 
музиці Амадея і примирення з долею у мистецтві Людвігіа. Телефон, ще 
одне чудо техніки, здатне передавати музику людського голосу і 
підтримувати зв’язок з іншими людьми, пропонує лише банальний уривок 
розмови: “Іване, у вас там теж іде сніг?”1

1 Автор статті помиляється, стаючи, очевидно, жертвою власного перекладу: в оригіналі 
згадується таки не “Іван”, а “Джон” — скоріш за все, Джон Ленон, тобто образ 
не з “телефонного”, а з того самого “транзисторного” ряду, що й “Амадей” (Моцарт)
і “Людв^” (Бетговен). — Прим, перекладача статті.

6. Сучасність-7
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У третій частині циклу поет намагається спроектувати себе на уявного 
Іншого й осягнути відчуття єдности зі співвітчизниками. За його власними 
словами: “Глас народу — глас божий”. Цей збірний “український голос” 
постає з пам’яти у четвертій частині, де “зранені, перед полем шибениць”, 
“сміливі, горді, красиві”, “з мечами в крові” чекають на поета, котрий 
проходить повз них, повз героїку власної юности, що не відбулася, бо 
народився занадто пізно.

У заключному вірші циклу поет уявляє себе в ролі парашутиста, що 
летить серед трасуючих куль у нічному небі. Він приходить до тями “в 
одній із кімнат висотного панельного будинку”, де “кохана спить, 
загорнувшись у ковдру”. Він пробуджується і бачить за вікном мовби 
продовженгія свого сну: “у небі вибухають пуп’янки парашутів”.

Наповнюючи свої вірші конкретними київськими реаліями, встановлю
ючи зв’язки зі своєю особистою й колективною “українськістю”, з 
минулим, Аттила Могильний витворює картину сучасности, напрочуд 
співзвучну, резонансну щодо самого повсякдення. Він приймає життя в 
кожну його мить, з усіма його примхливими змінами. Його герой мовби 
каже: ось я, ось я такий. І рух до самореалізації починається, повторюється 
з варіаціями, триває, — це, власне, і є життя.

Поезія Оксани Забужко виразно контрастує з поезією Аттили Могильно
го. Її вірші також глибоко медитативні, але важчі й щільніші, і набагато 
інтравертивніші. Якщо ліричний герой Могильного шукає відповідей, 
заглиблюючись у довколишній, матеріальний світ, героїня Оксани Забужко 
постійно виходить за межі цього світу в царину метафізики. Відповідно 
й поетика її віршів виявляється значно складнішою. Її головний мотив
— потреба осяяння, відбита, зокрема, й у назві поетичної збірки “Диригент 
останньої свічки” (1991). Візуальна орієнтація її глибинно медитативної 
поезії на прихований бік реальности, зафіксований у часі й просторі, 
наближає її певним чином до поетики Пастернака.

Світло в, найрізноманітніших проявах — безпосереднє, відбите, розсіяне
— пронизує поезію Оксани Забужко. У вірші “Любов”, де чорнобильська 
мла висить над містом, “палахкоче леткий поміст — переплетені голі 
руки”. В іншому вірші з тієї самої книжки вона пише: “І прониже мене, 
наче спалах раптового світла, при байдужім прощанні — сліпучий 
короткий одчай”. В “Осінній мелодії на два голоси” лірична героїня 
з’являється “у сліпучому, білому платті між деревами — як фотобліц”. 
У вірші “І солод слів...” авторка пише: “текуче сяйво проступа крізь 
контур той, що звався тілом”. А ще дзеркала, безліч дзеркал у її віршах, 
що відбивають зникомий світ і слугують водночас засобом проникнення 
в інші світи.

Ця “потойбічна” орієнтація її віршів не є, однак, засобом втечі від 
дійсности, радше — спробою висвітлити таємницю життя. Обидва світи 
нерозривно поєднані. Як у Мандельштама, її лірична героїня є одночасно 
творцем і творенням. Подеколи, наче білий маг, вона оперує мовою, щоб 
витворити поезію чи піднести своє духовне “я” у царину трансцендентного. 
Це інтуїтивне проникнення-ясновидство триває коротку мить, проте 
наслідки цього прориву не минають.

У вірші “Перед світом” Оксана Забужко вдається до прийому, який би 
можна назвати, за Шкловським, “відстороненням” (“остранением”), — 
змальовуючи медитативне буття поза тілом у хисткому передсвітанковому 
стані між сном і пробудженням:
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Хвилина томління — світанок застиг, наче' вираз 
Страждання на сірім, як постіль шпитальна, лиці.
Боронь тебе, Боже, в цю пору в свічадо дивитись —
Тебе там не буде.
(Натомість в легкім молоці
Проступить гортанний і темний розлам коридора,
І дивні вогні попливуть звідтіля, з глибини...)
Хвилина вагання — мов віко у скрині Пандори 
Завмерло, підважене: ще нічиєї вини 
Нема, але є невідступність тяжкої напасті.
Предмети, непевні себе, власний обрис намацують в млі.
Хвилина мовчання — іще не прокинулось птаство,
1 грізно інакшим здається життя на Землі...

A moment of weariness — the dawn grew still, like the expression 
Of suffering on a face, white as a hospital sheet.
God forbid that at this hour you look into a mirror —
You will not be there.
(But instead, in misty milk,
The guttural and dark rift of a corridor will appear,
And strange fires will float from there, from the depths...)
A moment of hesitation — it’s as though the lid of Pandora’s Box 
Stopped dead for a second: nothing yet happened but it inevitably will,
Yet there is the ever-presence of weighty misfortune.
Objects, unsure of themselves, grope their own silhouette in the mist.
A moment of silence — the birds have yet to awaken,
And life on Earth seems threateningly different...

“Гортанний і темний розлам коридора” — це мовби своєрідний прохід 
до тої “потойбічної”, ірраціональної сфери. Образ ліричної героїні не 
відбивається у свічаді, бо вона ще не цілком повернулась до матеріального 
світу. І чужий, неприхильний світ не уреальнюється, не увиразнюється, 
поки поет не схопить і не зафіксує його в матеріальній конкретиці. 
Первозданна тиша подовжує мить глибокого усвідомлення.

У сонеті “Мов дзеркальце заднього огляду...” завдяки пам’яті 
відкривається інший шлях у “задзеркалля” — в дитинство, до початку 
початків:

Мов дзеркальце заднього огляду, образ дитинства 
Рукою направ — і наведений промінь схопи:
Доріжками парку, де свіжо, де вогко, де тінисто,
Вгрузаєш у рінь — астронавтом у місячний пил.

Обвислі панчішки. З бубок горобини намисто 
Сукенку жовтить. А язик обкладає густим 
Молочним нальотом уперше віднайдених істин:
Не хочу вмирати!.. Візьму — і не буду рости!

В дитинстві ми всі ще такі, як задумала доля, —
І зараз тебе переймає гримасою болю 
Ця мудрість твоїх чотирьох з половиною літ:

Там дівчинка стягує брівки — вдивляєшся в неї 
Жадливо, мов ждеш на підказку, — та темні алеї 
Уже поглинають цей щойно сотворений світ...

Like a rear view mirror, adjust the image of childhood 
With your hand — and grasp the directed rays:
Along the paths of the park where it is fresh, moist, shady,
You sink into the gravel — like an astronaut into a planet’s dust.
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Sagging socks. A necklace made from mountain ash berrias 
Tinges the dress yellow. And with a thick milky coat 
A tongue wraps around the first found higher truths:
I don’t want to die!.. Nah — I won’t grow up!

In childhood we are the way fate makes us —
And suddenly that 4 1/2 year old sagacity 
Overwhelms you with a grimace of pain.

There a little girl draws her tiny drows together —
You peer into her anxiously, waiting for someone to prompt you —
And dark alleys swallow this just created world.

Поетеса повертається до того принципово важливого моменту, коли в 
безтурботне дитинство уперше вторгається відчуття болю й усвідомлення 
власної смертности. Дитина, що живе в кожному поетові, навчає його 
вищої правди: як подолати людську вмирущість із дитячою безтурботністю. 
І хоча “темні алеї уже поглинають цей щойно сотворений світ”, поет 
сприймає його як сяйливу мить епіфанії.

Вірш “Будинок творчости” — яскравий твір про творчий процес, 
концептуально близький до тютчевського розуміння “безодні”, яка 
відкривається під час творчої медитації. Знайдемо тут елементи релігійної 
містики Хуана де ла Круса й Терези Авілійської та знайомих, скоріш за 
все, українській авторці англійських поетів-метафізиків:

У цьому домі зимно. Уночі
Тут ходить вітер і риплять мостини,
Мов хто шукає сховані ключі 
Од скарбу, скріпленого кровію дитини.

У цьому домі жаско. Тут пиття
Вмент вистигає в склянці, і — до рими —
Я тут боюсь ввійти в чуже життя,
Бездарно помилившися дверима.

А кип’ятильник випадає з рук,
Бо стогнуть сосни, як в подушку жінка,
1 дошкуля з-за стінки дятлів стук 
Несамовито-впертої машинки.

0  світоньку, куди ж мені іти?
Як між рядків, між вікнами й порогом 
Я тут збагну всю міру самоти,
Тієї самоти, котра — од Бога...

А іншої нагоди не дано...
Кров знаком водяним проступить на папері.
Допий холодну каву, як вино.
Дістань ключа. Й замкни назавше двері.

In this house it’s cold. At night 
The wind roves and floorboards squeak,
As though someone is looking for the hidden keys 
Of a treasure, marked by the blood of a child.

It’s frightening in this house. Here a drink chills 
Instantly in a glass — to the sound of a rhyme —
Here by hopelessly mistaking the wrong door,
1 am fearful of entering someone else’s life.
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And a hot water pot falls from my hands,
For the pine trees moan like a woman into her pillow,
And from behind the wall the woodpecking knock 
Of a frantically stubborn typewriter annoys.

O, my world, where can I go?
As though between lines, the window and the threshold,
Here I will grasp the measure of loneliness,
That loneliness which comes from — God...

Another chance is not given...
Blood passes the watermark on the paper.
Drink up the cold coffee like wine.
Get a key. And dose  the door forever.

Холод, пітьма, вітрові протяги у хиткому притулку поглиблюють у 
поетеси відчуття тривоги й страху, наближаючи її до того стану, в якому, 
власне, й криються джерела творчости. Її відчуття загострюються і 
витончуються, настроюються на кожен звук і знак, її уява вивільнюється. 
Реальні двері стають дверима до вічности, перед якими поетеса готова 
збагнути “всю міру самоти, тієї самоти, котра — од Бога...”. Її душа 
повинна здійснити цю подорож — через моторошне зазирання у неймо
вірну безмежність всесвіту і відчуття власної покинутости, пережите й 
описане всіма метафізичними поетами. Двері, однак, відчиняються лише 
на мить, коштом глибоких душевних мук. Поетеса знаходить захованого 
ключа, проте мусить його повернути, відходячи назад у реальний світ, 
до своєї кави, що встигла вже захолонути за час уявної подорожі. Поетеса 
лишається з єдиним побоюванням — що двері натхнення зачинилися 
назавжди.

Поезія Аттили Могильного й Оксани Забужко — лише мала частка 
нової української літератури, здатної, можливо, вплинути на літературу 
світу. Я цілком згоден із висновком Станіслава Бараньчака, що сучасна 
східноєвропейська поезія може багато що дати Заходу, “тілесність” якого 
великою мірою шкодить його духовності.

З англійської переклав Микола Рябчук

85



Микола РЯБЧУК

“А СВОЄЇ ДАСТЬБІ...”

(Із приводу однієї публікації у газеті “Республіка?’)
Передбачаю, що першою реакцією більшости українців на статтю Юрія 

Крота “Из чего делать стихи?” у третьому числі “Республіки” (ліберальна 
газета, що видається у Києві двома мовами — російською та українською) 
буде різна неі’ація: “Знову ці шовіністи глумляться з нашої мови, з нашої 
культури!..” Не кращою, мабуть, буде й реакція більшости росіян, надто ж 
тих, котрі й без “Республіки” переконані, що “никакого украинского 
язьїка не бнло, нет и бнть не может” і що, взагалі, ця Україна — 
суцільна польсько-німецько-австрійсько-угорсько-турецько-галицька вигадка.

Словом, і одна, й друга група читачів, зачепившись за першу фразу 
про те, що “украинская литература ньінче безьязьїка”, одразу все 
“зрозуміє” і навряд чи стане заглиблюватись у подальші міркування 
автора про те, що “литературньїй язьік — зто устойчивая и постоянно 
функционирующая система символов”, що “парадигматичность — зако- 
номерньїй зтап в развитии любой культурьі” і що “искусство преодолевает 
текучесть бьітия только в том случае, если не отпускает слово назад в 
язьік, если удерживает его в контексте вьісказьівания, заставляя 
циркулировать в мире сотворенньїх символов”.

Усе це — вища математика, над якою розмірковувати особливо ніколи, 
та й нікому (“гімназіїв не кінчали”), тим часом як перша фраза 
арифметично проста, наче двічі по два — чотири. Словом, саме час 
ухопити одне одного за груди й натицяти одне одному дуль (українська 
дуля, щоправда, залишиться, як завжди, дулею в кишені, оскільки 
більшість росіян українських газет не читає, а тому й сном-духом не 
відає, яку полум’яну відсіч дають їм публіцисти “Вільної”, “Самостійної” 
чи якоїсь іншої “України”).

А тим часом стаття Ю. Крота заслуговує на увагу як з україномовного, 
так і російськомовного боку, оскільки окреслює (з різною точністю і 
глибиною) цілий комплекс проблем, вартих не однієї, а багатьох дискусій, 
а ще краще — серйозних монографічних праць.

По-перше — це проблема повноти, а точніше, структурної неповноти 
української культури, відсутности у ній багатьох ланок і необхідних 
взаємозв’язків, — проблема, блискуче досліджена ще 1988 року Іваном 
Дзюбою у статті “Чи усвідомлюємо ми українську культуру як цілісність?” (Див. 
газету “Культура і життя”, 1988, № 4, чи щорічник “Наука і культура. 
Україна, 1988”).

По-друге, це проблема зв’язку літератури з життям, проблема 
“міметичних”, тобто “відображальних”, та “естетичних”, тобто власне
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“творчих” функцій літератури, а також тривалий час нами недооцінюваних 
функцій “лудичних”, тобто ігрових, розважальних.

По-третє, це проблема мови як певного світобачення і світовідчуття, 
проблема “внутрішньої форми” слова (у термінах Потебні), його енер
гетики, його міфологічної тотожности позначуваному (чи, навпаки, 
віддалености, дистанційованости, опосередкованости культурою); проблема 
неперекладности (неповної перекладности) художніх текстів — на відміну 
від яких-небудь підручників, інструкцій чи газетних повідомлень; проблема 
“некомпатебільности” художньої інформації в одній мові щодо іншої, 
неможливости--‘-‘перекодувати” таку інформацію без істотної “остачі” в 
іншу знакову систему.

По-четверте, це “некомпатебільність” культур, їхня принципова якісна 
несумісність: Шекспір не кращий і не гірший від японського театру 
“Кабукі”, гопак не кращий і не гірший від африканських ритуальних 
танців, а Шевченко не гірший і не кращий від Пушкіна, — вони просто 
і н а к ш і  й оцінювати їх слід за їхніми власними законами, за 
законами тієї естетичної системи, тієї культури, до якої вони належать.

По-п’яте, це проблема монологічности української культури (у термінах 
Бахтіна), зумовлена її тривалим колоніальним, пригнобленим станом і 
природним переважанням захисної реакції над усіма іншими; діалог 
сприймається такою культурою як щось суто зовнішнє, а тому й 
переважають монологічні жанри — сповідь, інвектива, повчання; подеколи 
це виглядає талановито, але дещо архаїчно; і річ не у формальній 
відсутності діалогів у тексті (хоча й у цьому відношенні українські 
письменники помітно зловживають барвистими описами), річ у відсутності 
діалогів на рівні художньої системи, на рівні ідей, образів, стилю, — 
поліфонія-життєве багатоголосся, як його називав Бахтін, — справді 
рідкісне явище в українському письменстві.

По-шосте, це проблема різної генеалогії української і російської 
літературної мови (мається на увазі їхня культурна генеалогія), зокрема
— різне генетичне відношення до мови книжної, архаїчної, — “давньо
руської”, церковнослов’янської, староукраїнської.

По-сьоме, це проблема постмодернізму в новій українській літературі 
як засобу розширення її стилістичних можливостей і подолання моно
логічности, — власне, те, що Ю. Крот наприкінці своєї статті дещо 
спрощено й схематично називає “второй попьіткой создания украинского 
литературного язьїка”.

Зрозуміло, розглянути всі ці проблеми в одній чи навіть кількох 
публікаціях нема жодної змоги; єдине, що я хотів би зробити тут, — це 
хоч якось розділити, “дисперсувати” круту суміш грішного з праведним, 
виготовлену Ю. Кротом у його статті.

Спершу — про праведне. Українська література справді “без’язика”, 
але, зрозуміло, не в буквальному, а, сказати б, у “полемічному”, 
“переносному” значенні — приблизно у тому самому, в якому Бєлінський 
сто п’ятдесят років тому стверджував, що “у нас нет литературьі” (хоча 
на той час уже був і Гоголь, і чимало інших першорядних письменників). 
Українська література “без’язика”, оскільки у довколишній дійсності, у 
повсякденній мовній реальності існують величезні “чорні діри”, “зияющие 
пустотьі отсутствующего язьїка”, кажучи словами Ю. Крота, — але 
“язьїка” не літературного, а саме повсякденного, повсякчасного і повсюд
ного. Цілі ареали соціального життя не озвучені українською мовою, не
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ословлені зсередини, а отже, й іззовні вони можуть бути ословлені лише 
вельми приблизно, з чималою і досить помітною долею умовности.

Легше написати роман про нью-йоркських і'ані'стерів (чи, скажімо, 
перекласти якийсь американський роман), де все — від початку і до 
кінця — умовність, де неавтентичність мовби передбачена правилами гри, 
тобто художнього перекладу, аніж дати на сторінках автентичного 
українського роману “самовиразитись” київським рекетирам і міліціянтам, 
повіям і номенклатурним бонзам, — це життя відбувається мовби поряд 
і водночас у іншому звуковому діапазоні, несприйнятливому для 
традиційного українсько-письменницького вуха. Дехто намагається 
озвучити це життя через переклад, але в автентичному тексті це звучить 
фальшиво; дехто намагається його просто скопіювати, але знову ж таки 
виходить грубо і неприродно.

Трансплантація не вдається, чужорідні тканини відторгуються, суміжні 
і навіть прониклі один в одного світи звучать у різних діапазонах і 
монологічне письменницьке мислення, моностилістичне письмо виявляють
ся безпорадними перед цією мовною несумісністю. У цьому розумінні — 
і тільки в цьому — українська література справді без’язика: ледь не 
половина довколишнього життя опиняється за порогом її слухових і, 
відповідно, мовних можливостей.

Але література — не лише відтворення, а й творення дійсности, і в 
цьому розумінні українська література аж ніяк не без’язика — в усіх 
тих сферах, де світ можна створювати звичними для неї засобами і де 
монологічність мислення не є апріорною перешкодою для написання 
цікавого тексту. Наприклад — “сільська” проза, від Стефаника до 
Тютюнника, чи, скажімо, чудові історичні романи й повісті Валерія 
Шевчука, . монологічність яких сприймається радше як талановита 
стилізація під середньовічне “житіє”.

Тим більше — поезія, для якої монологічність узагалі не проблема 
(майже вся поезія — сповідь, звернення до Бога, до долі, до себе, до 
іншого); у кінцевому підсумку, поезія самодостатня, вона може живитися 
лише тою мовою, яка живе у самому поетові, безвідносно до навколишніх 
“чорних дірок” і, взагалі, до мовного оточення. Поезія може створюватись 
і в кос-аральському засланні, і в заокеанській еміграції (прозаїки 
“ламаються” швидше, переходячи на іншу мову або “втікаючи” в 
історичну прозу, у спогади). У принципі, поезія може творитися навіть 
мертвою мовою, якщо тільки поет устиг засвоїти її як живу ( і рідну, 
звичайно).

Українська поезія взагалі і сьогоднішня зокрема — явище світового 
масштабу, звинувачувати яке в без’язикості не варто навіть у полемічному 
запалі. Безперечно, в кожній літературі існує чималий масив словесности 
без’язикої і напів’язикої, але про якість літератури ми судимо не за цими 
рулонами паперу, хай навіть заверстаного кимось у шкільні підручники. 
Читаючи в оригіналі, я наважуюсь стверджувати, що сьогоднішня 
українська поезія цікавіша й різноманітніша від поезії болгарської й 
чеської, англійської й американської, російської й польської.

Інша річ, що її мало хто знає, але чи винна в цьому література, а 
чи все-таки — читачі? Адже про “другосортність”, “провінційність”, 
“неповноцінність” української літератури говорять, як правило, не ті, хто 
її добре знає, а ті, хто за ціле життя не прочитав і двох українських 
книжок — за винятком хіба що відворотної шкільної програми, з іще
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огиднішими “літературознавчими” коментарями до неї. Весь інтелекту
альний багаж “опонентів” української словесности обмежується, як 
правило, іменами Шевченка (“ну, зто да” — позитивний приклад) і 
Тичини (“трактор в полі дир-дир-дир” — приклад негативний, на якому 
можна й крапку ставити і навіть великий могильний хрест).

А може, хто-небудь читав вірші Олега Лишеги? Чи Григорія Чубая? 
Чи Віктора Неборака, Юрія Андруховича, Костянтина Москальця? Ігоря 
Римарука, Василя Голобородька, Миколи Воробйова? Ігоря Калинця, 
Василя Герасим’юка, Івана Малковича? А може, хтось читав молодого 
Драча або Вінграновського? Чи прекрасного українського поета з Мюнхена 
Мойсея Фішбейна? Олександра Гриценка, зрештою, чи Оксани Забужко,
— статті яких друкуються у тій-таки “Республіці”?!.

І ось на цей “благодатний” читацький і'рунт падають глибокодумні 
слова про “без’язикість” української літератури. Подальший текст автора, 
боюсь, нікому вже не потрібен, більшості читачів вистачить добре знаного 
їм “контексту”. Навіщо докопуватись до глибокого й непростого “правед
ного”, коли можна вдовольнитися легкодоступним і легкостравним 
“грішним”, відомим до того ж змалку в більшості наших українофобських 
міст? Саме із “грішним” у статті Юрія Крота я й дозволю собі не погодитись.

Передусім не можна погодитися з тим, що спроба Котляревського 
створити літературну мову була невдалою, — хоча подібну думку ще в 
минулому столітті висловлював Пантелеймон Куліш (з інших міркувань, 
щоправда). Тим більш недоречне у цьому контексті посилання на 
Шевченка. Ю. Крот, мені здається, припускається типової для багатьох, 
хто зріс на російській культурі, помилки, — переносить її закони й 
парадигми на інші культури, у даному разі — на українську. Але ж 
історія виникнення української літературної мови — щось цілком 
протилежне до історії виникнення літературної мови в Росії. Там вона, 
як відомо, виростала з церковнослов’янської й давньоруської книжної 
мови, з кирило-мефодіївської “болгарщини”; це була мова Біблії, мова 
високого “штилю”, й уся її еволюція, по суті, відбувалась у бік 
“зниження”, освоєння повсякденної, розмовної лексики і нормального 
синтаксису, в бік просторіччя. Геніальність Пушкіна у тому й полягала, 
що він зумів щонайприродніше і найневимушеніше, синтезувати ці два 
протилежні, погано поєднувані між собою стилі.

Але в тому самому полягала й геніальність Шевченка. Хоч еволюція 
української літературної мови відбувалась у цілком іншому напрямку — 
від просторіччя, від розмовно-фольклорної лексики й синтаксису, від 
“низького” стилю до “високої” книжности й органічного синтезу обох 
стилів. На те були свої причини: українська культура у XVIII столітті
— на відміну від російської — виявилась відрізаною від своєї традиційної, 
тобто книжної, давньоукраїнської мови, від своєї “біблійної” болгарщини, 
від усіх тих мовних кодів, у яких створювалась не лише українська 
барокова поезія XVI — XVII ст., а й  уся давньоукраїнська (давньоруська) 
писемність. Цей процес почався з утрати української державносте 
(автономії), продовжився перекачуванням інтелектуальної еліти у північну 
столицю, її переходом в іншу культуру й закінчився забороною видавати 
Біблію та інші книги в Україні у тамтешній мовній редакції.

Книжна гілка давньої української культури була приречена таким 
чином на всихання, а точніше — вона була зрізана й перещеплена 
культурі російській; наприкінці XVIII ст. у розпорядженні Котляревського
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був в основному лише фольклорний та простонародний мовний матеріал, 
і треба визнати, що він його використав блискуче, надавши віршеві 
дивовижної гнучкости, легкости, невимушености. Нічого подібного, між 
іншим, за гнучкістю мови у тогочасній російській літературі ще не було.

Не торкаючись тут змістових аспектів “Енеїди” (ідеологема “стародав
нього” Риму й “нового”, імперського — цікава тема для окремого 
дослідження), зазначимо лише, що Котляревський поряд із просторіччям 
вдало використав і уламки старої української книжности, і вкраплення 
нової, “імперської” лексики, — це бурлескне поєднання “високого” і 
“низького” (за принципом контрасту) Шевченко перетворив згодом в 
органічний синтез, надзвичайно природний і впродовж багатьох років 
неперевершений.

Рух українського письменства від “низького” до “високого”, від 
“природного” до “штучного”, від розмовної мови до книжної виявився 
прямо протилежним рухові письменства російського. В обох випадках, 
проте, потрібен був геній — Шевченка чи Пушкіна, — щоб завершити 
цей стильовий синтез, надавши літературній мові небувалої перед тим 
гнучкости й здатности виповідати найрізноманітніші почуття, найтоніііі 
відтінки переживань без стильового фальшу і мовної недорікуватости: в 
одному випадку — без книжної “обважнілосте” пушкінських попередників, 
у другому — без бурлескної “полегшеносте” попередників Шевченка.

За літературною мовою Пушкіна стояла велика книжна традиція (від 
Ломоносова до Державіна), і головні зусилля йому доводилося спрямувати 
на опанування “розмовносте” вірша; за мовою Шевченка стояла велика 
народна традиція (від фольклорних пісень до Котляревського), і головні 
зусилля йому доводилося спрямувати на опанування “книжности” (не
дарма, мабуть, ще в дитинстві він “списував Сковороду”, а згодом читав 
і перечитував Біблію).

Заперечувати існування української літературної мови, починаючи від 
Шевченка (якщо вже не від Котляревського), мені здається, просто 
безглуздо. Можна говорити про зяючі в ній “чорні діри”, зумовлені 
аналогічними (не “чорними” навіть, а кривавими) “дірами” в самій 
українській дійсності, русифікованій за формою, колоніальній (чи пост- 
колоніальній) за змістом. Можна говорити про монологічність мислення 
багатьох носіїв і творців цієї мови. Можна говорити й про безліч інших 
проблем, але навряд чи можна, не впадаючи у такий собі 
літературознавчий соліпсизм, стверджувати, що українська літературна 
мова “как устойчивая и постоянно функционирующая система символов” 
(Ю. Крот) усе ще “виникає” і ніяк не виникне.

Це в Андруховича вона ніяк не виникне?

У приміщенні церкви відкрито вокзал: 
почекальні, лампади, ікони, кабіни.
Перелюднені хори гудуть, мов казан, 
а в касирок вуста, як фальшиві рубіни.
Туалети і фрески. Колишня зоря 
закотилася в тлін, мов Марія у чорнім.
Відчиняєш, як двері, врата вівтаря — 
і виходиш, і ходиш по першій платформі. (...)
У приміщенні замку відкрито шпиталь: 
там гуляє лицарство в потертих піжамах, 
мов побите вогнем чи познімане з паль, 
і діагноз готують на них, ніби замах. (...)
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У приміщенні цирку відкрито завод: 
там летить над верстатами гордий народ 
у блискучому гримі — від вуха до вуха.
У приміщенні неба відкрита тюрма.
У приміщенні тіла відкрита пітьма.
У приміщенні духа відкрита розруха.

Чи, може, це до Віктора Неборака слід застосувати висновок Ю. Крота 
про те, що “украинские позтн полагаются на верность собственного слова
— а оно самим бесстндньїм образом им изменяет, ньіряя обратно в язик, 
в обьщенную речь и оставляя их, одураченннх, судить да рядить о 
“милозвучності” и “солов’їності”? Або — до Григорія Чубая:

так упевнено маються крила у ворона 
так тримається певно за гілля рука 
цьому ж ловгому дереву всохнуть від кореня 
а найдовшому дереву всохнуть з вершка

цим квіткам облетіти цим метеликам вмерти 
процесійно прийти процесійно піти 
по червоній стерні на червоні мольберти 
по розп’ятому небі в порожні світи

ну а їй що ж бо їй для непевного кроку 
для короткого кроку од стіни до вікна 
для найдовших годин для найдовшого року 
для глибокого дна для найглибшого дна (...)

їй потреба початись щоб мати кінець 
їй потреба вернутись в своє і в солоне 
під вечірніх пташок полохливий вінець 
під зів’ялого листя непевну корону

їй у давніх слідах ще давніші сліди 
їй померлого дерева вранішня поза
і стояння навшпиньки німої води 
у німому та ще й несолоному озері

це ж розхитана віра у власне ім’я 
що не знає сьогодні дороги до вуха 
це стрімка наче лань зелена течія 
за якою біжить посуха

Поетична матерія при ближчому з нею зіткненні рішуче спростовує 
всілякі умоглядні розмірковування про “безсловесний текст”, яким начеб
то, на думку Ю. Крота, є українська література: “Слова, расснпанньїе 
по украинской литературе, так и лежат, не врастая в текст”. Але ж у 
будь-якій літературі “розсипані” міріади слів, які нікуди не вростають,
— усе це свідчить лише про рівень конкретного автора, а не літератури 
загалом.

Юрій Крот, безумовно, має рацію, стверджуючи, що “легенда об 
изначальной “солов’їності” украинского язьїка, о его особой позтичности 
изрядно навредила украинской литературе”. Але ж було й дещо інше, 
цілком протилежне — постійна полеміка з цією легендою в рамках самої 
літератури, — як літературно-критичними, так і власне художніми 
засобами, починаючи з ’’Тюремних сонетів" Івана Франка, з його 
“Мойсея”, з екзистенціалістських п’єс Лесі Українки (хто їх як слід 
прочитав? хто по-справжньому осмислив?) і закінчуючи “розстріляним
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відродженням” 1920 — 30-х років, коли ця легенда була рішуче подолана
— й у творчості “неокласиків” (М. Зеров, М. Рильський, Ю. Клен), й 
у творчості футуристів (М. Семенко), й у всій діяльності групи ВАПЛЇТЕ 
на чолі з Хвильовим.

Кому “подражал” (як стверджує Ю. Крот) М. Хвильовий у “Сана- 
торійній зоні” чи Винниченко у ранніх оповіданнях, чи В. Домонтович 
(Петров) у “Докторі Серафікусі”, В. Підмогильний (який переклав, до 
речі, цілу бібліотеку французької літератури) у “Місті” і “Невеличкій 
драмі”, М. Куліш у “97” і “Народному Малахії”? Чи той-таки Тичина, 
про якого автор “Из чего делать стихи?” відгукується доволі зневажливо, 
хоча його творчість аж ніяк не зводиться до “Арфами, арфами”, як, 
зрештою, й “Арфами, арфами” не зводиться до “лалакання” — всупереч 
твердженню Ю. Крота.

Леонід Плющ у Парижі написав цілу книгу про антропософські віяння 
в українській літературі того періоду, зокрема — у творчості П. Тичини; 
вступний вірш збірки “Соняшні кларнети” (1918) — “Не Зевс, не Пан, 
не Голуб-Дух...” — своєрідний ключ до всього раннього, “космічного” 
Тичини; тут би й згадати про “устойчивую и постоянно функционирую- 
щую систему символов”, на відсутність якої з прикрим “киевлянинским” 
снобізмом нарікає Ю. Крот. Адже ранній Тичина писав не віршами, а 
книжками, і музичне “Арфами, арфами” — це лише інтермеццо, своєрідна 
“контрастна” прокладка у композиційно складній книзі, де можна, коли 
захотіти, знайти й щось цілком протилежне:

Одчиняйте двері —
Наречена йде!
Одчиняйте двері —
Голуба блакить!
Очі, серце і хорали 

Стали.
Ждуть...

Одчинились двері —
Горобина ніч!
Одчинились двері —
Всі шляхи в крові!
Незриданними сльозами 

Тьмами
Дощ...

1 вже тим більше гріх говорити про “лалакання”, коли в ті самі роки 
Тичина написав свою поетичну “Ґерніку” — книгу “Замість сонетів і 
октав” (1920), вельми складну за композицією і філософською символікою, 
вражаючу — і як поетичне осмислення громадянської війни, і як 
пронизливе передчуття загальної і власної катастрофи.

Грати Скрябіна тюремним наглядачам — це ще не є 
революція.

Орел, Тризубець, Серп і Молот... І кожне виступає 
як своє.

Своє ж рушниця в нас убила.
Своє на дні душі лежить.

Хіба й собі поцілувать пантофлю Папи?
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Покійний Григорій Чубай розказував, як учителька поставила йому 
колись у школі двійку лише за те, що згадав серед інших і цю збірку 
Тичини. “Не було в нього такої збірки!” — цілком по-орвеллівськи 
зарепетувала сіячка доброго й розумного. “Я міг би їй принести ту книжку 
й показати, — казав Чубай, — але ж вона, скоріш за все, пошматувала б 
її, знищила і горлала б далі: “Не було такої книги!”

Позиція багатьох “розвінчувачів” української літератури, культури, 
мови надзвичайно нагадує мені позицію тої вчительки. Я далекий від 
того, щоб зараховувати до сеї компанії і Ю. Крота, пером якого рухає, 
мені здається, щира зацікавленість українською літературою, небайдужість 
до української культури й мови. Але об’єктивно він потрафляє саме цій 
компанії, переконаній і без його статті, що вся ця “украина” — суцільне 
непорозуміння: недомова, недонарод, недокультура.

Я не знаю, яка тому причина — поквапливість, недбальство, незнання 
матеріалу, провокування полеміки чи не зовсім зграбна спроба привітати 
й підтримати нових, справді цікавих українських письменників, що творять 
начебто (“нарешті!”) “украинский литературньш язьік”. В усякому разі, 
виходить кепсько — і за загальним тоном (таке собі верхоглядство 
ентомолога), і за змістом (плутано і що не абзац — неточно).

Під “концепцію” підганяється не лише Тичина, а й Шевченко, якому, 
виявляється, після “неудачной попьітки Котляревского” створити 
українську літературну мову “не оставалось ничего другого, кроме как 
плакать над тем, что “своєї дастьбі...” — и вести личньїй дневник на 
русском язмке”. Тут що не слово — пересмикування, красного слівця 
заради. По-перше, тому, що Шевченко не вважав спробу Котляревського 
“неудачной”, скоріш навпаки. По-друге, тому, що Шевченкові рядки “а 
своєї дастьбі...” — це зовсім не “плач” за відсутністю української 
літературної мови, а лише саркастична констатація зросійщення, де
націоналізації української еліти, яка залюбки записувалась у “моголи” в 
минулому столітті, як, зрештою, і в нинішньому. Якщо й вважати ці 
рядки “плачем”, то хіба що за відсутністю найбуденнішої і найповсяк- 
деннішої (а не “літературної”) української мови у верхніх прошарках 
суспільства.

І тим більше (це вже по-третє), не варто приплутувати до цієї сумнівної 
а р і'у м е н т а ц ії Шевченків особистий щоденник: поет не вів його як суто 
“особистий” (врешті-решт “Щоденник” був подарований М. Лазаревсько
му) — за стилем це зовсім не “інтимний” документ, а в міру сповідальна, 
в міру грайлива проза, розрахована на показування і навіть дарування 
друзям, не всі з яких читали по-українськи (про “Щоденник” і взагалі 
про російську прозу Шевченка цікаво пише професор із Гарварду Джордж 
Грабович у книзі “Poet as Mythmaker” — “Поет як міфотворець”; хоч би 
там як, а розглядати російськомовну прозу Шевченка як “капітуляцію” 
й “оплакування невдалої спроби Котляревського” неправомірно: попри 
позірну хвацькість журналістської фрази про те, що Шевченкові, мовляв, 
“не оставалось ничего другого”, крім як оплакувати відсутність української 
літературної мови та строчити щоденника по-російськи, дехто з-поміж 
читачів, мабуть-таки, згадає, що Шевченко робив і дещо “інше” — 
зокрема, писав вірші цією самою, прости господи, українською, продов
жуючи — і, кажуть, досить-таки непогано — “неудачную попьітку 
Котляревского”.
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Я вже не чіпаю дрібниць на зразок “ориентации на православньїй 
Восток”, начебто притаманної українській культурі (мається на увазі, 
очевидно, Іван Франко, який читав кільканадцятьма європейськими 
мовами, чи Леся Українка, що знала французьку, італійську, німецьку, 
англійську, чи “неокласики”, які перекладали, крім усього, ще й 
стародавніх греків та римлян; чи, може, Василь Стус, що перекладав у 
концтаборі Рільке, чи Олег Лишега, що цитує з пам’яті Павнда, Ловренса, 
Еліота; чи Олександр Гриценко, який переклав Камінна — див. “Всесвіт”, 
1991, № 8, — як дай Боже комусь перекласти його по-російськи; чи 
Григорій Чубай, що перекладав іспанських і польських поетів, чи Оксана 
Пахльовська з її конгеніальними перекладам італійських “герметиків”, чи 
блискучий знавець американської поезії Оксана Забужко, перекладач 
німецьких і польських письменників Юрій Андрухович, добрий прозаїк і 
віртуозний інтерпретатор Беккета Володимир Діброва — і т. д. й т.п.?).

Єдине, на що ще хотілося б тут звернути увагу, — курйозний критерій 
“літературносте”, а точніше — “нелітературности” української мови: 
відсутність у ній назв на кшталт “Преступление и наказание” (де кожне 
слово багатозначне і сама назва твору полісемантична: “смьісльї перелива- 
ются и перетекают друг в друга”, — як пише Ю. Крот). Я думаю, що 
й у російській літературі іншої такої назви немає; взагалі, всяка 
геніальність одинична й унікальна; у кожній культурі є щось таке, чого 
нема і не може бути (з багатьох причин) у іншій культурі.

“Преступление и наказание” не могло постати в українській літературі 
не лише тому, що становлення романної форми в колоніальній, хронічно 
знекровлюваній і тероризованій культурі істотно ускладнене (у концтаборі 
можна писати вірші, але не романи). Неможливість такої назви зумовлена 
ще й особливостями мови; українська літературна мова, як ми вже 
зазначали, виявилася штучно відрізаною від власної традиції, від давньо- 
руської-староукраїнської книжности. З виникненням петрівської імперії вся 
попередня українська історія і культура виявились мовби привласненими 
Московією, що раптом стала “Росією”, тобто начебто й Руссю теж. 
Відповідно й церковнослов’янська “болгарщина” (як основа “високого” 
стилю) стала виключною власністю російської літератури; “Преступление 
и наказание” можливе в болгарській мові, але неможливе у польській 
або чеській, — усе це, однак, жодною мірою не є показником їхньої 
“літературносте”.

Кожна мова має свої виняткові особливості, й література; (особливо 
поезія) великою мірою від них залежить. Українська літературна мова, 
штучно ізольована від своєї стародавньої книжної традиції, безумовно, 
має певні труднощі в утворенні загальних понять і вираженні деяких 
абстрактно-філософських смислів. Але водночас свобода від вантажу 
“книжности” і літературної конвенційности робить її гнучкішою й 
енергійнішою в конкретиці, у безпосередній предметній емпірії. Українське 
слово міфологічніше, воно мовби б л и ж ч е  до позначуваного предмета, 
тотожніше йому; між словом і предметом тут значно менша дистанція, 
створювана книжною традицією, опосередковуючою роллю культури.

Ось чому в українській літературі можливий феномен молодого Тичини 
з його “Арфами, арфами” — нічого подібного ані створити, ані перекласти 
по-російськи неможливо; цей вірш справді “сделан”, як каже Ю. Крот, 
“из солнца, музьїки, кларнетов”, — але він “зроблений” також зі слів,
— чого Ю. Крот не помічає чи не хоче помічати; просто віддаль між
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словом і сонцем, словом і музикою, словом і смислом тут мінімальна, 
невловима — як у магічному заклинанні, ритуальній формулі.

З цієї самої причини в російській літературі і, я гадаю, у будь-якій 
іншій неможливий феномен Шевченка (багато хто, мабуть, стикався з 
загадковою неперекладністю його “простих” начебто віршів), як, зрештою, 
і феномен Вінграновського:

Коло тебенько я — дивись!
Ходять хмари нехмарним небом,
По воді сон зорі повивсь 
Біля тебенько, коло тебе. (...)

Для сприйняття газетної інформації, у принципі, неістотно, чи буде в 
тексті написано “підручник” чи “учебник”, “постать” чи “силузт”, “літак” 
чи “самолет”, — усе це під силу перекласти і навіть написати комп’ютеру. 
Але для поетів, які працюють не лише з важкими “ядрами” слів, а й з 
їхніми невловними “аурами”, надзвичайно важливо, що “учебник” — це 
те, з чого вчаться, а “підручник” — те, що завжди під рукою, напохваті; 
що “літак” — це щось природніше, “живіше”, а “самолет” — щось більш 
штучне, сконструйоване. І коли Григорій Чубай назвав свою першу 
самвидавівську збірку (1968 р.) “Постать голосу”, він чудово розумів 
різницю між “постаттю” і “силузтом”, який, до речі, теж в українській 
мові існує. Бо “постать” — це і те, що “постає”, і те, що стоїть на 
якомусь “посту”, це й “стать”, і те, що “по статі” лишається. У стислій 
метафоричній формулі — і становлення голосу, і певна його сокровенна, 
“метафізична” сутність, — усе те, чого нема й не може бути в “силузте”.

Кожна мова — чудо, якщо, звичайно, її добре знати. По-українськи 
можна, наприклад, назвати поетичну збірку “Упродовж снігопаду” 
(І. Римарук), — поєднавши в одному слові просторову і часову 
тривалість-протяжність (“на протяжении снегопада” — звучить пародійно) 
і виразивши у стислій метафорі загальний стан світу, суспільства, власної 
душі. Можна назвати літературно-критичну збірку “Друга черга” 
(Ю. Шерех), знайшовши в українському слові “черга” те єдине значення, 
якого немає в російському слові “очередь”: “чергування” і “чергувати”, 
змінюватись по черзі і в той же час бути на посту, — третьорядне 
значення слова виявляється для письменника важливішим від багатьох 
першорядних — “автоматної черги”, звичної “черги у магазині” чи якоїсь 
там “черги новозбудованого об’єкту”.

Пригадується чудовий сюжет про зустріч чи то узбецьких, чи то 
туркменських письменників із російськими колегами. Керівник середньо
азіатської делегації чинно представляв своїх товаришів: “Це наш турк
менський Єсенін. А це — наш Олексій Толстой. А це — наш Маяковський. 
А це — наш Горький...” — “Ну, а хто ваш Лев Толстой?” — зіронізував 
російський колега. — “Я”,— скромно, потупивши зір, відповів той.

Боюсь, дискусія у “Республіці” ризикує перетворитися на завзяте 
з’ясовування “де ваш Толстой?” (Достоєвський, Чехов, Набоков, — 
потрібне підкреслити). Упродовж століть українців переконували, що вся 
їхня культура — частина “общерусской” або ж зменшене, провінційне 
відображення “великої російської”. Втім, не лише “переконували”, а й 
робили усе можливе для того, щоб саме так і було. Академік Вернадський 
називав це станом “умственной подчиненности”; на Заході з легкої руки 
Едварда Саїда прижився термін “ментальний колоніалізм”.
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Позбуваючись цієї спадщини, не слід впадати у протилежну крайність, 
абсолютизуючи свою “самобутність” і “ні-на-кого-не-схожість”, свою 
“милозвучність” і “солов’їність”, як справедливо застерігає Ю. Крот. Але 
й репродукувати, консервувати згаданий стан, я гадаю, також не варто. 
Хоча б тому, що той стан сам по собі досить стійкий і консервативний, 
він сам себе непогано репродукує. Як літературний критик і як публіцист 
я готовий висловлювати (і не раз висловлював) своїм землякам значно 
неприємніші речі, аніж це робить Ю. Крот у своїй статті. Але одна річ 
говорити це людям, які вже мають певне уявлення про українську 
культуру, певний позитивний досвід спілкування з нею, інша річ — 
говорити це тим, у кого цей досвід нульовий або й “мінусовий”. Для 
одних це — ліки, для інших — отрута, якою наші “інтернаціональні” 
(по суті — люмпенізовані) міста й так досить отруєні.

Дискутувати про “без’язикість” української літератури можна скільки 
завгодно. Але за однієї умови: не цитуючи конкретних текстів або не 
читаючи їх взагалі. Я ж пропоную замість дискусії відкрити кілька 
хороших книжок. Ну, хоча б перше цьогорічне число журналу “Су
часність”. Хто любить вірші — хай прочитає поему К. Москальця “Для 
троянди” чи переклади з Чеслава Мілоша. Хто любить прозу — хай 
погортає роман Ю. Андруховича “Московіада”. Тоді й поговоримо.
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СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ

ПОЛЬСЬКА МЕНШИНА В ЛИТВІ 
ТА ЛИТОВСЬКА МЕНШИНА В ПОЛЬЩІ

(Звіт делегації Данського та Шведського 
Гельсінкських комітетів, яка 12 — 17 грудня 
1991 року побувала в Литві та Польщі)

ПОЛЬСЬКА МЕНШИНА

Взаємні страхи

Здається, у відносинах між литовським урядом і польською меншиною 
панують взаємні страхи, а зумовлені страхами дії мають схильність ті 
страхи збільшувати. Це зачароване коло має бути розірване якомога 
швидше, що потребує допомоги міжнародних організацій. Допомогу, яку 
Польща могла б надати польській меншині у її стосунках із литовським 
урядом, той уряд може хибно витлумачити.

Литовські страхи

Польська меншина чисельністю 260 тисяч (за офіційними даними) чи 
300 тисяч чоловік (як твердять етнічні поляки) складає чималу частину 
всього населення Литви, що нараховує 3,7 мільйона. Більшість поляків 
живе на прилеглих до литовської столиці землях, що мають назву 
“Віденського краю”. Від часу остаточного проведення кордонів між 
новопосталими Польською та Литовською державами й до 1939 року ці 
землі належали Польщі. Польське населення краю працює переважно в 
сільському господарстві й дуже віддане землі, якою їхні предки володіли 
і яку обробляли впродовж століть. Литовці бояться, що існування цієї 
відносно великої польської меншини на чітко визначеній території може 
в майбутньому стати базою для територіальних претензій із боку Польщі.

Цим острахом пояснюється низка вжитих литовцями заходів, які 
призведуть до того, що польське населення, яке живе і працює в сільському 
господарстві в цьому традиційно польському краї, буде зігнане з рідної 
землі й розсіяне по країні.

Польські страхи

Багато поляків не почувалося в безпеці, стаючи національною 
меншиною в незалежній Литві, а відтак голосували проти незалежности 
на референдумі 9 лютого 1991 року.

Польська меншина боїться, що буде вжито заходів, аби зігнати поляків 
із рідної землі. Вони остерігаються, що польська культура, яка налічує 
не одне століття, не виживе за умов, коли поляки житимуть розпорошено 
й утратять вплив на місцеву владу своїх районів і на парламент Литви.

Історичне тло

Польща та Литва впродовж століть утворювали “королівство двох 
націй”. Литовський князь Владислав Яі^айло став у XIV сторіччі королем
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Польщі та Литви, і його нащадки протягом двох століть правили обома 
народами. Ці народи були об’єднані аж до втрати незалежности наприкінці 
XVIII сторіччя.

Польська культура панувала. Християнство прийшло до Литви з Польщі 
в XIV сторіччі. Литовська шляхта сполонізувалася. Зрозуміло, що сьогодні, 
коли їхня нація відроджується, литовці опиратимуться цій, на їхню думку, 
польській культурній гегемонії. Як заявив заступник голови парламенту 
Кузміцкас, вона неминуче пов’язуватиметься з ідеєю гегемонії політичної.

1920 року під час війни між Польщею та Радянською Росією 
“Віденський край” був захоплений польською армією і 1922 року 
анексований Польщею. Після укладення пакту Молотова — Ріббентропа 
(23 серпня 1939 р.) Віденський край договором від 10 жовтня 1939 р. 
передано Литві.

До 1939 року населення Вільнюса та “Віденського краю” було майже 
цілковито польським і єврейським. Кажуть, що у Вільнюсі налічувалося 
менш як 2% литовців.

Під час другої світової війни чимале польсько-єврейське населення 
Вільнюса та частину польського знищено, а після війни решту польських 
мешканців міста депортовано до Сибіру або ж вони зі страху емігрували 
до Польщі. Нині поляки становлять 20% населення Вільнюса. У 
“Віденському краї” поляків більшість.

1945 року польський уряд відмовився від будь-яких територіальних 
претензій до Литви. Нинішній міністр закордонних справ Польщі, професор 
д-р Кшишт ф Скубішевський заявив, що Польща не має до Литви 
територіальних претензій.

Литовські звинувачення

Литовці звинувачують польську меншину в нелояльності до незалежної 
Литви та її форми правління. Підставою цих звинувачень є той факт, 
що деякі поляки, як уважають, голосували проти незалежности на 
референдумі, що його литовська влада зорганізувала в лютому 1991 року.

Всупереч ухвалі Верховної Ради Литви бойкотувати референдум СРСР 
про нові відносини між радянськими республіками, польські Ради цей 
референдум провели.

Деякі поляки — депутати двох “польських” районних Рад випускали 
заяви й проводили демонстрації на підтримку серпневого заколоту проти 
Ґорбачова.

Поляків звинувачують також у тому, що деякі депутати обраних у 
польських районах Рад — “старі комуністи”. (Польська меншина, одначе, 
вказує, що серед поляків відсоток членів партії був менший, аніж серед 
литовців).

Резолюція від 29 січня 1991 року

Перед референдумом 9 лютого 1991 р. Верховна Рада Литви ухвалила 
29 січня резолюцію (її надруковано 31 січня в “Лєтувас айдас”), згідно 
з якою населений переважно поляками район біля Вільнюса повинен мати 
місцеве врядування та певний ступінь автономії. До того ж резолюція 
вносила деякі поправки до закону про етнічні меншини. Відповідно до 
ст. 2, § 3, етнічна меншина має право “навчатися рідною мовою, причому
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повинні бути забезпечені умови для існування дошкільних закладів, 
середніх шкіл і класів, а також груп, факультетів і філій у вищих 
навчальних зак адах, що готують учителів та інших спеціалістів, 
потрібних етнічним меншинам”.

Скарги польської меншини

1. Розпуск місцевих Рад у  двох районах, населених перевішено 
поляками

У двох районах біля Вільнюса, Віденському та Солєчнікському, поляки 
становлять близько 80% населення. Місцеві Ради, обрані 1991 року на 
демократичних виборах, складалися переважно з поляків. Ці Ради 
розпущено 9 вересня 1991 року, і районами управляють призначені урядом 
литовські комісари. Вони не володіють польською мовою. | Всіх поляків у 
районних адміністраціях звільнено, і їхні місця посіли литовці.

Офіційна причина розпуску Рад — підтримка деякими їхніми членами 
заколоту в Радянському Союзі в серпні 1991 року. Польська меншина 
вважає цю причину недостатньою. Можна було звільнити осіб, щодо яких 
були сумніви, і оголосити нові вибори, але розпуск обох Рад дорівнює 
колективному покаранню польської меншини.

Напередодні постанови уряду про розпуск цих Рад одна з них прийняла 
ухвалу про припинення повноважень депутатів, які скомпрометували себе 
підтримкою заколоту, та обрання нових депутатів.

Литовський уряд називає ще одну причину розпуску: поляки провели 
рядянський референдум у березні 1991 року, хоча Верховна Рада Литви 
ухвалила його бойкотувати. Польські Ради також прийняли деякі ухвали, 
що їх литовці вважають порушенням законів Литви. Здається, це останнє 
звинувачення мав би розглядати суд — тим паче, що, як указували 
польські депутати литовського парламенту, розпуск Рад також є пору
шенням законів Литви. До того ж підтримка місцевими депутатами-ко- 
муністами радянського референдуму та заколоту не відбиває позицій 
переважної частини польської меншини. Польські товариства й поляки — 
депутати парламенту рішуче засудили і проведення референдуму, і 
заколот.

Уряд заявив про намір провести нові вибори не пізніше, ніж за три 
місяці після розпуску Рад, тобто до 9 грудня 1991 року. Проте цього не 
зроблено, і провідні політики висловлюють думку, що вибори не варто 
проводити доти, доки польська меншина не “дозріє”. Вони бояться, що 
коли провести вибори вже тепер, поляки можуть обрати своїх колишніх 
комуністичних керівників.

2. Район Великого Вільнюса

Відповідно до ухвали міської влади Вільнюса, міста з 700-тисячним 
населенням, площу міста передбачено збільшити вп’ятеро. Радіус “району 
Великого Вільнюса” коливатиметься від 35 до 50 кілометрів. У його межах 
опиняться більшість земель, де живуть нині польські селяни й де жили 
їхні предки.

Польські селяни стурбовані, що не зможуть стати власниками землі, 
яку поляки населяли впродовж сторіч. Литовський закон дозволяє 
колишнім (до 1940 року) власникам або їхнім дітям повернути собі
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втрачену землю. Але оскільки це право не поширюється на територію 
міста, то утворення “району Великого Вільнюса” позбавить поляків цієї 
можливости. Натомість цю землю можуть купити багатші литовці, оскільки 
продаж землі в межах міста приватним особам закон дозволяє. Поляки 
бояться, що пропонований захід призведе до витіснення польського 
населення із предківських земель “Віденського краю”.

Ухвалу подано на розгляд місцевих Рад планованого району. Комісари 
двох районів, де живуть поляки, вже схвалили її.

Величезне розширення території міста важко виправдати перспективою його 
розбудови. Позбавлення польських селян права ревіндикації предківських 
земель виправдати неможливо, особливо якщо взяти до уваги можливість 
продажу цієї землі приватним особам. У зв’язку з цим важливо відзначити, 
що поляки, як нам сказали, виведені зі складу приватизаційних комісій.

3. “Виборчі махінації”

З планами “Великого Вільнюса” пов’язаний також намір змінити 
адміністративні райони таким чином, аби польське населення було 
меншістю в кожному з них і, отже, не мало змоги обрати “польські” 
Ради. Розпорошення польського населення може також зменшити його 
можливості мати польських депутатів у парламенті Литви.

4. Доступ до засообів масової інформації

Місцеві польські газети закрито у зв’язку з розпуском двох районних 
Рад. Під час перебування делеАції в Литві звільнено шанованого 
польського телевізійного редактора Ромуальда Мєчковського, що колись 
сміливо виступав за незалежність Литви. Польську телепрограму, що 
раніше транслювалася по всій країні, тепер передають лише місцеві станції.

5. Дискримінація

Поляки скаржаться на дискримінацію щодо праці. За нових економічних 
і політичних умов поляки, кажуть, є першими кандидатами на звільнення
— часто під приводом, що вони були колись комуністами. Немає поляків 
серед міністрів і вищих урядовців. Деякі литовські політики пояснюють 
цей факт нижчим буцімто освітнім рівнем польської меншини порівняно
з рештою населення.

Як нам сказали, всіх поляків у районних адміністраціях замінено на 
литовців — навіть шкільних інспекторів. Дуже важливі приватизаційні 
комісії також складаються тільки з литовців.

Поляки вбачають дискримінацію в тому, що їм не дозволяють правити 
польською мовою меси у Вільнюському кафедральному соборі і що польські 
імена й географічні назви й досі мусять передаватися згідно з литовською 
традицією, хоча ухвала парламенту від 29 січня 1991 року дозволила 
полякам писати їх по-польському.

6. Освіта

За радянських часів польське шкільництво в Литві занепадало. 1945 
року було близько 300 польських шкіл, нині їх лише 80 і лише в тих
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районах, де поляків більшість. Представники польської меншини скар
жаться, що рівень викладання в польських школах нижчий, ніж у 
литовських. Через це, зокрема, так багато польських дітей ходили до 
російських шкіл.

Під час зустрічі делегації в департаменті національних меншин його 
голова Галина Кобєцкайтє визнала, що попередня влада придушувала 
польську культуру й освіту, але заявила, що тепер передбачається відкрити 
більше польських шкіл і дитячих садків, а також польських класів у 
литовських школах.

Давній польський університет Стефана Баторія був перейменований на 
Вільнюський університет. У ньому немає факультету польської мови та 
літератури.

Призначений нещодавно ректор майбутнього польського університету 
у Вільнюсі сказав членам делегації, що він має групу кваліфікованих 
викладачів і багато заяв од польських студентів, але досі не зміг дістати 
дозвіл використовувати будь-яке з порожніх приміщень, які він просив.

Литовська влада, здається, не хоче визнавати кваліфікацію польських 
викладачів. Делегація запропонує скандинавським університетам надати 
допомогу в зв’язку з організацією польського університету у Вільнюсі.

Декларація про дружні стосунки та добросусідську співпрацю між 
Польською Республікою та Литовською Республікою від 3 січня 1992 року

Під час перебування делегації в Литві декларація все ще — після 
кількамісячних переговорів — була предметом поважних незгод між двома 
країнами, оскільки литовський уряд не хотів приймати без змін пункт 
про те, що сторони утримуватимуться від заходів, які можуть спричинити 
зміни національної ситуації в районах, населених національними 
меншинами. Тепер цей пункт прийнято без жодних змін.

Згідно з декларацією, сторони докладатимуть зусиль, аби створити для 
національних меншин умови, які задовольнятимуть їхні мовні, культурні, 
релігійні й освітні потреби, в тім числі освіту рідною мовою на всіх 
рівнях, а також гарантувати, що меншини не зазнаватимуть політичної, 
соціальної та економічної дискримінації і матимуть можливості підтриму
вати зв’язки з іншою країною.

Сторони зобов’язалися забезпечувати установам і організаціям обох 
меншин право шукати добровільних пожертв і громадської підтримки 
відповідно до законів держави. Сторони підтримуватимуть обмін експер
тами в галузі культури, освіти та інформації;

Польща та Литва Гарантуватимуть членам національних меншин право 
вживати імена та прізвища у формах рідної мови, згідно з документами, 
узгодженими на конференції НБСЄ.

Відповідно до міжнародних норм, сторони утримуватимуться від дій, 
які можуть призвести до змін у національній ситуації на територіях, що 
їх населяють меншини.

Питання, що стосуються громадянства осіб, які належать до 
національних меншин, розв’язуватимуться відповідно до міжнародного 
права.

Польща та Литва захищатимуть історичні й культурні пам’ятки обох 
народів на своїй території.

Декларація наразилася на різку критику з боку литовських
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націоналістів, які, здається, заперечують проти будь-якого примирення 
між литовцями та польською меншиною. Націоналістична організація 
“Вільнія” в день підписання декларації провела велику демонстрацію 
перед будинком міністерства закордонних справ Литви. Заступник міністра 
закордонних справ Егідіюс Клумбіс разом з одинадцятьма депутатами 
литовського парламенту оприлюднили заяву протесту.

У Польщі націоналістичні партії, особливо Християнська національна 
партія, також протестували проти декларації — позаяк вона не Гарантує 
повної територіальної автономії для польської меншини. Деякі польські 
партії заявляли, що Польща не повинна відмовлятися від територіальних 
претензій на “Віденський край”, правовий статус якого, на їхню думку, 
не буде остаточно визначений, якщо польська меншина не здобуде повної 
автономії.

Хоча декларація є важливим кроком до розв’язання проблем польської 
меншини, багато проблем залишається. Польський міністр закордонних 
справ Скубішевський попросив парламент відкласти обговорення становища 
польської меншини в Литві, потурбувавшись натомість про виконання 
декларації щодо литовської меншини в Польщі.

Видавець польської газети у Вільнюсі, депутат парламенту Окінчич 
закликав польську меншину активно шукати примирення зі своїми 
литовськими співвітчизниками, застерігши її від звертання по допомогу 
до Польщі. Допомога має радше, надійти від третіх країн та від 
міжнародних організацій і базуватися на міжнародних документах щодо 
прав меншин.

Пропозиції

Описані вище проблеми, що обтяжують відносини між Польщею та 
Литвою, будуть задовільно розв’язуватися за умови виконання обома 
країнами положень декларації.

Детальніші пропозиції делегації такі:
1. Щоб позбавити литовців остраху щодо майбутніх територіальних 

претензій із боку Польщі, польський парламент повинен недвозначно 
відмовитися від них і схвалити декларацію.

2. Колишні власники землі в межах міста Вільнюса та їхні сини й дочки, 
які можуть успадкувати цю землю, повинні мати право ревіндикації.

3. Вибори місцевих Рад у Віленському та Солєчнікському районах 
мають бути проведені негайно.

4. Скарги на дискримінацію щодо праці повинна розглядати нейтральна 
установа.

5. Потрібно припинити здійснення всіх планів змінити демографічну 
ситуацію у “Віленському краї”, зокрема “махінації” з виборчими округами.

Делегація підкреслює, що у своїй політиці щодо етнічних, культурних, 
мовних і релігійних меншин Литва має керуватися принципами, викла
деними в розділі IV прикінцевого документа Копенгагенської Конференції 
з людського виміру НБСЄ в червні 1990 року. Делегація хоче особливо 
наголосити на таких принципах:

33 — згідно з яким держава захищає такі меншини і створює умови 
для збереження та розвитку їхньої самобутности;

35 — який стосується права осіб, що належать до національних меншин, 
брати дієву участь у справах суспільства.
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ЛИТОВСЬКА МЕНШИНА

Литовська меншина в Польщі налічує ЗО тисяч чоловік, або менше 
як 1% населення країни. Більшість литовців живе в Сувалкському 
воєводстві на північному сході Польщі, де вони складають 90% населення 
Пунського, 30% — Сейнського та 10% — Шипліського повітів. Ще 
близько 10 тисяч литовців живуть в інших частинах Польщі.

Литовське населення має дві культурні організації. Старіша, заснована 
1957 року, була, як кажуть, під впливом комуністичної ідеології. 7 травня 
1990 року засновано Товариство святого Казимира. Ці організації можуть 
невдовзі об’єднатися.

Польське міністерство культури фінансує три періодичні видання:
“Ausra” (“Світанок”) — литовськомовний місячник, видається в 

Пунську.
“Lithuanika” — польською мовою, видає міністерство культури Польщі.
“Lithuania” — видає товариство польсько-литовської дружби, мета якого

— сприяти тому, щоб два народи краще розуміли спільну історію. Цей 
часопис редагують поляки.

Міністерство культури фінансує також деякі традиційні литовські 
фестивалі.

Литовці Сувалкського воєводства можуть приймати радіо і телебачення 
з Литви. Місцеве польське державне радіо має щотижневу півгодинну 
передачу литовською мовою. Однак монополія на радіо може бути 
скасована.

У п’яти школах і одній гімназії викладання ведеться литовською мовою. 
В інших школах, де є принаймні вісім литовських учнів на клас, також 
можливе викладання литовською мовою. Загалом нею навчається понад 
700 учнів. У деяких школах литовську мову вивчають як додатковий 
предмет. У Польщі немає литовського університету, але литовську мову 
й культуру викладають в університетах Варшави та Познані. Є чотири 
литовські церкви, і в Сейнах, Варшаві та Вроцлаві богослужіння 
відбуваються литовською мовою.

Скарги литовської меншини

Вперше скарги щодо ставлення Польської держави до литовської 
меншини були висловлені в березні 1991 року. їх зрозуміли як реакцію 
на висловлені незадовго до того скарги щодо становища польської меншини 
в Литві. Група литовців надіслала листа до Сенату, Сейму та Президента 
Польщі, складеного переважно з цитат із листа поляків до Литви. Наступний 
лист до польського уряду мав результатом зустрічі з представниками урядового 
комітету в справах культури та меншин і міністерства освіти. Литовські 
представники висунули такі вимоги:

Місячник “Ausra” має виходити частіше. Кінцева мета — щоденна 
литовська газета.

Потрібні нові литовські підручники (польська влада вважає, що вони 
повинні видаватися в Литві).

Має шануватися написання литовських імен згідно з литовською 
традицією. (Литовські імена були сполонізовані під час комуністичного 
правління. Недавня ухвала суду дозволяє литовське написання).
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Литовська меншина має бути представлена у польському парламенті. 
(40-мільйонне польське населення обирає 460 членів Сейму. ЗО тисяч 
литовців навряд чи зможуть забезпечити достатню кількість голосів для 
обрання литовського депутата. На останніх виборах меншини мали 
окремий список кандидатів. Литовський кандидат не був обраний).

Литовці мають бути зайняті в державному секторі пропорційно до 
їхньої кількосте.

Зустріч із литовською меншиною

У Сейнах делегація зустрічалася з групою литовців, які критикували 
ставлення польських установ до литовської меншини. Вони скаржилися, 
що литовцям не дозволили вживати рідної мови на телебаченні під час 
виборчої кампанії. Бюджет литовських шкіл, на їхню думку, недостатній. 
Існує дискримінація в праці в державному секторі. Наводилися приклади 
звільнення литовців, місця яких згодом посідали поляки. Анкети для 
працевлаштування вимагають інформації не лише про громадянство, але 
також про національність та імена батьків, що робить можливою 
дискримінацію. (Така інформація потрібна головно для ідентифікації особи, 
оскільки Польща не запровадила особистих ідентифікаційних номерів). 
Вчителька поскаржилася, що її звільнено з католицької благодійної 
установи після того, як вона відмовилася підписати заяву з протестом 
проти становища польської меншини в Литві. Директор установи заявив 
по телебаченню, що неполякам не слід дозволяти вчити польських дітей.

Деякі з литовців скаржилися, що їм не дозволяють спілкуватися рідною 
мовою на робочих місцях. Персоналу лікарень не дозволяють розмовляти 
по-литовському з литовськими пацієнтами.

В роки комуністичного правління литовці Сувалкського воєводства 
зібрали чималу суму грошей на будівництво литовського культурного 
центру в Пунську. Місцева влада довго не давала дозволу на будівництво. 
Через інфляцію зібрані гроші знецінилися. Литовці вважають, що держава 
має компенсувати втрати.

Пропозиції

Щоб уникнути дискримінації, особливо щодо праці, анкети не повинні 
містити питання, окрім громадянства, ще й про національність.

Службовці державних установ та інші особи повинні мати можливість 
говорити в службових приміщеннях литовською мовою у приватних розмовах 
та спілкуванні між персоналом лікарень і литовськими пацієнтами.

Литовські імена повинні передаватися згідно з литовською традицією. 
У районах, де живе багато литовців (Пунський, Сейнський і Шипліський) 
мають уживатися і литовські, і польські назви місць і вулиць.

Треба розглянути ситуацію з фінансуванням литовського культурного 
центру в Пунську.

Переклав з англійської Володимир КУЛИК
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Карла РАППОПОРТ

ВОНИ

Загальноєвропейська ейфорія, що панувала три роки тому з приводу 
падіння Берлінської стіни, поступилася місцем страхові, невпевненості та 
зростаючій ненависті. Фашисти здобули успіх на виборах у Франції, 
страйки охопили Німеччину, і вперше від 1945 року на континенті 
розпочалися відкриті воєнні. дії. В Італії молоду Муссоліні обрано до 
парламенту, а в Німеччині з’явилося нове покоління нацистів. Частково 
це можна пояснити сьогоднішнім економічним спадом. Та найбільше 
джерело турботи Європейського співтовариства та країн, що його оточують,
— іммігранти, які втікають від війни, злиднів, репресій або від усього 
цього разом.

Для американських, японських і європейських транснаціональних 
компаній, які мріють про об’єднаний європейський ринок, іммігрантська 
хвиля та реакція на неї стали поганими новинами. Створення тісного 
політичного союзу між дванадцятьма членами ЄС тепер виглядає проб
лематично.

Багатьох європейців турбує те, що результатом подальшого об’єднання 
буде надання надмірної кількости прав (як, наприклад, виборчого) 
іммігрантам та їхнім дітям. Цей острах швидко згортає плани щодо 
запровадження європейського устрою більш федерального типу і гар
монізації законодавства про працю. Він здатний навіть сповільнити 
введення єдиної європейської валюти.

Біженці прибувають — і шукають роботу, тим часом як найбільші 
підприємці реЛону скорочують кількість робочих місць і переносять 
виробництво до країн із дешевою робочою силою. Сотні тисяч іммігрантів 
прибули до Західної Європи із Сомалі та Шрі-Ланки, а також із Румунії, 
Болгарії і пошматованої війною Юі'ославії. З рівнем безробіття, який 
сьогодні досягає в Європі 9 відсотків, перспективи знайти працю навіть 
для випускників університетів менші, ніж були дотепер, не кажучи вже 
про іммігрантів, що назагал мають нижчу кваліфікацію.

Багато політичних експертів і вчених стверджують, що ця хвиля 
наростатиме, і протягом найближчих років п’ять чи й більше мільйонів 
економічних та політичних біженців сподіватимуться втиснутися в Західну 
Європу. “Сьогоднішня нестабільність у Європі не має прецедентів”, — 
говорить Сюзан Вудворд, науковий співробітник Інституту Брукінгса у 
Вашингтоні, округ Колумбія. До неї приєднується Жан-Клод Шесне, 
керівник відділу демографії в Національному інституті демографічних 
досліджень у Парижі: “Очевидно, ми спостерігаємо початок довгого періоду 
хаосу”.

105



17 мільйонів західноєвропейських іммігрантів уже сьогодні становлять 
близько 5 відсотків населення, включаючи 4 млн. північноафриканців і 
турків, котрі приїхали кілька десятиліть тому так званими гаст-арбайте- 
рами. Очікується, що цей процент швидко зростатиме. У Франції, 
Німеччині та Швеції діти іноземців складають понад 10 відсотків учнів 
середніх шкіл.

Зі зростанням кількости чужинців зменшується терпимість до них. І 
хоч би як шокувало таке вороже наставлення, неважко зрозуміти, чому 
навіть найнеупередженіші європейці настільки стурбовані. Громадянська 
війна в ЮіЧ)славії викликала найпотужнішу хвилю біженців від часів 
другої світової війни.

Близько 1,7 млн. людей були змушені покинути свої домівки внаслідок 
боїв. На сьогодні близько 375 тис. із них виїхали з країни й опинилися 
в тимчасових таборах для біженців від Угорщини до Швеції.

Ті самі чинники, що викликали югославську війну — міжнаціональні 
незгоди, економічні труднощі та надлишок зброї, — існують у Румунії 
та в багатьох колишніх радянських республіках. Навіть якщо війна не 
вибухне, багато національних меншостей зіткнуться з ростом 
переслідувань.

Шесне, паризький експерт із питань демографії, говорить: “Національні 
почуття, придушувані фіктивним поняттям інтернаціоналістського 
соціалізму, тепер знову виходять на поверхню”.

Окрім політичних, Західній Європі слід чекати й економічних біженців. 
Мільйони людей утрачають роботу за жорстких умов переходу від 
соціалізму до ринкового капіталізму. Згідно з оцінкою Шесне, близько 
5 млн. поляків стануть безробітними протягом найближчих п’яти років. 
У колишньому Радянському Союзі ця цифра може сягнути 40 млн. чоловік. 
У мусульманських народів північної Африки рівень безробіття перевищує 
20 відсотків, а валовий національний дохід на душу населення коливається 
від 700 до 2500 американських доларів річно.

Зростання хвилі іммігрантів уже сьогодні надзвичайно драматизувало 
ситуацію в Німеччині. Майже кожне велике місто має сьогодні табір 
біженців, оточений металевим парканом. Новоприбулими напаковують 
залишені армійські бараки або навіть пересувні будівельні вагончики. 
Минулого року до Німеччини прибуло понад 250 тис. іноземців, що вдвічі 
більше від цифри 1991 року. Цього року очікується зростання числа 
прибульців до 450 тис. осіб, отож кількість іноземців, котрі домагаються 
права постійно жити в Німеччині, сягне 1,2 млн. чоловік. А ще ж треба 
додати 1,2 млн. етнічних німців, які вже прибули до країни з Польщі, 
Румунії та колишніх радянських республік, починаючи з 1988 року.

Дотепер Німеччина була широко відкритою для іммігрантів. Як 
відшкодування за нацистські злочини, Західна Німеччина погоджувалася 
забезпечити харч, притулок і кишенькові гроші для кожного, хто перетинав 
її кордони. І хоча лише невеликий відсоток із них дістає врешті дозвіл 
поселитись у Німеччині назавжди, держава часто припиняє підтримку аж 
після перших семи років, причому протягом цього періоду біженцям 
забороняється працювати.

В міру того, як ціна возз’єднання Німеччини починає забуватися, 
німців од Франкфурта до Дрездена дедалі більше дратує те, що іммігранти, 
мовляв, зловживають цією системою. Колись наймогутніша в Європі, 
німецька економіка сьогодні занепадає, рівень інфляції зростає, а ставки
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короткострокових кредитів удвічі вищі від аналогічних у США. Ціна 
опікування біженцями починає здаватися зловісно високою.

Тим часом як іммігранти прибувають, німці майже щоранку слухають 
нові оголошення про те, що головні працедавці скорочують робочі місця. 
Майже всі відомі німецькі компанії різко зменшують число працівників. 
Даймлер-Бенц має намір закрити 20 тис. робочих місць протягом 
наступних двох років, Фольксваген за цей самий період сподівається 
звільнити 12,5 тис. чоловік. БМВ, що планує скоротити 3 тис. робочих 
місць у Німеччині, розглядає нині можливість відкрити свій перший завод 
в Америці. Інші великі німецькі виробники збільшують потужності в 
Південно-Східній Азії та Латинській Америці.

Поєднання тривоги за роботу з дуже помітною і дедалі більшою 
присутністю чужинців перетворюється на політично вибуховий матеріал. 
Найпершою реакцією стало зростання зловісного племени неонацистів. 
Налічуючи по всій країні близько .4 тис. членів, вони спеціалізуються на 
підпалах, малюванні свастик, пограбуваннях і навіть інколи вбивствах 
тих, що шукають притулку.

Більшість німців рішуче засуджують це неонацистське хуліганство, 
однак вони часто терпиміше ставляться до інших нових правих партій. 
У Бремені, де чужинці становлять сьогодні до 20 відсотків населення, 
шестеро членів ультраправого Німецького народного союзу були обрані 
до державної асамблеї на початку цього року; за них голосували молоді 
виборці. У квітні партія здобула 6 відсотків голосів на виборах у землі. 
Шлєзвії'-Гольштейн у північній Німеччині.

В південно-західному регіоні землі Баден-ВюртемберД де розташоване 
таке велике промислове місто, як Штуті'арт, антиімміїрантська Рес
публіканська партія набрала 12 відсотків голосів на квітневих виборах, 
вперше за останні 20 років позбавивши більшости в цьому окрузі 
демохристиян під проводом Гельмута Коля.

Хоча відродження гітлеризму в Німеччині не видається ймовірним, 
нових правих слід сприймати серйозно. Подорожуємо до Баварії на зустріч 
із 69-річним лідером Республіканської партії Францом Шенгу бером, 
колишнім есесівцем, а тепер журналістом і письменником. Якщо Шенгубер
— це диявол, то саме той диявол, із яким варто пообідати. Він вільно 
володіє п’ятьма мовами (російську вивчив у полоні), любить італійську 
кухню, говорить чудовою англійською мовою і нарікає на те, що його 
зараховують до компанії таких негідників, як Гітлер. Його перша дружина, 
наголошує він, була наполовину єврейкою.

Євреям, каже Шенгубер, слід дозволити в’їзд до країни, як і етнічним 
німцям і кваліфікованим європейцям, до прикладу, італійським кухарям 
та іспанським архітекторам. Але в жодному випадку не мусульманам, 
темношкірим та іншим “брудним”, якщо вони не можуть потвердити 
німецького походження. Він говорить: “Нині вся Німеччина переповнена 
і змішана, немов Мангеттен і Бронкс. У нас немає вільного простору”. 
Шенгубер захищає систему квот, жорсткішу версію тієї, яка використо
вується у Великобританії та США. Його прощальний випад стосувався 
почуття національної вини: “Наступного разу, коли я зустріну президента 
Буша, нагадайте мені, щоб я запитав його про індіанців в Америці”.

Праві партії у Франції також здобувають підтримку на базі 
антиіммії^раційних настроїв. Жан Марі Ле Пен, засновник расистського 
Національного фронту, ніколи не був популярнішим, аніж тепер. Він
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особисто здобув понад 31 відсоток голосів на регіональних виборах у 
Ніцці минулого березня, а його партія здобула 14 відсотків на загально
національних виборах, на 4 більше, ніж у 1986 році. Партія Jle Пена 
також порушила домінування компартії в робітничих передмістях Парижа.

У Франції закони про надання політичного притулку суворіші, ніж у 
Німеччині. Однак якщо біженцям усе-таки вдається дістатися до країни, 
то здобути громадянство там порівняно легко. Близько двох мільйонів 
чоловік були натуралізовані протягом останніх років. Однак, навіть не 
будучи натуралізованими, іммігранти отримують допомогу по безробіттю.

В Італії, де рівень безробіття сягає 11 відсотків і багато великих 
компаній змушені скорочувати кількість робочих годин, питання імміграції 
так само досить гостре. Праві партії використовують його, аби здобути 
базу підтримки. Одна з них, Північна ліі'а, на сьогодні має 80 депутатів 
і сенаторів у парламенті (п’ять років тому був лише один), а Алессандра 
Муссоліні, онука фашистського диктатора, була цього року обрана до 
парламенту як член неофашистського Соціального руху Італії. Обидві 
партії заявляють, що мотиви їхніх дій не мають нічого спільного з 
расизмом. А. Муссоліні говорить: “Нині в Неаполі багато чорних 
іммігрантів, але нам треба передусім обстоювати інтереси нашої молоді”.

Дивлячись у майбутнє, демографи твердять, що Європа ще відчує 
потребу в тих робітниках, яких вона сьогодні не приймає. Згідно з 
Берндом Гофом, економістом Німецького інституту підприємництва в 
Кельні, Німеччина сьогодні потребує 300 тис. іммігрантів річно для 
стабільности робочої сили. Інші європейські країни — навіть Італія має 
нульовий приріст населення — також зіткнуться зі скороченням власної 
робочої сили. Гоф уважає, що Бельгія, Данія, Голландія, Греція та Іспанія 
вже в цьому десятиріччі постануть перед фактом зменшення кількости 
працездатного населення. Великобританія досягне цього стану в 2007 році. 
Політики антиімміграційного спрямування відкидають такі попередження. 
Як каже Шенгубер: “Некваліфіковані іммігранти неспроможні підтримати 
німецьку соціальну систему”. Але інші політики думають, що но
воприбулих можна навчити. Незалежно від політичного самовизначення, 
більшість європейців погоджується з тим, що потрібна чіткіша імміграційна 
політика. Доки вона не діятиме, очікуйте ще більше хаосу на європейських 
кордонах.

(“Fortune", 13 липня 1992 року)
Переклав з англійської Юрій Петрусь
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НОРМАН MAHEA

ПРО ЧУЖИНСТВО*

Зростання націоналізму в усьому світі, небезпечні конфлікти між 
меншинами у Східній Європі та посилення ксенофобії в Західній знову 
привертають увагу до однієї з основних суперечностей нашого часу — 
суперечности між відцентровою космополітичною природою сучасного світу 
та потребою належности (чи принаймні ностальгією за нею). Ці теми 
знову й знову нагадують нам про дуже старе і завжди нове питання про 
іноземця, чужинця.

І хоча людину вчать любити ближнього, у неї, здається, не виходить 
любити ближнього так, як вона любить себе, чи любити чужого як 
ближнього. Чужого завжди сприймали як іншого, часто як виклик, навіть 
як явну загрозу для витворених традиційним способом життя спільних 
общинних звичаїв і національних символів. Існування чужинця завжди 
передбачає порівняння, переоцінку та потенційне суперництво.

Ми живемо у світі, де поняття громадянина та громадянства переходять 
далеко за кордони, визначені народженням, у світі миттєвого всепланет- 
ного зв’язку, що його створило інтенсивне повітряне сполучення, і цей 
світ за допомогою супутників увіходить на телеекран у кожному домі. 
Нинішній світ швидких міграцій і миттєвого зв’язку — це водночас світ 
на порозі революції, яку він усе ще боїться визнати. Маю на увазі 
революцію генетичну, яка здатна змінити саму “програму людини”. 
Дивовижні відкриття в галузі генетики скоро можуть привести до 
створення генетичних карт і посвідок особистости, що матимуть для долі 
людини нове значення. Генетика може виявитися важким іспитом для 
міфа про людську рівність. Досконалі засоби генетичних маніпуляцій 
можуть змусити людство кардинально переглянути його мораль і закони, 
що матиме непередбачувані наслідки для майбутнього людської раси. 
Додаймо до цього підкорення космосу. Маємо знову запитати себе: що 
значать у цьому контексті подія під назвою батьківщина, виклик під 
назвою чужинець, реальність під назвою вигнання? І як ми, з позицій 
нашого нестабільного та жалюгідного житла під назвою людське життя, 
сприймаємо суперечність між особливим та загальним? Сучасний світ 
ставиться до своєї самотности та своїх обов’язків без вигаданої про
текційної залежносте чи утопічного зв’язку. Фундаменталістські та 
сепаратистські рухи всіх видів, повернення багатьох спільнот до племінної 
ментальности — це вияви потреби поновити надійні зв’язки, що

Доповідь на міжнародній конференції “Інтелектуали та суспільні зміни в Центральній 
і Східній Європі” .
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захищатимуть громаду від нападу невідомости, різноманітности та 
відчуження. Розчленований Радянський Союз та об’єднана Європа — 
лише два очевидні приклади таких суперечностей, що хвилюють наш світ 
нині і, безсумнівно, хвилюватимуть у майбутньому. З одного боку, існує 
потреба усунути обмежувальні бар’єри й побудувати демократичний, 
багатонаціональний, економічно ефективний лад. З другого — бажання 
замінити тоталітарну державу, центр тиранічної влади конгломератом 
держав, кожна зі своєю центральною владою та неповною демократією.

Недавня дискусія про канони в американських університетах виразно 
показала, наскільки живучі в сучасному постіндустріальному світі сховані 
в кожному з нас суперечності між відцентровими та доцентровими, 
ностальгійними нахилами.

Обговорюючи питання чужинства, не слід забувати про явище 
колоніалізму та прозелітизму. Хто є чужинцем у цьому випадку? 
Колонізатор, що править, і місіонер, що навертає до своєї віри? Чи 
абориген у своєму екзотичному сховку, на узбіччі історії, для якого 
асиміляція в цивілізаційне нівелювання є відчуженням і незбагненним 
спотворенням?

Досліджуючи цю складну тему чужинства, потрібно, аби не виникло 
спотворення, щоразу розрізняти найтонші відтінки. Треба, врешті, шукати 
змісту та значення у своєму особистому досвіді, у своїй обмеженій біографії.

На цій біографії позначилася біографія Європи у сторіччі, яке принесло 
їй жахливі страждання. Європа — це не тільки колиска західної демократії, 
але також трагічний тоталітарний експеримент фашизму та комунізму.

Мені було п’ять років, коли 1941 року я вперше покинув Румунію, 
посланий диктатором та ідеологією на смерть. За іронічною симетрією, 
1986 року, п’ятдесятилітнього, мене знову змусили виїхати — інший 
диктатор та інша ідеологія.

Голокост, тоталітаризм, вигнання — ці фундаментальні переживання 
сучасности — тісно пов’язані з означенням чужого та відчуження.

Націонал-соціалістична доктрина пропонувала тоталітарну доцентрову 
модель, ядром якої була ідея чистої раси та націоналістичної держави як 
утілення волі до влади. Ця ідея здобула багатьох, прихильників, адже 
нацизм прийшов до влади шляхом вільних виборів і правив за допомогою 
відносного зв’язку між ідеалом і фактом. Націонал-соціалістична держава 
втілювала найрішучіше відкидання чужинця та найбрутальнішу агресію 
проти нього. Підозрілий громадянин із “нечистими” коренями та небез
печними думками, чужинець став демонічним утіленням зла. Над самими 
засновками гуманности навис похмурий знак питання. Голокост не лише 
докорінно змінив мову дискусій про асиміляцію та чужинців — він також 
багатократно повторив із похмурою точністю старе питання, що його добре 
висловив Сол Белоу: до чого асимілюватися? До чого асимілюватися, коли в 
одній із найцивілізованіших європейських країн “остаточне розв’язання” могло 
запропонувати лише остаточну й унікальну асиміляцію?

А до чого асимілюватися людині, яка чудом уціліла після того, що 
сьогодні традиційно й навіть комерційно називають Голокостом? До чого 
може адаптуватися чужинець, що вижив після пекла?

Відповідь на це запитання дивовижно проста у своїй очевидності: до 
життя, тільки до життя. Вцілівши, людина знову пристосовується до 
життя, прагнучи жити з тією недоречною банальністю, якою життя і є. 
Повернення, нове народження й нове пристосування до найелементарніших
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життєвих учинків є водночас зворушливим і загадковим, жалюгідним і 
Грандіозним.

Мені випало народитися заново, вирости й досягти зрілости в суспільстві, 
яке на візантійський кшталт поєднувало фашизм і сталінізм.

Комунізм проголошував гуманістичну версію поступу, прийшов до влади 
шляхом революції й утримував її суперечність за допомогою сили. В міру 
того, як загострювалася протилежність між ідеалом і реальністю, а 
заборона розкривати й обговорювати цю протилежність посилювала терор 
і збільшувала економічне банкрутство, в комуністичному суспільстві 
розвивалася патологія двозначности, за якої апатія, лицемірство та 
дворушництво стали основними правилами асиміляції, тобто відчуження. 
Доцентрова комуністична система не розв’язувала, як обіцяла, старих 
суперечностей, а доповнювала їх новими. Питання про чужинця в 
суспільстві, яке відчужує від себе кожного, водночас змушуючи кожного 
асимілювати власне відчуження, ховається за сумнівними та зловісними 
масками. Вибух націоналізму й екстремізму в колишніх комуністичних 
країнах може здивувати тільки тих, що не відчули безпосередньо на собі 
атомізацію суспільства, в якому виховання дворушництва починалося ще 
з колиски.

Бертольт Брехт уважав вигнання “найкращою школою діалектики”. 
Справді, вигнанець, біженець стає чужинцем унаслідок змін. Саме його 
існування змушує чужинця завжди думати про зміни.

У Берліні, протягом мого першого року на Заході, я щодня розмірковував 
про відч ження. Я думав не тільки про внутрішнє вигнання, з якого я 
щойно втік, але також про саме поняття вигнання. Я відчув, що Історія 
ще раз зневажила мої прагнення й змусила мене до пригоди, якої я не 
бажав. Протягом усього мого післявоєнного життя я шукав у читанні та 
писанні внутрішнього опору проти часто нестерпного зовнішнього тиску.

Важко повірити, що в тоталітарному суспільстві “Я” могло вижити, а 
проте втеча у внутрішній світ була своєрідним опором, хоча й частковим, 
неминуче частковим. Вона ставала осередком нашого морального буття, 
засобом виокремлення з розкладової аїресивности оточення, як надія, хай 
і непевна, на цілісність свідомости. Це “Я” залишається навіть у 
тоталітарному оточенні, де зовнішній тиск завжди небезпечний, може, 
особливо там, у місці зіткнення між доцентровою потребою зберегти 
таємну, закодовану самобутність та відцентровим потягом до звільнення.

Під час перехідної агонії в Берліні мене переповнювали сумніви та 
питання минулого. Саме тому, що це відбувалося в Берліні, я також мусив 
протистояти своїй етнічності, як уже протистояв звинуваченню “чужий” у 
рідній країні, і таким чином уже добре міг передбачити свою нову скруту. 
І саме тому, що потреба мати батьківщину гостріша в тих, чию належність 
до неї поставлено під сумнів, втрата батьківщини також завдає їм більшого 
болю. На порозі важливого рішення, яке означало новий і, можливо, останній 
переїзд, я мусив іще раз запитати себе, хто я.

Під час перебування в Берліні мені часто радили звернутися до 
німецької влади з проханням про визнання моєї німецької етнічности на 
підставі народження в Буковині та німецьких мовних коренів. Багато моїх 
співвітчизників зробили це й уже встигли добре влаштуватися в новому 
громадянстві. Я міг би попросити німецького громадянства, як багато моїх 
сусідів і колег із Су чави, столиці краю, званого Buchenland, тобто країною
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буків, хоча йому пасувала б і назва Buchland, тобто країна книжок. Не 
випадково найбільший за останніх півстоліття німецький поет Пауль Целан 
народився на Буковині.

Але так сталося, що в той час я почув історію, яка змусила мене 
передумати.

Відома німецька письменниця з Румунії, яка щойно легально емігрувала 
до Західної Німеччини, сиділа в емміїраційному офісі перед службовцем, 
що не дуже співчував своїм співвітчизникам із-за кордону. “Я чув вашу 
заяву по телебаченню, — сказав службовець, перевіряючи її еміграційну 
анкету. — Ви покинули Румунію через диктатуру. Ви різко засудили 
румунську диктатуру в німецькій пресі. Це правда?” — “Так”, — 
погодилася письменниця. “Тоді очевидно, що ви емігрували до Німеччини 
з політичних, а не національних причин”, — заявив клерк. — У такому 
разі, — додав він рішучим голосом, — вам треба піти до сусідньої кімнати 
й попросити політичного притулку”. Це був дивовижний бюрократичний 
виверт, абсурдну й безпомилкову логіку якого важко заперечити і ще 
важче прийняти. Німецька письменниця, відома і в Румунії, і в Німеччині, 
де виходили її книги, була, певна річ, і відвертим ворогом режиму 
політичної тиранії в Румунії. Врешті її примусили покинути свою країну 
й попросити гостинности в нової вітчизни. Ошелешена, письменниця кілька 
днів блукала Берліном, розповідаючи друзям про свою пригоду. Врешті 
вона повернулася до того самого службовця імміграційного офіса. “Я 
проситиму не політичного притулку, а німецького громадянства, — сказала 
вона зі злістю. — Я німкеня і вимагаю, щоб цей факт був визнаний. У 
мене є докази, які не можуть викликати сумніву. Я німкеня, мій батько 
був членом СС”. Упертий клерк спочатку мовчав, а тоді, запинаючись, 
сказав: “У такому випадку звичайно, звичайно”.

Я не міг подати німецькій владі таких доказів. Одначе ця історія 
схвилювала мене, бо питання ідентичности зненацька набуло нового 
виміру.

Батьківщина розкриває свою двозначність особливо під час 
насильницького розриву, який робить більш настійною й інтенсивною 
потребу ставити собі запитання. Чужий світ означає відчуження не лише 
від інших, але й від себе: вигнання в найпростішому щоденному сенсі, 
як і в формі чистої абстракції.

Тому постає питання, чому я, об’єкт експериментів двох тоталітарних 
систем — фашистської та комуністичної — в агонії та замішанні брів 
уздовж Берлінської стіни, жахаючись неминучости вигнання.

Чи був це страх свободи? Для зрілої людини вигнання — це запізніле 
переформулювання передумов ініціації та становлення, нове відкривання 
воріт крайнього життєвого ризику та можливостей, нагода піддати сумніву 
весь попередній досвід. Ба більше, передчасно травмованих, тих, що ніколи 
не були по-справжньому вільними від психозу тимчасовости, від загрози 
бути знову вкинутими в хаос невідомости, — цих людей вигнання раптово 
позбавляє старих страхів. Людина не так утрачає ненадійну й сумнівну 
стабільність, як бачить себе ще глибше у прірві безконечної нестабільности, 
для якої навчання у школі життя виявляється, як завжди, недостатнім. 
Письменник, завжди “підозрілий”, як казав Томас Манн, вигнанець par 
excellence завойовує свою батьківщину через мову. Бути вигнаним і з
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цього останнього притулку — це для нього втрата безцінного скарбу, 
брутальне і непоправне позбавлення його осередку буття, трагічний кінець. 
Як Примо Леві сказав про табір: “Прийняти затьмарення слова — це 
сповістити про наближення цілковитої байдужости”.

Ось чому навесні 1988 року, уперше зустрівшись з американським 
письменником, який став пізніше моїм близьким другом, я сказав йому: 
“Для мене щойно почався інший голокост”. Тепер вогонь досягав самого 
ядра буття — мови, незбагненних глибин творчости.

П’ять років минуло, відколи я відчув той вогонь, і мушу зізнатися, 
що почуваю тепер не лише прокльон, але й привілей вигнання. Я, 
зрештою, прийняв цю честь, і зробив це в ім’я страждання і прозріння, 
самотности й виклику, усіх сумнівів і безконечного учнівства, яке вона 
передбачає, її нікчемносте й багатства, в ім’я мого звільнення та 
суперечностей у мені. А ще — в ім’я ран свободи.

Якби мені вистачило сили повторити Дантове “L’esilio, che m’e dato, 
onor mi tengo” (“Я вважаю заслання за честь для себе”), — я, певно, 
відчув би повну гармонію з нашим відцентровим століттям.

Мерсо, чужинець Камю, відчужений не лише від своєї країни, релігії 
та сім’ї, але також від світу і від себе самого. Він не є членом 
переслідуваної етнічної, політичної чи еротичної меншини, його самотність
— це спосіб піднести абсурдність людського існування до рівня свідомости. 
Постріл, що остаточно освячує вигнання чужинця, званого людиною,— 
це тільки байдужий вибух безликого індивіда, збожеволілого від сонця в 
абсолютній банальності звичайного літнього дня. Звинувачений К., Кафчин 
двійник, невинний, що завжди винен, вічно готовий виправдовувати 
абсурдність невидимого й невблаганного правосуддя — це предтеча 
відчуження, що наповнює і визначає сучасний світ. Чужинець, свідомо 
чи несвідомо, завжди потенційний або частковий вигнанець, і всі справжні 
письменники — вічні вигнанці в цьому світі, навіть якщо вони, як Пруст, 
майже не виходять зі своєї кімнати. Складність і драматизм їхніх стосунків 
із країною походження інші, ніж у просто вигнанця. Як відомо, Томас 
Бернгардт, не покидаючи своєї країни, зрікся її, заборонивши публікацію 
своїх книжок в Австралії, яка не хоче аналізувати та визнавати свої 
рани. Хоч яким парадоксальним це може видатися, митець — таємний 
чорнороб любови. Чи вигнанець — це “розчарований коханець”? Незва
жаючи ні на що, любов і далі випробовує митця у вигнанні, хоч якою 
саркастичною, хитромудрою чи ефемерною є його праця. Він щодня 
відкриває заново передумови важкого пошуку, він шанує свого справж
нього читача, чужинця схожого та несхожого, наділеного даром вимагати 
любови.

Так він може продовжити свою ризиковану справу й пом’якшити свій 
крах, хоч би де він був.

Нью-Йорк
Переклала з англійської Надія Карпенко
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ГОЛОД-33

ГОЛОДОМОР 1932 — 1933 РОКІВ НА КИЇВЩИНІ: 
СВІДЧАТЬ ДОКУМЕНТИ

Шість десятиліть тому на теренах України лютував найстрахітливіший 
з усіх голодоморів, які знало людство. Інспірований Глобальними 
соціалістичними експериментами, він забрав життя мільйонів українських 
селян. Примусова колективізація, масове розселянювання, насильницьке 
вилучення провізії залишили одвічних годувальників народу без кусня* 
хліба, кинули їх у вир моторошного людомору.

Тотальна заборона на будь-яку інформацію про лихо голодомору 
привела до надзвичайної вузькости джерельної бази з цієї теми. Лише в 
архівах вищих партійно-державних органів у потаємних спецсховах 
збереглися документальні свідоцтва народної трагедії.

Однією з областей, де голод зібрав найбільші жертви, була Київська. 
За тодішнім адміністративно-територіальним поділом до неї входили й 
деякі райони нинішніх Черкаської, Житомирської та інших областей.

У Центральному державному архіві громадських об’єднань України 
(колишній архів КП України) зберігаються документи про драматичний 
перебіг подій 1932 — 1933 років на Київщині. Подаємо найбільш 
промовисті з них без коментарів, уважаючи, що їхніми рядками промовляє 
епоха сталінщини — антигуманна, антинародна, лиховісна. Нехай же 
народ України ніколи не зазнає її повторення.

Документи розповідають, документи застерігають.
Руслан ПИРІГ, 
член правління Асоціації 
дослідників голоду-геноциду 
1932 — 1933 років

З ЛИСТІВ ЖИТЕЛІВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ДО ЦК ВКП(б), Й. СТАЛІНА, ЦК КП(б)У

квітень 1932 р.

“Наши рабочие колхозники не имеют ни куска хлеба и даже єсть 
такие, что не имея ничего с голода пухнут. Лошади в колхозах дохнут, 
а люди делят и едят, что и приводит к массовому заболеванию, санитария 
отсутствует. Спрашивается, почему в Воронеже, Анновке, Москве, Кубани, 
Тифлисе, Крнму — єсть хлеб дешевий, сколько угодно и какой угодно, 
а на У крайнє — нет.

В настоящее время невозможно проводить на деревне действительную
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политику Ленинской партии большевиков. Целнй ряд районов засипались 
с финансовой частью (мобилизация внутренних ресурсов, оплата взносов 
займа, а также реализация, налоги и т. д.). Политическое настроение 
крестьян — невозможное, а зто угрожает крепости, сплоченности тьіла в 
случае войнн”.

(Лист до ЦК ВКП(б) — з Фастова (анонімка)).

“Я бачив, що в Росії пуд хліба 10 крб., а на Україні — 80 крб. — 
і немає.'І всі ідуть в Росію. У нас, коли у колгоспника буде 10 фунтів, 
так забрали. Зараз колгоспники дуже мають поганий погляд на колгоспне 
будівництво. Коли я робив у колгоспі рік на тракторі і маю 250 трудоднів, 
я одержав 12 пудів хліба і більше нічого, як можна прожити, я обірваний, 
голодний, мені навіть соромно про це Вам писати, бо я людина молода, 
маю 19 років”.

(Лист т. Сталіну з Київщини, Бориспільського району, с. Рогозів — 
Кривоиіейн ).

“Коли прочитали в газетах постанову Центрального комітету ВКП(б) 
від 26 березня 1932 p., що корови і всяка дрібна худоба примусово не 
усуспільнюються, а тільки добровільно, то пішли забирати всяк свою 
корову. Правління колгоспу забрали дрючки і не дають корів, почали 
бити бабів(...), арештовувати і відправляти в район, в міліцію... Хто взяв 
корову, то уповноважений РВК приходить з бригадою і розбивають замки, 
вікна, двері і забирають корову і що мається в хаті — різне майно, і 
навіть останній буханець хліба 5 — 6 фунтів, сало, що людина держала 
на посівну кампанію, щоб вийти в поле на роботу, то бригада забрала 
і поїла, а людина зосталася голодною і не виходить на роботу, а після 
ходять бригадири, штрафують і говорять, що ви зриваєте посівну 
кампанію...”

(Лист до ЦК КП(б)У від Зрайківського Гната, Тетіївський район, 
с. Горошків).

З ЛИСТА СТУДЕНТА КИЇВСЬКОГО РИБОВОДНОГО. ТЕХНІКУМУ
Г. ТКАЧЕНКА ДО СЕКРЕТАРЯ ЦК КП(б)У С. КОСІОРА

18 червня 1932 р.

Походженням я селянин (бідняк), комсомольський стаж з 1928 p., а 
фактично з комсомольською роботою зв’язаний ще з 1927 року. В 
технікумі, де я вчуся, вже рік секретарем осередку ВЛКСМ, але ще 
позапартійний...

На селі народ весь час зберігає в собі старі традиції і не вірить в 
перемогу соціалізму над капіталізмом, так само й серед міського 
пролетаріату в більшій частині, не говорю вже про сьогоднішні наміри 
всього трудящого людства. Стоїть тільки зайнятися — зацікавитись і 
вивчити життя міста й села і все стане ясно. Я вперто і без кінця вів 
роз’яснюючу роботу, різко доводив, що партія і її мета вірна й здійснима, 
не раз вступав у дискусії, але різно обгрунтовуючи, переконував, не раз 
посилаючись на кінець п’ятирічки і досягнення її в побутово-культурному 
відношенні.

А тепер, шановний Станіслав Вікентійович, доведіть мені, чим пояснити 
таке безглуздя, яке ми маємо сьогодні, й врешті-решт коли досягнемо
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своєї мети і якими методами та чиїм ентузіазмом (бо цей ентузіазм, що 
давали ми, самі далі не зможемо).

Ви уявляєте, що зараз діється на Білоцерківщині, Уманщині, Київщині 
і т. ін. Великі площі незасіяної землі, а врожайність посіяного не більше 
25 — 30% відносно тієї, що була в 1925 — 1928 pp. В колгоспах, в 
яких було коней 100 — 150, зараз тільки 40 — 50 та й ті такі, що 
падають. Людство страшенно голодає. Я просто не розумію, і коли б мені 
хто авторитетний доводив хоч як десь в 1927 — 1928 pp. про те, що 
при радянській владі можуть помирати на роботі з голоду, я не повірив 
би і висміяв би або й зовсім нагнав би його, вважаючи ідіотом, 
контрреволюціонером і як завгодно.

Ну, а що ж ми маємо зараз? Десятки й сотні випадків, коли 
колгоспники виходять в поле і зникають, а через декілька днів знаходять 
його аж провонявшим й так його без жалю, наче це цілком природньо, 
заривають в яму й квит, а на другий день цього ж, що заривав, 
попереднього, находять труп — мруть з голоду.

З РЕЗОЛЮЦІЇ III ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 
КОНФЕРЕНЦІЇ КП(б)У ПРО ПІДСУМКИ ВЕСНЯНОЇ 
ПОСІВНОЇ КАМПАНІЇ, ПРО ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬНУ 
ТА ЗБИРАЛЬНУ КАМПАНІЇ І ЗАВДАННЯ 
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКОГО ЗМІЦНЕННЯ 
КОЛГОСПІВ*

6 — 9 липня 1932 р.

III. Хлібозаготівлі та збирання врожаю

1. Встановлений для України план хлібозаготівель в 356 млн. пудів 
по селянському сектору конференція приймає до безумовного виконання.

Незважаючи на недосів зернових і на ряд інших труднощів, Україна 
має всі можливості успішно виконати план хлібозаготівель, значно 
зменшений проти минулого року. Для цього треба грунтовно поліпшити 
роботу районних і сільських партійних організацій, зосередити увагу ЦК 
КП(б)У і обкомів на керівництві районами і колгоспами.

Щоб успішно впоратися з хлібозаготівлями та з справою організаційно- 
господарського зміцнення колгоспів, партійна організація повинна 
якнайрішучіше і нещадно викривати опортуністів, капітулянтів та скигліїв, 
що вбачають причину труднощів і ускладнень цього року на Україні у 
великих темпах, у великих завданнях, які вони заздалегідь вважають за 
шкідливі і нездійсненні. Ці опортуністи, капітулянти і скиглії, що 
відбивають ідеологію куркульства, своєю розкладницькою роботою тягнуть 
нас до капітуляції перед класовим ворогом замість більшовицької 
мобілізації всіх сил партії, комсомолу, колгоспних мас на боротьбу за 
подолання всіх труднощів, за остаточну перемогу соціалізму на селі.

Засідання Політбюро ЦК КП(б)У відбулося за участю Л. М. Кагановича та 
В. М. Молотова.
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КОПІЯ ЛИСТА ЗВЕНИГОРОДСЬКОГО ДІЛЬНИЧОГО
ПРОКУРОРА КИЇВСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ ПРОКУРОРУ 
ПРО ФАКТИ ЛЮДОЇДСТВА В с.ТАРАСІВКА 
ЗВЕНИГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Не раніше 11 липня 1932 р*

В останніх числах червня ц. р. у громадянки с. Тарасівки Звениго
родського району П. зник невідомо куди син, 11 років. Розшук хлопчика, 
прийнятий з боку матері, результатів не дав, про що вона 3 липня на 
полі під час обробітку цукрового буряку заявила голові сільради. Останній 
перевів розшук у гр. X., 19 років, парубка, члена колгоспу, бідняка, 
судимого на п’ять місяців примусової праці за крадіжку колгоспного зерна, 
батько якого помер років 9 тому, а мати недавно.

В льоху X. було знайдено декілька людських черепів, які розклада
ються, з них один з довгою косою та рештки кісток. В коморі знайдено 
петлю, скривавлену сокиру, різний одяг та ночви (коритце) з густим 
слідом крові.

Під час обшуку X. дома не було, але увечері його міліцією затримано 
під час спроби втекти з села.

Одержавши означені відомості, я в купі з міліцією та агентом ДПУ 
виїхав на місце, причому на попередньому допиті X. останній розповів 
наступне:

Місяць тому до нього прийшли до хати, де він жив з сестрою Оленою,
9 років, його два односельчани С., 29 років, одружений, бідняк, член 
колгоспу, на роботу ходив рідко, та Д., 29 років, одружений, бідняк, на 
роботу ходив рідко, та під загрозою забити X. примусили його дати згоду 
забити його сестру Олену.

На другий день Д. та С. прийшли до хати X., схопили сонну Олену 
(сестру) і затягли її в комору при хаті, де і зарізали ножем, зняли кожу, 
мозок та печінку зварили там же в глечику, поїли наварене, давали їсти 
X., але він їсти з сестри відмовився, кожу, кишки та череп викинули в 
погреб, а м’ясо понесли з собою.

Після цього С. наказав X. заманити до себе ще якусь дівчину. Наказ 
X. виконав і наприкінці червня 1932 року, будучи на полі, сказав дівчині 
Любці, 11 років, аби та зайшла до нього в хату і посиділа з його сестрою 
Оленою (що була вже зарізана). І коли одного вечора дівчина Любка 
зайшла в хату X., то гр. С. та Д. затягли Любку до комори та зарізали 
ту по приміру Олени. З Люби гр. X. куштував печінку, одержав шматок 
ноги. Де діли Д. та С. м’ясо з Любки, те X. не знає.

Гр. X. мав кролі, щоб заманути гр. П., 11 років, X. пообіцяв йому 
подарити кроля, та коли хлопчик Іван зайшов в хату X., то на хлопчика 
накинули петлю і затягли в комору, де й зарізали. Але за браком солі 
м’ясо пролежало в хаті гр. X. добу і почало розкладатись, тому м’ясо 
до вжитку стало непридатне, та С. та Д. взяли це м’ясо та загребли 
його в погребі. Під час скоїння злочину С. та Д. випивали горілку. За 
те, що X. буде мовчати про утворений ними злочин, вони обіцяли X. 
купити чоботи та костюм. При обшуку у хаті С. знайдено ключицю 
недолітка, ребро та кістки.

На очних ставках Д. та С. злочин заперечують, всі три вони затримані

З етичних міркувань прізвища повністю не наводяться.
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і тримаються під вартою в Звенигородській міліції, а також затримана 
дружина гр. С., яка приймала активну участь в утворенні цих злочинів.

По цій справі слідство переводиться нарслідчим Звенигородського 
району т. Дудником й по закінченні буде спрямовано до Київської обласної 
прокуратури.

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА ДПУ УСРР В ЦК КП(б)У
ПРО ТЕНДЕНЦІЇ ДО ВИХОДУ З КОЛГОСПІВ НА УКРАЇНІ

13 липня 1932 р.

Дополнительно посту пившие материалн местньїх органов ГПУ 
сигнализируют о дальнейшем росте требований колхозников об исключении 
их из колхозов.

Массовнй характер внходов и тенденции к вьіходам из колхозов 
фиксируются в ряде новьіх районов.

Если за первьіе 20 дней июня подача заявлений о вьіходе из колхозов 
бьіла отмечена в 239 колхозах 65 районов, со сторони 6126 человек, то 
за последние 10 дней июня зто явление имело место в 306 колхозах 81 
района, со сторони 7029 человек.

Рост внходов из колхозов, учтенньїх в июне с. г. по отдельньїм 
областям, определяется такими данньїми:

За 2 декадьі июня по- В третьей декаде июня
ступило заявлений поступило заявлений

Винницкая область 2635 2965
Харьковская » 1656 2236
Киевская » 1109 2211
Днепропетровская» 164 105
Одесская » — 151
АМССР 362 261

Всего по Украине на протяжении июня поступило заявлений о вьіходе 
из колхозов от 14 055 человек в 475 колхозах 111 районов. Основная 
масса заявлений падает на райони Винницкой, Киевской и Харьковской 
областей.

ПОСТАНОВА ПОЛІТБЮРО ЦК ВКП(б)
ПРО ХЛІБОЗАГОТІВЛІ НА ЛИПЕНЬ

23 липня 1932 р.

1. Утвердить план хлебозаготовок на июль месяц в 60 млн. пудов (в 
том числе продкультур — 54,7 млн. пудов), из них:

по Украине
Северному» Кавказу
Центральной» Черноземной обл.

» Крьіму
» Нижней Волге
» Средней Волге

Закавказью
» Средней Азии
» Казахстану
» Прочим районам

19,5 млн. пудов

18,3 »

2.4  *

5.5 »
4.1 *

2.2 »
0,9 »
4,4  *

1,1 *

1.6 »
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2. Утвердить план поступлення хлеба по совхозам в счет июльского 
плана в размере 20,6 млн. пудов (в том числе по Зерносовхозобьединению
— 19,0 млн. пудов, по Союзсахару — 1,1 млн. пудов и по прочим 
совхозам — 0,5 млн. пудов) со следующим распределением по областям:

Украйна 4,9 млн. пудов
Северньїй Кавказ 9,5 »
Закавказье 0,2 »
Крьім 1,1 »
Нижняя Волга 1,8 »
Центральная Черноземная область 0,6 »
Средняя Волга 1,1 »
Казахстан 0,2 »
Средняя Азия 1,2 »

ЛИСТ ШПОЛЯНСЬКОГО РАЙКОМУ ПАРТІЇ 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ДО ЦК КП(б)У ПРО ФАКТИ 
ЛЮДОЇДСТВА У СЕЛАХ РАЙОНУ

25 липня 1932 р.

До протоколу бюро Шполянського РПК з 21 червня в справі людоїдства 
додаю таке:

1. Як з’ясовано слідством районної прокуратури (матеріалів при мені 
нема) випадків людоїдства було два по с. Станіславчику та по с. Матусіву.

По с. Станіславчику з доповіді народного слідчого жінка, колгоспниця 
у минулому, й зараз була зареєстрована разом з своїм чоловіком як 
учасниця різних карних дій (карний бандитизм), призналась на слідстві, 
що вона дівчину 13 років, безпритульну, яка ходила до неї в хату і 
однієї ночі заночувала, зарубала сокирою й м’ясо продала на другий день 
на ст. Цвєтково. Пояснює вона свої дії тим, що нібито їй не було чим 
годувати своїх дітей, бо чоловік виїхав кудись на заробітки. При перевірці 
в колгоспі з’ясовано, що вона в колгоспі одержала все, що їй належало, 
й колгоспники заявили, що ні вона, ні діти не голодували, навіть під 
час слідства був у неї і хліб, і картопля. Колгоспники були настільки 
обурені, що хотіли вчинити самосуд, знаючи, що вона та її родина були 
харчами забезпечені не гірше, а краще, ніж інші колгоспники, та 
розцінювали цей ганебний факт куркульської провокації.

По с. Матусіву факт слідством був не закінчений. Але попередні дані 
говорять про те, що жінка-біднячка, що має троє чи четверо дітей, дійсно 
була в дуже скрутному становищі, сама хворіла від недоїдання, діти теж 
в розпачі, рішилась на те, що позбавила свою дитину життя для того 
нібито, щоб спасти останніх дітей. Так вона заявила слідчому.

Бюро РПК доручило слідчим органам закінчити слідство по цих фактах 
та виявити співучасників, бо аналогічні факти по інших районах 
(Златопільський) супроводились за участю куркульської агентури, які 
штовхали на подібні жахливі злочини. (По Златопільському району 
колишній жандарм подав таку думку одному хлопцеві, щоб він зарубав 
свою сестру меншу, що він і зробив). Як закінчилось слідство, не знаю, 
бо з 24 липня фактично виїхав з району, повернувся на конференцію 
лише і більше повних даних не знаю.

Шулькевич
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ІЗ ПОСТАНОВИ КИЇВСЬКОГО ОБКОМУ КП(б)У 
ПРО ВИЛУЧЕННЯ НАСІННЄВИХ ФОНДІВ У колгоспів 
ОБЛАСТІ ЗА РАХУНОК ПЛАНУ ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬ ТА 
ЗАХОДИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПАРТІЙНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
ЗА НЕВИКОНАННЯ ЦІЄЇ ПОСТАНОВИ

7 січня 1933 р.

Підтверджуючи до категоричного виконання, що в колгоспах, які не 
виконали плану хлібозаготівлі і повернення насіннєвої позики, повинно 
бути вилучено все наявне зерно, в тому числі так звані насіннєві фонди 
в сумі їх заборгованості.

Обком всі РПК, що не виконали цієї директиви до 13 січня, 
розглядатиме, як саботажників хлібозаготівельного плану, які злісно 
зривають завершення плану хлібозаготівель і насіннєвої позики, а кожний 
секретар РПК та голова РВК будуть безумовно притягнуті до 
відповідальності. Всі РПК на випадок, коли в так званих насіннєвих 
фондах колгоспів після 15 січня буде виявлено продовольче зерно, нездане 
в обмін, будуть розглядатися як такі, що злісно приводять колгоспи до 
розкрадання колгоспного хліба і притягатимуться до партійної 
відповідальності.

Вимагаючи безумовного та негайного виконання цієї директиви, обком 
пропонує всіх, хто чинять опір її виконанню, виключити з партії та 
віддавати до суду. Щоденну звітність по хлібозаготівлі та насіннєвій позиці 
подавати загальною цифрою.

ДИРЕКТИВНИЙ ЛИСТ ЦК КП(б)У ТА РАДНАРКОМУ УСРР 
ВСІМ ОБКОМАМ ПАРТІЇ ТА ОБЛВИКОНКОМАМ ПРО 
НЕПРИПУСТИМІСТЬ МАСОВИХ ВИЇЗДІВ КОЛГОСПНИКІВ 
ТА ОДНООСІБНИКІВ ЗА МЕЖІ УКРАЇНИ

23 січня 1933 р.

Из некоторьіх районов Украиньї начались по примеру прошлого года 
массовьіе вьіездьі крестьян в Московскую, Западную области, ЦЧО, 
Белоруссию “за хлебом”. Имеют место случаи, когда села покидаются 
почти всеми единоличниками и частью колхозников. Нет никаких 
сомнений, что подобньїе массовьіе вьіездьі организуются врагами Советской 
власти, зсерами и агентами Польши с целью агитации “через крестьян” 
в северньїх районах СССР, против колхозов, против Советской власти. 
В прошлом году партийньїе, советские и чекистские органьї Украиньї 
прозевали зту контрреволюционную затею врагов Советской власти. В 
зтом году повторення зтой ошибки не должно бьіть допущено.

ЦК КП(б)У и СНК УССР предлагают:
1. Немедленно принять в каждом районе решительньїе мерьі к 

недопущенню массового вьіезда единоличников и колхозников, исходя из 
разосланной по линии ГПУ директиви Балицкого.

2. Проверить работу всякого рода вербовщиков рабочей сильї на вьівоз 
за предельї Украиньї, взять ее под строгий контроль с отстранением от 
зтой работьі и изьятием всех подозрительньїх контрреволюционньїх 
злементов.

3. Развернуть широкую разьяснительную работу среди колхозников и
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единоличников против самовольньїх вьіездов с оставлением хозяйства и 
предостеречь их, что в случае вьіезда в другие районьї, они будут там 
арестовьіваться.

4. Примите мери к прекращению продажи билетов за предельї Украиньї 
крестьянам, не имеющим удостоверений РИК о праве вьіезда или 
промншленньїх и строительньїх государственньїх организаций о том, что 
они завербованн на те или иньїе работн за предельї Украиньї.

Соответствующие указания даньї по линии уполномоченного НКПС и 
транспортного ГПУ.

5. Сообщите не позже 6 часов вечера 24 января коротко фактическое 
положение с массовьім вьіездом крестьян по вашей области.

Секретарь ЦК КП(б)У М. Хатаевич 
Председатель Совнаркома УССР В. Чубарь

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА КИЇВСЬКОГО ОБЛВИКОНКОМУ 
РАДНАРКОМУ УСРР ПРО ТЯЖКИЙ ПРОДОВОЛЬЧИЙ СТАН
У ОБЛАСТІ ТА НЕОБХІДНІСТЬ НАДАННЯ ДОПОМОГИ
НАСЕЛЕННЮ У ПОСТАЧАННІ ПРОДОВОЛЬСТВОМ

Не пізніше 15 лютого 1933 р.

За перевіреними даними випадки масового недоїдання мають місце в 
16 районах і за даними районів (неперевіреними областю) в п’яти районах.

Слід відзначити, що ці дані не дають повного уявлення про розміри 
недоїдання, що є в зазначених районах.

Лише в одному Володарському районі (на Білоцерківщині) потребують 
термінової харчової допомоги кілька тисяч дітей і цілком десять колгоспів.

У Білоцерківському районі також потребують термінової допомоги 
повністю 15 колгоспів та кілька тисяч дітей.

В окремих селах, як видно з довідки, що додається, є випадки опухання 
та смерті від голоду. Так, у с. Саварці Богуславського району померла 
з голоду родина з 3 душ. У Медвині того ж району померла з голоду 
громадянка Ісайко. В Житомирі померло від голодування понад 20 чоловік.

За останній час зареєстровано кілька випадків людоїдства. Так, мали 
місце випадки людоїдства: в Білоцерківському районі у с. Вільшана, в 
Богуславському районі у с. Мисайлівка громадянка А., 48 років, одно- 
осібниця, середнячка, зарізала та з’їла свою 8-річну дочку. В Тетіївському 
районі в с. Черепин одноосібниця громадянка Б. зарізала і з’їла дочку 
10 років. Тепер Б. та друга її дитина при смерті. У с. Скибинцях того ж 
району родина колгоспника, що складається з трьох дітей, з яких 
найстарший має 15 років, забила та з’їла чужого хлопчика, а також з’їла 
частину трупа померлої матері.

В Уманському районі в с. Кочержинцях громадянка О., 47 років, 
забила та з’їла свою дочку 7 років. В тому ж селі колгоспник О., 50 
років, харчувався м’ясом своєї жінки, що померла від голоду. Двоє дітей
О. теж померли від голоду.

В Білоцерківському районі в с. Трушках два брати Б. задушили 
3-річного сина колгоспника Ф., який зайшов до них, і з ’їли його. В 
с. Греблях того ж району в колгоспниці П., 35 років, померла 3-річна 
дочка. Труп дочки вона зварила та з’їла.

У Смілянському районі у с. Носачово в помешканні члена колгоспу
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громадянина С. було забито У., що завітала туди. Труп її було порубано 
на дрібні шматки та засолено. Цим трупом харчувались два тижні.

Наведеними фактами не вичерпуються всі випадки людоїдства, що 
мали місце у Київській області за останній час.

Президія обласного виконавчого комітету з метою боротьби з цими 
явищами 15 лютого ухвалила відповідну постанову.

В усі небезпечні райони відряджено уповноважених обласного вико
навчого комітету, які на місці організують дитячі харчові пункти та 
допомогу колгоспникам і одноосібникам, що голодують. Харчові пункти 
організовано на 9350 дітей та щоденно видається допомога в розмірі 200 г 
хліба 6600 дорослим.

Грошові кошти та харчові фонди мобілізовано з внутрішніх ресурсів 
Київської області, але ці фонди абсолютно недостатні для ліквідації явищ 
масового недоїдання колгоспників та одноосібників.

Мобілізувати значні додаткові ресурси, особливо хліба, крупи та 
рослинних жирів, немає жодної можливості тим більш, що постачання 
робітників та службовців у області надто незадовільне і останнього часу 
є випадки масового голодування та жертв від голоду серед робітників, 
особливо дрібних підприємств, що розташовані по районних центрах та 
містечках області. Робітники цих підприємств недоодержали по нарядах 
внаслідок незадовільного надходження мірчука лише в лютому 265 т 
хліба. 1 по таких районних центрах міського типу, як Біла Церква, 
Житомир, Сміла, Черкаси, Фастів, Коростень, Умань, в лютому місяці 
порівняно з вереснем фактичне постачання робітників хлібом зменшилось
з 442 т до 161 т.

Отже, не тільки немає можливості утворити фонд для допомоги тим 
селам, що голодують, за рахунок внутрішніх обласних ресурсів, але конче 
треба допомогти робітникам дрібних підприємств додатково до щомісячних 
нарядів у розмірі 545 т хліба.

Київський обласний виконавчий комітет просить Раду Народних 
Комісарів подати харчову допомогу області для ліквідації явищ голодування 
серед робітників дрібних підприємств щомісяця в розмірі 545 т. Для 
харчування голодаючих колгоспних родин та одноосібників по тих 
розмірах, що є зараз, не менше 100 т хліба, 400 т крупи, 60 т цукру, 
20 т олії.

Голова Київського обласного виконавчого комітету М. Василенко
Секретар Київського обласного виконавчого комітету А. Глинський

ІЗ ДОПОВІДНОЇ ЗАПИСКИ МАРХЛЕВСЬКОГО РАЙКОМУ
ПАРТІЇ КИЇВСЬКОМУ ОБКОМУ КП(б)У ПРО ТЯЖКИЙ
ПРОДОВОЛЬЧИЙ СТАН У РАЙОНІ

6 березня 1933 р.

...При РИК создана специальная комиссия под председательством 
председателя РИК, которая предприняла мерьі в смьісле отведения 
специальньїх помещений в 5 пунктах района, организации в школах 
горячих завтраков для учеников, с прикреплением детей дошкольного 
возраста в пораженньїх селах и мобилизации продовольственной помощи 
и предоставления ее крайнє нуждающимся больньїм в горячем виде.

Если, однако, в области не будет поддержки, мьі не в состоянии будем
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оказать требуемой помощи за счет изьіскания продовольственннх ресурсов 
на месте.

На почве недоедания, участились по селам кражи домашней птицьі, 
свиней и лошадей. Есть случаи, когда в одном селе у соседа крадут 
лошадь, а на утро в 10-й хате находят мясо зтой лошади.

Используя случаи недоедания, в отдельннх селах (Шиецкая Буда, 
Васильевка) кулачество ведет агитацию за разбор семенннх материалов 
и даже за растаскивание продуктов и имущества колхозов. В с. Олизарке 
имел место случай, когда одна селянка насильно ворвалась в общественнмй 
амбар и взяла 3 пуда посевматериала.

В одной семье в с. Дранецке-Хатки обнаружен умерший с голода 
ребенок, которнй валялся 4 дня в хате под кроватью. Есть подозрение, 
что в зтой семье бьіла попьітка к людоедству.

В с. Яблоновка Марьяновского сельсовета одна вдова вьігнала с хатьі
4 раздетьіх ребятишек, говоря: “Хай ідуть, куди хочуть, я не можу на 
них дивитись”.

В с. Ульяновка крестьянин Пашковский развелся с женой. Жена взяла 
одного ребенка к себе, а другой ребенок остался при нем. С 1 на 2 марта 
крестьянин Пашковский, запершись в хате, поджег ее. Ребенка спасли с 
ожогами, а Пашковский сгорел. По селу разнеслись разговорьі, что якобьі 
Пашковский сделал зто на почве голода. Но зто не соответствует 
действительности, ибо один работоспособньш человек, при наличии везде 
спроса на рабочую силу, в состоянии заработать на прокормление ребенка 
и себя.

Некоторьіе сельсоветьі, идя по линии наименьшего сопротйвления, а 
порою и прямо подпевая кулацкой провокации, делают шумиху о массовом 
голоде, представляют в райисполком списки на ЗО, 40 голодающих семейств 
по селу.

Бюро РПК мобилизовало партийную организацию на борьбу с кулацкой 
провокацией, стремящейся использовать отдельньїе случаи недоедания и 
голода в антисоветских политических целях.

Марчевский

ЗАПИСКА НАРКОМЗЕМУ УСРР
ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМІТЕТУ КП(б)У ПРО ГОЛОДУВАННЯ
ТА СМЕРТНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
І НЕОБХІДНІСТЬ НАДАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ДОПОМОГИ

14 березня 1933 р.

В дополнение к моей записке от 12 марта о положений в Уманском 
и Белоцерковском районах, сообщаю полученную мною сегодня инфор- 
мацию от начальника ГПУ Киевской области т. Розанова о положений 
по области в целом.

Голодание, с его последствиями, имеем в 32 — 34 районах. По 16 
районам имеем 123 зарегистрированньїх случая людоедства и трупоедства 
(в том числе 64 случая людоедства).

По Белоцерковскому району опухло 9603 человек (в том числе лежит 
1525 человек).

По Букскому району голодает 3878 человек (в том числе лежит 3736 
человек). За февраль и март умерло от голода 742 человека.
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По Смелянскому району остро голодает 404 человека (в том числе 
опухло 203 человека).

По Переяславському району опухло 1113 человек. Умерло от голода 
238 человек.

По Богуславскому району голодает 1931 хозяйство.
В с. Песчаное Золотоношского района голодает 639 семей.
В с. Севастьяновка Христиновского района опухло 250 человек.
По Лисянскому району голодает 57 хозяйств (в том числе опухло 96 

человек).
Зти данньїе являются лишь иллюстрацией, собранной по разньїм 

материалам. Учета не ведется.
В городах массовое нищенство и безпризорность. Голодает значительное 

количество рабочих. Опухло рабочих: Житомир — 134 человека, Белая 
Церковь — 20 человек завода “1 Мая”; Васильков — 25 человек 
кожевенного завода. В других городах положение не лучше.

По Києву на улицах подобрано трупов: январь — 400, февраль — 
518, за 10 дней марта — 249. В последние дни родители подбрасьівают 
детей в среднем по 100 человек.

Сегодня вместе с Киевским обкомом КП(б)У закончу разработку 
вопроса о размерах необходимой помощи и завтра вьіезжаю в Харьков. 
Необходимо до рассмотрения вопроса в целом немедленно отпустить 
Киевщине серьезную продовольственную помощь, о чем я писал в 
предьщущей записке.

Положение здесь очень серьезное и требуются немедленньїе мерьі.
Нарком земледелия УССР Одинцов

ПОСТАНОВА БЮРО КИЇВСЬКОГО ОБКОМУ КП(б)У
ПРО ХЇД КОМЕРЦІЙНОЇ ТОРГІВЛІ ХЛІБОМ

10 квітня 1933 р.

1. Отметить удовлетворительную подготовку к развороту коммерческой 
торговли хлебом, проведенную Киевским горпарткрмом.

Обязать горпарткомн принять все необходимьіе мерьі к надлежащей 
организации всего дела коммерческой торговли хлебом на все время 
последней.

2. Обязать ГПУ и милицию обеспечить абсолютний порядок в очередях 
за хлебом, развернув решительную борьбу со спекуляцией хлебом, 
применяя штрафи 50 — 100 руб. и отбирание хлеба у спекулянтов, а в 
отношении злостньїх спекулянтов и более серьезньїе мерьі.

3. В связи с тем, что во время массового набора работников в пекарни 
и хлебньїе магазиньї туда могли просочиться чуждьіе и классово-враж- 
дебньїе злементьі, предложить тресту Хлебопечения и Киевторгу совместно 
с органами ГПУ проверить состав работников, систематически очищаясь 
от подобньїх злементов.

Одновременно развернуть жесточайшую борьбу с хищениями хлеба в 
пекарнях, во время перевозки и в самих магазинах.

4. Обязать трест Хлебопечения немедленно обеспечить сдачу коммер- 
ческого хлеба во франко-магазин, получая за зто известную накидку на 
стоимость килограмма хлеба.

Поручить Киевскому горсовету урегулировать в связи с зтим вопрос
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об оплате тресту Хлебопечения за килограмм хлеба, а также обеспечить 
тресту Хлебопечения необходиммй для зтой цели транспорт.

5. В связи с тем, что пропускная способность хлебнмх магазинов в 
центре оказалась явно недостаточной, считать необходимьім путем 
увеличения количества продавцов и увеличения ежедневной нормьі хлеба 
магазинам в центре, повьісить их пропускную способность.

6. Подтвердить необходимость проведення ежедневно по окончании 
торговли совещаний завмагазинов для вияснення состояния работьі ма
газинов и устранения возникающих препятствий к их нормальной работе.

Считать целесообразннм присутствие т. Бабко на ближайших сове- 
щаниях завмагов.

7. В целях охранн города от занесення инфекционньїх болезней, в 
частности сипного тифа, считать необходимьім ввести продажу билетов 
исключительно по удостоверениям по железной дороге от станций: 
Мироновки, Казатина, Бердичева, Фастова, Коростеня, Яготина, Умани, 
Гребенки, а также промежуточньїх, до Києва.

Такое регулирование установить по водному пути от близких к Києву 
пристаней.

Поручить фракции Президиума облисполкома вьінести по советской 
линии специальное постановление об зтом.

Секретарь обкома КП(б)У Демченко
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БІБЛІОГРАФІЯ

Анжела МАТЮЩЕНКО

...І МАЛЕНЬКОГО ЛЮДСЬКОГО СЕРЦЯ АГОНІЯ

Євген Плужник. Змова у Києві. — К.: “Український письменник”,
1992.

Наприкінці минулого року наш читач-інтелектуал, не дуже розбещений 
увагою видавців, отримав справжню нагоду для втіхи: в “Українському 
письменнику” вийшли окремою книгою під назвою “Змова у Києві” 
єдиний роман і три п’єси Євгена Плужника. Отже, ті, кому пощастило 
раніше придбати видану кілька років тому книгу його віршів, змогли 
нарешті скласти повноцінне уявлення про одну з найоригінальніших 
літературних постатей бурхливих 20 — 30-х. Об’єднує ці видання також 
особа упорядника й автора вступних статей Леоніда Череватенка, 
надзвичайно відданого та натхненного дослідника Плужникового доробку. 
Якщо його передмова до книжки віршів є розлогим літературно- 
біографічним нарисом, наснаженим багатющим фактажем, то “Змову у 
Києві” відкриває не менш солідний за обсягом критико-публіцистичний 
виступ. Леонід Череватенко вдається до полеміки з анонімними та 
названими поцінувачами творчости письменника, які ось уже понад 
півстоліття звинувачують його або в націоналізмі, або в прокомуністичному 
конформізмі, або в безідейному літературному заробітчанстві. Важко не 
поділити обурення автора передмови, аргументоване глибоким осягненням 
рис Плужникової особистости — його духовної незалежносте, рідкісної 
фахової самовимогливости, вразливої людяносте та щирости. Шкода 
лишень, що, вступаючи в таку дискусію, Леонід Череватенко мимоволі 
приймає її правила, найхибніше з яких — судити (або виправдовувати) 
мистця не за його власними законами.

Серед сучасників-літераторів, котрі з легкістю скакали в “політичну 
гречку”, Плужника вирізняла саме приреченість на мистецтво. Навіть 
беручись за “програмне завдання”, не міг переламати власної природи
— пробивався до ідеї через матерію слова (якщо вірш про Леніна, хай 
замість імени буде “Він” — майже Вій!..— незбагненно і всеосяжно 
водночас). Лірик-філософ із ласки Божої, вмів добувати з реальносте 
словесну квінтесенцію буття: вираження його плинносте й жаху 
насильницького припинення — це перша збірка віршів “Дні”; усвідомлення 
скороминущости — друга (“Рання осінь”); осягнення неповторносте й 
краси — остання (“Рівновага”). В поемах “Гал і лей” та “Канів” на повен 
зріст постає історичний Час — напівмістична потойбічна сила, що 
брутально втручається в буття окремої людини та народу. Для Плужника 
й України цей час конкретизувався в образах міської цивілізації та її 
потворних викиднів — воєн і революцій. У зіткненні з ними поет 
увиразнював два способи існування: розпродування свого духовного єства 
по крихтах — або ґалілеївський, нехай непослідовний і 6t адійний,
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спротив. Такі наскрізні мотиви Плужникової поезії знаходять жанрове 
відображення, а інколи й вивершення у його романі “Недуга” та п’єсах.

Цілком закономірно, що у своєму єдиному прозовому творі письменник 
звернувся до найменш вдячної наприкінці 20-х років теми так званого 
особистого життя. Для нього, як і для Віктора Домонтовича або Валер’яна 
Під могильного, це була ще можливість не полишати власне території 
літератури, сутність якої завжди становило внутрішнє життя людської 
особистости й віддзеркалений у ньому, немов у краплі води, зовнішній 
світ. За надзвичайно простою сюжетною основою “Недуги” — 
відчайдушною боротьбою радянського інженера Івана Семеновича Орловця
із власною пристрастю до актриси-“буржуйки” — проглядає вся прірва 
духовно-етичної дезорієнтації, що її повинна була відчувати нормальна 
людина в умовах постреволюційної дійсности. Інші персонажі роману 
позначені певною однолінійністю, оскільки виявляють себе лише через 
спілкування з головним героєм з приводу проблеми кохання. Однак саме 
у раціоналістичних міркуваннях одного з них — інженера Сквирського
— ця проблема знаходить досить оригінальне (навіть до сьогодні) 
філософське вирішення: “Щоб покохати жінку, треба полюбити її як 
людину. Шукати в жінці людину — це суть кохання; в нім ріжність 
статей тільки підкреслює одність єства... Кохання — це шукання і вибір; 
пристрасть — це стихія і випадок. В коханні кожен з нас вибирає когось 
з-поміж тих, до кого він може палати пристрастю”.

Вустами того ж Сквирського письменник розвиває ідею вибору об’єкту 
кохання в теорію свідомого й тотального вибору в людському житті — і 
таким чином уся будівля твору скріплюється (з сучасної точки зору, 
звичайно) провідним постулатом екзистенціалізму. Попри те, “Недугу”, 
на відміну, скажімо, від дуже близької їй “Невеличкої драми” 
Підмогильного, важко визначити остаточно як філософський роман — це 
радше роман настрою, де все ж таки домінує Плужників ліричний первень. 
Перманентне заглиблення автора в душевний хаос товариша Орловця, 
його прискіплива увага до матеріальних обставин дії, повільний ритм 
оповіди, обумовлений одноманітною, здебільшого інверсійною побудовою 
речень, — усе це відтворює той невловний дух часу, а вірніше, його 
задуху, коли, за висловом одного з персонажів, будується палац, а по 
комірчинах — гнилизна та сморід.

Атмосферою непоправної руйнації одвічних підвалин людського буття 
вражає й одна з Плужникових п’єс — “У дворі на передмісті”. На 
перший погляд, це традиційна комедія характерів, побудована на конк
ретному соціально-побутовому матеріалі. Обмежений лише мовою персо
нажів, автор відтворює середовище київського обивательського дна з тим же 
блиском і відчутною насолодою, з якими в “Недузі” — середовище 
київської артистичної та технічної еліти. Підгрунтям дії у п’єсі теж 
стають родинно-любовні стосунки мешканців одного будинку. Перукар і 
кондуктор, домовласник і катеринник, лахмітник і двірник, їхні дружини, 
подруги та діти поводяться в міру власної сприйнятливости до “нової 
моралі”, яка відміняла святість шлюбу і зводила кохання до питання 
“шклянки води”. І поступово майстерне чергування комічних та дра
матичних епізодів викликає в читача нездоланне відчуття гіркоти — за 
недоладно збудовані й ще недоладніш зруйновані долі, за людську слабкість 
перед розбещувальним впливом епохи.

Тему двох інших п’єс, що складають своєрідну дилогію, лише приблизно 
відбиває вже усталений штамп “історична доля української інтелігенції”.
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Адже для Євгена Плужника інтелігентність не ототожнювалась ані з 
приналежністю до “соціального прошарку”, зайнятого інтелектуальною 
працею, ані з певним рівнем національного самоусвідомлення. Вона 
становила собою весь комплекс духовно-етичних цінностей, за віки 
вироблений людством, що його тоталітарна держава — цей рецидив 
рабовласницького суспільства — викорінювала передовсім, перетворюючи 
своїх громадян на слухняне знаряддя. Конфлікт професора Сухораба з 
його дітьми в однойменній п’єсі є не так одвічним чи історично зумовленим 
непорозумінням двох поколінь, як зіткненням безкомпромісного носія 
комплексу інтеліїентности з конформістами,— комплексу, що його легко 
позбуваються заради матеріального та фізичного виживання.

Ще глибшого філософсько-етичного змісту набуває класичний конфлікт 
батьків та дітей у написаній 1933 року віршованій трагікомедії “Змова у 
Києві”. Навіть змушений суворою реальністю до мистецької обробки 
“суспільно-політичного життя”, Плужник зумів перетворити його на 
придатний фунт для власної художньої ідеї. Заявлене у жанровому 
визначенні твору комічне стає насамперед ключем для змалювання 
напівреальної змови старорежимних “спеців” на металургійному заводі. 
Це особливо відчутно у сцені наради змовників під прикриттям неп- 
манівської вечірки, яка вирішена автором у майже водевільній манері. 
Історично сформовані типи національної психології, що постають тут у 
розлогих ідейних монологах персонажів, своєю сатиричною сміливістю і 
силою зрівнюються з образами Миколи Куліша. Численні ж виробничі 
епізоди, де домінує протилежний табір “свідомих” робітників та інженерів, 
настільки формально бездоганні і безбарвні водночас, що викликають 
враження майстерної стилізації під соцреалістичні “шедеври” на тему 
першої п’ятирічки. Таким чином, на цілком органічному художньому тлі 
розгортається трагедія головного героя “Змови...” Прийнявши розумом 
“нову добу”, старий інженер Лукаш не здатен заплатити за переконання 
своїм батьківським серцем — викрити зграю “шкідників” ціною життя 
власного сина. Однак із морального стоїцизму випливає його розрив не 
лише з ідейним авангардом заводу, а й із вихованими добою дітьми. Бо 
всі вони — і колишній петлюрівський отаман Аркадій, і змовник Василь, 
і “самиця-українка” Валентина — здатні приносити в жертву якій завгодно 
ідеї людські почуття й життя.

Отже, звинувачення Євгена Плужника у свідомому компромісі з добою 
тиранії здаються абсолютно абсурдними навіть (або тільки?!) після 
уважного прочитання його щойно перевиданих творів. Неможливо 
принципово погодитись і з твердженням Леоніда Череватенка про те, що 
письменник щиро вірив у “месіанство скривавленого часу”. Він намагався, 
навіть прагнув повірити:

Благословен єси, часе мій!
0  жорстокий! 1 весь в крові!
Це нічого, що я мов гній —
Під посіви твої нові!

Але не міг:

1 не вірю, не вірю — ні! —
Що створить добро недобрий!

Творчість, яка для мистця завше є боротьбою з тлінням, для Євгена 
Плужника стала ще й духовним спротивом перетворенню людини на гній 
історії.
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МИСТЕЦТВО

Анатолій БОЖОК

СМАК ДО ПОШУКУ, 
ЗДАТНІСТЬ ДО ІМПРОВІЗАЦІЇ

Василь Тихий 
— мистець із 
широким світо
глядом, індивіду
альним світоба
ченням, смаком 
до художнього 
пошуку. З його 
робіт видно різ
нобічність живо
писної манери, 
прагнення ово
лодіти секретами 
розмаїтих плас
тичних систем.

Н ароджений 
у селі Летава на 
Поділлі, Василь 
Тихий закінчив 
1969 року Ужго
родське училище 
прикладного і де- 
к о р а т и в н о г о
мистецтва, де -----------------------
його вчителями з фаху були Шандор 
Петкі та Вільгельм Берец. Потому 
кілька років працював у художніх 
майстернях Ужгорода й Тернополя, 
а від 1973 року мешкає в Києві, бере 
участь у численних виставках. 
Картини Василя є в багатьох ко
лекціях у різних містах України, а

В. Тихий, 
полотно,

також Сполу
чених Штатів 
Америки, Фран
ції, Німеччини, 
Ізраїлю, Поль
щі, ЮіЬславії.

Свого часу 
художник мав 
неабияке заці
кавлення до 
праці в театрі, 
кіно, на телеба
ченні. Але тіль
ки у станковому 
живописі від
найшов змогу 
якнайповнішого 
саморозкриття, 
втілення власної 
творчої концеп
ції: відображен- 
ня краси лю
дини й довко-

------------------------  лишньош світу,
прагнення до гармонії та заверше- 
ности. Особливо виразно це втілено в 
пейзажах Василя Тихого. А ще 
важлива в його творчості здатність 
до рбзкованої, вільної імпровізації, 
що допомагає звертатися до, здава
лося б, уже відомих сюжетів щоразу 
по-новому.

‘Дві жінки”, 
олія, 1991.

На першій сторінці обкладинки: 
Василь ТИХИЙ

“Зіставлення думок”, полотно, олія, 1992; 
"Сон в літню ніч", полотно, олія, 1992; 
“Передчуття”, полотно, олія, 1992.

9. Сучасність-7
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Кость МОСКАЛЕЦЬ

НЕПИСАНІ ЗАКОНИ ПИСАНКИ

Цей світовий лад, той 
самий для всіх, не створив 
ніхто з богів, ні з людей, 
але він завжди був, є і буде; 
завжди живий вогонь, що в 
деякий мірі горить, у деякій 
гасне.

Геракліт Ефеськии

Цих картин і писа
нок, що їх репродукції ви 
бачите на сторінках жур
налу, вже не існує. Вони 
лишилися тільки на 
світлинах, — плід більше 
як півторарічної копіткої 
праці Ліди Борисенко та 
Андрія Саєнка. Цих 
картин і писанок не мож
на купити-продати за 
жодну валюту світу, — і 
це найпереконливіший 
доказ їхньої вічної вар- 
тости. Вогнем, димом, 
попелом стали ці кар
тини і писанки, назавжди 
відлетівши туди, де є 
засніжений рай, де знову 
оселяються спалені не
телі і цвіркуни, щоб 
співати або мовчати. Да
вайте уважно розглянемо 
бодай те, що лишилося на 
світлинах; а я спробую 
пояснити, що саме стало
ся 1 серпня 1992 року в 
майстерні молодого под
ружжя.
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Спочатку були довгі 
роки учнівства. Були ко
роткочасні, але при
страсні захоплення — від 
міського пейзажу в стилі 
Утрілло чи Боннара до 
портрета. Була нос
тальгія за імпресіоніс
тичною чистотою і 
щирістю бачення. Був 
авангард. І Львівський 
інститут ужиткового 
мистецтва. Але все 
досить швидко виклика
ло нудьгу й розчаруван
ня. Адже кожен мистець 
є справжнім тільки тоді, коли йде 
шляхом, яким до нього ніхто не 
ходив. Усі інші шляхи, якими б 
широкими і привабливими вони не 
були, виявляються врешті-решт 
тільки манівцями, здатними завести 
до прірви вторинности й епігонства. 
Свобода й самотність, автентичність 
самому собі — ось альфа й омега 
мистця, якщо він — людина.

Свобода — це одне з тих джерел 
буття людини, що їх пригноблення й 
нереалізованість мають для цієї 
людини катастрофічні наслідки. То
му пошуки свободи поза собою зазда
легідь приречені на поразку. Але це 
не означає, що пошуки свободи в собі 
обов’язково виявляються успішними. 
Адже для того, щоб шукати в собі, 
треба бути собою сповна; а для того, 
щоб бути собою сповна, 
необхідно бути вільним.
Цей трагічний парадокс є

ки це суть не просто людського буття 
взагалі (!), а найбезпосередніша, 
найавтентичніша складова мене, моєї 
долі тут, суть мого життя і моєї 
смерти.

Відповісти на це питання я не 
зможу вже хоча б тому, що воно — я 
сам. Я тут, у цьому питанні. Водно
час це питання — не весь я. Для того, 
щоб відповісти на нього більш-менш 
задовільно — себто остаточно і доско
нало, — треба було б вийти за межі 
свого “я”, власної долі і за межі цього 
питання. Ми чудово знаємо, що в 
умовах нашого існування подібний 
вихід не є реальним. Ось чому це 
питання, яке нам (кожному) треба 
почути і вірно зрозуміти його суть, — 
є питанням не лише моєї долі тут,

долею людини протягом 
усього її існування.

Одним із способів 
осмислення цього пара
доксу є творчість. Осмис
лити — не означає 
відповісти на питання, 
яке ставить перед нами 
буття; осмислити — 
означає почути це 
питання і вірно зро
зуміти його суть, оскіль
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не лише суттєвим для мого життя, 
але й суттєвим для моєї смерти. Бо ж 
якраз смерть і є виходом за межі мого 
“я тут”, а відтак вона — єдйна реаль
на можливість шукати вже не вірного 
розуміння й осмислення питання, а 
шукати вірної і осмисленої відповіді 
на нього. Я хотів би наголосити, що 
якраз смерть, а не те, що буде чи не 
буде після неї, є для нас єдиною 
(остаточною) реальною очевидністю 
можливости виходу за межі буття, 
побудованого як питання, одним із 
джерел неперервного існування якого 
є свобода і тотожність людини собі .

Андрій Саєнко був більше схиль
ним до ризикованих пошуків, рвуч
ких стильових поворотів; про це 
свідчать інтенсивний колорит і 
динаміка більшости його ранніх 
полотен. Він ставив собі питання — і 
це було найбезневиннішим заняттям.

Однак першою почала малювати 
писанки Ліда Борисенко.

Писанка — це образ-символ, по
няття і водночас значення цього 
поняття. Полісемантичність писанки
— це наслідок багатовікових сми
слових нашарувань, накладених на 
яйці й у ньому як символі світо
будови, цілісности, вічности. Але 
разом із тим це й безліч значень, за
кладених ув орнаменті писанки, в 
глибокій значущості хвилястих ліній, 
крапок, кольорів, схрещень і пере
плетінь геометричних фігур. Писанка 
саме тому й так зоветься, що є 
різновидом п и с ь м а ,  різновидом 
способу передачі смислів, символом
— символів.

Зрозуміло, що на перших порах ні 
Ліда, ні Андрій цього не усвідом
лювали. Було зацікавлення ще одним 
матеріалом, ще однією формою.

♦Подібний монолог зустрічаємо в Е. Іонеско (“Delire a deux”): “Він. ... Я ставив 
собі питання. Треба було відповідати на питання. Яке питання я ставив собі? Не 
пам’ятаю. Але, щоб отримати відповідь, я ж повинен був ставити собі питання... 
Питання. Як можна отримати відповідь, якщо не поставлено питання? Отож я ставив 
питання, попри все; я не знав, що це за питання, але все ж ставив його. Це було 
найбезневиннішим заняттям. Той, хто знає питання, хитрун... Спитаймо в себе, 
відповідь залежить від питання чи питання залежить від відповіді. Це інше питання. 
Ні, те ж  саме...”
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Осмислення того, з чим вони стик- 
нулися, прийшло значно пізніше — 
тоді, коли виникла потреба знайти 
першоідею, закладену в розмальова
ному ноумені і висловити її. По
чалися пошуки в бібліотеках, 
студіювання робіт, присвячених 
символу й символіці, зокрема ж — 
орнаментові. Виявилося, що орна
мент переповнений поняттями, що 
він кричить до нас безліччю значень,
— але ми забули його мову. “Від
повідно, підходячи до розкриття 
смислу складних і загадкових ком
позицій трипільського розпису, ми 
маємо право розцінювати його не як 
позбавлений сенсу набір орнамен
тальних елементів, а як систему по
глядів древнього художника, вираже
ну поєднанням великої кількости 
піктограм”. (Б. Рибаков, “Поганство 
древніх слов’ян”).

Отож — знакове малярство?
І настав той день, коли вони зро

зуміли, що вміють читати. А ще вони 
збагнули: їм самим є що сказати 
древньою мовою. Відтоді ні Андрій, ні 
Ліда вже не робили традиційних 
писанок, призначених на продаж.

Продавати — традиція. Те, що вони 
почали писати, вже не було 
традиційним. Древньою мовою вони 
почали висловлювати новий зміст, 
осягнений мистцями, котрі на
родилися після Пікассо, Далі й 
Мондріана. Але вони ще не знали, що 
це — теж тільки початок, а далі буде 
інше, грізніше і значиміше перетво
рення стилю, в результаті якого 
прийде — усвідомлення? одкровення?
— того, що знакове малярство — це 
не лише писанка. Мені здається, що 
це усвідомлене одкровення прийшло 
до них тієї миті, коли вони стояли на 
порозі своєї дощенту знищеної вог
нем майстерні і дивилися на рештки 
іЬбелена, витканого Лідою Борисен- 
ко. Гобелен був напнутий на де
рев’яному каркасі з підсвіткою поза
ду, і дивитися на нього треба було 
вночі. На жаль, не збереглося ні 
слайдів, ні світлин цього Лзбелена — 
багатомісячної праці духу і жіночих 
рук. Так от, коли вони стояли перед 
обгорілим дерев’яним каркасом, де 
ще вчора жив велетенський Л>белен, 
прийшло прозріння, настала хвилина 
небувалої досі тиші, — і в тій тиші
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вони почули і побачили: обгорілий 
дерев’яний каркас, шкаралупки 
потовчених писанок, сажу і попіл, 
обвуглені сторінки збірки: “Ключ” 
Івана Малковича, знищені вогняною 
стихією мольберти, полотна, рами, 
пензлі, фарби, вивершені й незакін- 
чені картини, — словом, у с е  продов
жує промовляти до них і озиватися 
смислами; продовжує з н а ч и т и ,  
говорити мовою стриманішою й 
вишуканішою, справжнішою; і вони 
збагнули тієї миті, що перед ними бу
ла справжня дійсність свободи, що 
вони нарешті прокинулися, що це не 
тільки перший у їхньому житті пер- 
форменс, але й останній сон учнів
ських пошуків.

Туга за баченням зникла. Бачення 
лишилося.

Навіщо шукати ба
чення, якщо воно 
дістається ось такою — 
або ж і дорожчою — 
ціною? Навіщо шукати 
свободу? Для того, щоб 
бути собою сповна? Для 
того, щоб бути вільним. 
Зробимо невеличкий 
відступ і спогадаємо до
лю українського поета і 

маляра Тараса Шевченка, якому на
лежить, окрім усього іншого, і 
блискуче порівняння: “Неначе 
писанка, село”. В його долі чітко про
стежується принцип побудови: на- 
родження-неволя-воля-неволя-воля- 
смерть. Задля того, щоб юний кріпак 
Шевченко міг реалізувати свої не
ординарні здібності маляра, його 
викупляють із неволі. Формально він 
здобуває свободу одночасно з пер
шими знахідками власної ідентич- 
ности (як маляра). Посутньо ж він 
усе ще залишається невільником, — 
позаяк свобода, на яку його відпус
кають, не є притаманною йому так 
само, як притаманний мистецький 
хист. Це свобода, яка знайдена поза 
собою і не усвідомлюється як свобода. 
Але викуп з неволі — це вже мо

гутній поштовх до 
пошуків у собі. Ще не 
усвідомлюючи, чого він 
шукає, Шевченко почи
нає писати перші роман
тичні балади в народно
му стилі.

Що це — пошуки 
власної ідентичности 
сповна? Чи пошуки влас
ної, автентичної (а не 
ззовні накинутої ніби) 
свободи? Чи перше й 
друге водночас? Адже 
викуп з неволі сам по 
собі теж є приниженням 
і продовжує нести в собі 
рабство* Шевченкові 
треба стати і вільним, і 
собою. Він вступає до
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Кирило-Мефодіївського братства, 
пише “Сон” і готується до переїзду з 
Петербурга в Київ. Його останні 
вільні дні в Борзні — вільні в усіх 
значеннях: як формально, так і по 
суті. Перед нами осмислені і вільні 
вчинки людини, яка вже сформува
ла, створила себе — і створила себе

сконалими. Тепер це вже говорить 
майстер, тобто — Учитель, тобто той, 
хто до решти вислухав і зрозумів 
звернене до нього буттям (звернене 
ним до буття) питання. Питання 
закінчилося. Буття теж.

Може бути, що вогонь не випадко
во зглянувся якраз над цією

вільною.
На перевозі через Дніпро Шев

ченка заарештовують. Попереду — 
довге заслання в чужину. Попереду
— неволя. Абсурд, якщо вдуматися,
— адже в Шевченка неволя вже п о- 
з а д у. Але час нехтує будь-якими 
лінійними уявленнями про себе. 
Шевченко з н о в у  потрапляє в не
волю. Неволя — це один і той самий 
вимір часу. Та ось що є надзвичайно 
важливим: у неволю потрапляє не 
той самий Шевченко. Цей Шевчен
ко вже ніколи не зможе забути 
місцезнаходження джерела свободи в 
собі, надто болючими були для нього 
ця топоніміка і феноменологія. По
вернувшись із заслання, Шевченко 
дуже швидко згасає. Але його вірші 
якраз цього періоду є найбільш до-

обкладинкою, де стояло слово 
“Ключ”. Може, саме цим вогонь іухотів виправдатися, вказати, що 
залишає натомість, і натякнути в 
такий спосіб на мету свого приходу? 

Ключ.

...і третє яйце носив я сім діб під
пахвою:

у північ повного місяця
сім разів оббігав довкола хати,
а вдосвіта перешпурив його вздовж через

хату,
і коли воно впало на землю 
і тріснуло надвоє — 
почала вилазити з нього 
тьма-тьменна худоби кароокої...

(І. Малкович, “Напередовець” ).

Я, власне, й сам не знаю, що 
важливіше для мене тут: тема писа
нок і їхньої знакової невичерпности
— чи тема вогню, в якому вони 
згоріли, вогню, так само невичерпно
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значущого; вони до того нерозривно 
переплелися і злилися в одне, що, 
дивлячись на ці світлини й слайди, 
відчуваєш мимовільний острах; щось 
подібне мав би відчувати власник не
величкої колекції кулястих блискавок.

По двох тижнях після пожежі ми 
з Андрієм Саєнком сиділи на його 
кухні і смалили тютюн-самосад; за 
вікном шаленіла серпнева гроза, 
Андрій розповідав про можливі 
причини пожежі. Одна з версій нале
жала поетові Василеві Герасим’юку: 
пожежа сталася через накопичення 
енергїй у писанках та картинах; вони 
не мали виходу, відбулося щось на 
кшталт вибуху. Куляста блискавка. 
Яйцеподібна блискавка. Ми з 
Андрієм перезирнулися й одностайно 
вирішили зачинити вікно, за яким 
летів цілий ключ блискавиць. Вони 
не влучають двічі в одне й те ж саме 
місце, але... “Усім керує блискави
ця,” — каже старий Геракліт.

Знаковий живопис Андрія Саєнка 
і Ліди Борисенко не є живописом 
мім етичним; його треба відчитати як 
ноти, а точніше — почути очима, бо 
це своєрідна музика. Часом ці 
писанки нагадують вітражі; треба 
тільки збагнути, що сонце сходить не 
поза ними, а в них, випромінюючи до 
нас орнаменти і безліч способів ба
чення та розуміння їх. Сто видів 
Фудзіями намалював Хокусаї, 
інтуїтивно дотримуючись принципу 
додатковости, через сто років сфор
мульованого Нільсом Бором (згадай
мо також аналогічні спроби Сезанна 
та Клода Моне). Сто видів одній' і тієї ж 
гори (Фудзіями чи Сен-Віктуар...), 
освітленої одним і тим самим Со
нцем. Кожна писанка Ліди та Андрія
— окрема гора й осібне сонце, ма
ленькі моделі світобудов, інших що
разу. Чи є щось, яке об’єднало б їх у 
єдиному візуальному середовищі, 
злютовуюче в цілісність? Так; і цим 
єдиним є вогонь.

“Після такої думки художники 
власноруч почнуть палити свої май

стерні,” — меланхолійно зауважує 
Андрій Саєнко.

Множинність орнаментів урів
новажується єдністю форми, на якій 
вони розташовуються, — єдністю 
яйця. Елімінуючи видимі лінії і 
барви, ми повертаємося до того, що 
лишається невидимим під їхнім ша
ром, — до чистої сутности. “Все, що 
видиме, мертве і чим видиміше, тим 
мертвіше,” — каже Григорій Чубай. 
“Невидима гармонія міцніша від 
видимої,” — каже Геракліт.

За рік до пожежі Андрій Саєнко 
почав робити концептуальні спроби 
“роздягнути” писанку, переносячи її 
структурні складові на полотно. 
Перше, що спадає на думку, коли 
бачиш плоди цих дослідів (деякі з 
них збереглися завдяки слайдам, 
зробленим під час мюнхенської 
виставки Саєнка в Валерії відомого 
мецената Романа Шупера), — їхня 
фрагментарність і недостатність про
стору. По суті, важко навіть уявити 
необхідний розмір цих картин: щось 
на зразок знімків зоряного неба... 
Цілком закономірно площина 
виявляється затісною для того, що 
сповна вміщалося на звичайному 
яйці. Ці полотна, при всій їхній мо- 
дерності, відсутності рам, цікавих 
поворотах мистецької логіки, влас
тивої мисленню на площині полотна, 
все ж незбагненним чином нагадують 
шкури, здерті з якихось небачених 
істот... Хіба не схожі відчуття 
навідують нас тоді, коли ми бачимо 
хутра цінних звірів, якими б гарними 
ці хутра не були самі по собі? Пере
конливішими видаються спроби, що в 
них маляр абстрагується від орнамен
тальних коннотацій, вловлюючи не 
видиме їхнє формовираження, а 
незриму суть, зачерпуючи все інших 
вод, які біжать тими самими руслами. 
Не відтворювати розташування ліній 
древніх річищ, а відкрити нові дже
рела живої води, які самостійно про
кладуть собі шлях, — приблизно так
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можна визначити суть сьогоднішніх 
праць Андрія Саєнка.

І саме тому на початку цих нота
ток я згадав про перформенс. “Роз
дягнути”, “розібрати” писанку, спро
бувати зробити її розгортку на 
площині — доволі ризикований 
замір. Водночас можна зрозуміти й 
молодих мистців, для яких замикан
ня на воднораз щасливо відшуканій 
формі було б варіантом творчого са
могубства й поневолення. Особисто я 
з великим нетерпінням очікую на 
вияви творчого руху Ліди Борисенко

та Андрія Саєнка в створюваному 
ними просторі свободи. Обгорілий де
рев’яний каркас, на якому був на
пнутий розкішний, майже ніким і не 
бачений Гобелен, стане однією з 
важливих значимих того, чого не бу
ло досі — дійсної справжности 
мистецького твору.

А як же писанки, їхні закони, сво
бода, автентичність і в с е інше? 
“Виміною за вогонь — усе, а за все
— вогонь, як за золото товари, а за 
товари золото”, — каже старий Ге
ракліт.
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Леся ОЛІЙНИК

ДИРИҐЕНТ НА ПРІЗВИЩЕ ДЛЯБОГА

Можна вигнати людину з батьківщини, 
але не можна забрати батьківщину у людини.

Еріх Кестнер

“Я європеєць за переконанням, швайцарець за громадянством, а душею
— українець”, — так пояснює свій досить складний статус диригент із пре
чудовим прізвищем Длябога. Зовні пан Павло і справді — вишуканий євро
пеєць, володіє трьома міжнародними мовами. Але вже по першому 
спілкуванні відчуваєш притаманну українцям ніжну душу, граничну щирість 
і особливу, народну, мудрість.

Як і для багатьох українців, що їх лиха доля відірвала від батьківської 
землі, для родини Длябог життя складалося драматично, часом і трагічно. На 
рідній Лемківщині, де жив їхній рід, батько Павла, Петро, був дяком-учите- 
лем. Ця професія передавалася з покоління в покоління. Під час минулої 
війни церковний музика опинився в лавах У ПА. Такий вибір долі вирішив 
майбуття всієї родини. Аби врятувати життя, Длябоги змушені були тікати 
в Польщу. Третя в сім’ї дитина, Павло, народилася 1951 року вже там, на 
чужій землі, в містечку ЛеГніца.

Звичним почуттям у родині Длябог довго залишався страх, серед якого і 
зростав маленький Павло: страх, що дізнаються про українську 
національність, про службу батька в УПА... Лише пошепки, в родинному колі 
спілкувалися рідною мовою біженці Длябоги. Навіть ім’я сина вимовляли на 
польський лад — Павел. Тож першою мовою для нього стала польська, а не 
українська. Той страх став реальним: тут, на чужині, дістала-таки батька 
залізна правиця КҐБ. “Інтерв’ю” з полковником Комітету закінчилося пере
буванням колишнього сільського дяка в катівні, яка на довгі роки забрала 
здоров’я: знесилений, ледь пересуваючи ноги, повернувся напередодні 
Великодня. Запам’яталися маленькому Павлові батькові слова, сказані тоді 
за родинним столом: “Дай нам, Боже, померти своєю смертю”. (Чи можуть 
бути слова страшніші за ці?)

У далеку Америку Длябоги вирушили вже як політичні біженці, зна= 
йшовши собі на довгі роки еміграції притулок неподалік Нью-Йорка. Батько 
нарешті зміг знову повернутися на крилас (він і нині працює хормейстером 
у невеличкій церкві). Павло здобув можливість опанувати батьківську мову, 
якої навчився в українській греко-католицькій школі. Тут же Павло продов
жував заняття з музики, розпочаті в Польщі.

Оповідаючи біографію будь-якого українського музиканта, якось звично 
починати з того, що народні пісні супроводжували його дитинство, а знайом
ство з ними починалось у родинному колі. Не так склалося у Павла, який у 
малолітті майже не знав народних мелодій і почав співати їх лише на за
океанському материку.
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Родина потроху ставала на ноги, і Павло мав змогу навчатися у музичних 
коледжах Нью-Джерзі, ПітсбурГа. Але щось непоясненне тягне юнака в Євро
пу, можливо, душа прагнула ближче бути до невідомої, незнаної, але такої 
рідної України?.. 16-літнім він вирушає з батьківського дому до нейтральної 
Швайцарії, яка давала право замешкати там без свідоцтва на громадянство. 
Навмання, по мапі, Павло обрав Люцерн — чи не найкрасивіше швайцарське 
місто. Обрав ще й, можливо, тому, що мав зустріти тут свою дружину — 
довгокосу красуню Марину, яка наче зійшла з картин українських 
портретистів, хоча національність її — німкеня. Але то було вже пізніше. А 
до того Павло здобував музичну освіту по всій Європі: спочатку в консерва
торіях Швайцарії, далі — в Англії, де здобув звання майстра музики, потім 
у Німеччині та Парижі. Але вже з кінця 70-х молодий диригент виступає з 
різними оркестрами у Лондоні, Парижі, ШтутГарті, Вашингтоні, Нью-Йорку.

В Україні ім’я Павла Длябоги стало відоме неширокому колу музикантів 
з 1988 року. На честь 1000-ліття Хрещення України у столиці США відбулася 
прем’єра опери Георгія Майбороди “Ярослав Мудрий”. За пультом 
Вашингтонського симфонічного оркестру стояв Павло Длябога, а хорові й во
кальні партії підготував його брат, Михайло Длябога. Через рік опера проз
вучала вже в Канаді. До рук братів партитура потрапила майже нелегально, 
через одного з працівників української місії в Нью-Йорку. (Як у детективно
му жанрі, пакет із рукописом передавався таємно, пізно ввечері, під дощем). 
Михайлові довелося переписувати партитуру майже заново, аби привести 
ноти в належний вигляд. То було справді подвижництво, бо довгі роки 
“залізної завіси” Україна залишалася закритою для всього світу. На Заході 
про культуру України дізнавалися лише з барвистих афіш ансамблю 
Вірського й народних колективів. Зі слів Павла, єдиним джерелом інформації 
про Україну був тільки журнал “Сучасність”, який ниточкою зв’язував укра
їнців зарубіжжя зі своєю землею.

Брати Длябоги переконані, що музика, як і культура загалом, може вря
тувати народ, що вони теж відповідають за майбутнє України, хоч і не живуть 
на її теренах. Як і батько, Михайло Длябога став хормейстером: дириі’ував 
українським чоловічим хором “Прометей”, працював із хором у Торонто, а 
нині керує Українським національним хором у Філадельфії. Немає, мабуть, 
в Америці нот українських хорових творів, які не співала б капела Михайла 
Длябоги.

Атмосфера толерантносте, що почала встановлюватися в часи перебудови, 
дала Павлові надію на зустріч з Україною. Вона відбулася в 1989 році. Перші 
враження були суперечливі: приголомшила чужа мова, адже сподівався чути 
тут рідну, українську... “Для мене був подив, — згадує Павло, — такий, як 
почув би, скажімо, в Парижі скрізь німецьку мову”. Вразила краса Києва, 
Дніпра. Але головним було те, що з’явилася змога спілкуватись із 
співвітчизниками, з колегами музикантами і працювати з ними. І почалися 
постійні поїздки, для яких Павло завів спеціальний фонд: частина заробітку 
відкладалася для подорожей в Україну. З успіхом виступав диригент із 
симфонічними оркестрами Києва, Львова, Дніпропетровська, Запоріжжя. Він 
докладає багато зусиль, аби встановити культурні контакти між Україною і 
Швайцарією, між консерваторіями, музичними спілками, композиторами 
обох держав. Плани у диригента великі: нові концерти, нові контакти, нова 
праця, що здійснює основну ідею Павла Длябоги: Україну світ має пізнати 
передусім через її культуру.
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КУЛЬТУРА

Анатолій МАКАРОВ 

ЛЮДИНА БАРОКО

1. Оганьблений титан

Жодна інша культурна традиція не мала таких могутніх, переконаних 
і винахідливих ворогів, як Бароко1.

Його критикували й просто ганили. Ганили довго й наполегливо, 
виносячи на суд людський і справді притаманні йому слабкості, й хиби 
домислені, вигадані, а тому особливо небезпечні для його репутації.

В культурі Бароко було чимало такого, що зовсім не імпонувало 
наступним поколінням, не вписувалось у їхній світогляд або пробуджувало 
такі почуття й думки, які вони воліли б забути.

Бароко судилося розмовляти з майбутніми поколіннями, і зокрема з 
нами, людьми кінця XX століття, через голови безпосередніх і глухих до 
його мудрості спадкоємців.

І тому не дивно, що донедавна, ще в 60-ті роки, розмови про культурну 
спадщину XVII століття починались із вибачливих інтонацій, численних 
“але” і всіляких застережень. Здебільшого йшлося про занепад і 
деградацію, байдужість до соціально-політичних проблем, штукарство і 
несмак. Мистецтво Бароко звинувачували у заграванні з феодальною 
реакцією і пропаганді ідей єзуїтів. Йому приписували безжурний гедонізм 
і втечу від життя у хворобливу містику...

Об’єктивну оцінку досягнень культури Бароко чи не вперше дав 
німецький мистецтвознавець Генріх Вельфлін у книзі “Ренесанс і бароко” 
(1888). Порівнюючи естетику Ренесансу й Бароко, він дійшов висновку, 
який став основою усіх подальших досліджень мистецтва XVII століття: 
“Існує краса цілком ясної, вповні сприйнятої форми й поряд із нею краса, 
що Грунтується якраз на неповному сприйнятті, на таємничості, яка 
ніколи цілком не розкриває свого обличчя, на загадковості, яка щомиті 
набуває іншого вигляду”2.

Суть конфлікту між Бароко та іншими, позначеними рисами пря
молінійного раціоналізму, епохами культури слід шукати, на думку 
Г. Вельфліна, в його пристрасті до “форм, що містили в собі певний 
елемент неосяжности”, в його прагненні до “ясности неясного”. Воно 
відкривало “нову галузь почуття”, коли “душа прагне розчинитись у 
висотах непомірного і безмежного”3. Йдучи далі за думкою Г. Вельфліна, 
можна сказати, що саме цими своїми фантастичними пориваннями 
культура Бароко не лише не задовольняла, а й нерідко дратувала своїх 
надто “реалістично” настроєних спадкоємців, знайшовши вдячний відгук 
лише в серцях романтиків XIX століття.

Навряд чи доцільно аналізувати тут відмінності світоглядних концепцій
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XVII, XVIII і XIX століть. В даному випадку для нас важливо лише те, 
що цілком прийнятне для людей XVII століття почуття “ясности неясного”, 
тобто реальної присутносте в житті чогось незбагненного для розуму, 
непрозоро-темного і незвичайного, виявилось чужим “реалістичному” 
світовідчуттю багатьох наступних поколінь із їхньою нерідко агресивно- 
войовничою вірою в здоровий глузд, у всесилля розуму, науки, освіти, 
технічного й соціального прогресу і з їхньою схильністю до обережности, 
поміркованосте стосовно всього, що має відношення до загадкових глибин 
людської психіки, інтуїції та інших методів пізнання, які не підкоряються 
вимогам дискретного аналізу й формальної логіки.

В умовах наростання однобічно-раціоналістичних тенденцій у духовному 
житті XVIII ст. культура Бароко втрачає свою пізнавальну й художньо- 
естетичну цінність. Сам конфлікт барокової культури і навколишнього 
життя виникає вже в часи її розквіту, оскільки ані наприкінці XVI, ані 
протягом усього XVII ст. ренесансна ідея створення чіткої і “розумної” 
картини світу не втрачала свого впливу.

Багато хто з освічених людей минулого вбачав у творах барокових 
митців лише ефектний викрут, викривлення здорового смаку, навмисне 
затуманювання ясного. Саме слово бароко, яким називали все, що було 
позбавлене ренесансної чіткосте, простоти й гармонійносте, в італійській 
мові означає химерне, примхливе. У XVIII столітті барокового “штукар
ства” вже просто соромились. У бароковому стилі мислення вбачали прояв 
“середньовічного варварства”, несумісного із світоглядом освіченої людини, 
з самим духом Віку розуму.

Не сприяло популяризації культури Бароко й пізніше загострення 
конфлікту між традицією релігійного мислення й войовничим атеїзмом, 
возведеним у колишньому СРСР у рані' державної політики. Донедавна 
хвалити твір релігійної тематики можна було лише тоді, коли його автор 
оголошувався замаскованим атеїстом. Кожна позитивно оцінювана річ 
обов’язково “суперечила” загальному уявленню про релігійне мистецтво, 
“випадала” з його традицій. Скажімо, фрески Троїцької церкви стали 
жертвою примусової секуляризації і в третьому томі “Історії українського 
мистецтва”, що вийшов у світ 1968 року. “Світською невимушеністю, — 
пише Ф. Уманцев, — пронизані постаті великомучениць, які супровод
жують богоматір. їхні витончені, майже грайливі рухи, ошатні вигадливі 
вбрання з дорогими оздобами мало відповідають вимогам церковного 
“благоліпства”. Всім своїм виглядом вони нагадують великосвітських дам 
у почті імператриці”4. Ось, мовляв, які невігласи жили в Лаврі, якщо 
не розуміли навіть того, що намальоване в них на стінах!

Щоправда, в книзі “Троїцька надбрамна церква”, виданій дещо пізніше, 
Ф. Уманцев зняв слова про “грайливість” великомучениць, хоча й тут 
не замислився над внутрішньою суттю зображення, яка вимагала саме 
такого, а не іншого стилістичного вирішення. Спостереження мистецтво
знавця фактично зводяться до констатації невідповідносте змісту й форми5. 
А це, як відомо, властиво творам гумористичним або ж художньо 
неповноцінним.

Зневага войовниче настроєних атеїстів до духовних шукань доби Бароко 
призводила в минулому й до свідомої компрометації видатних культурних 
діячів XVI — XVII століть. Важко повірити, наприклад, що М. Бажан 
справді вбачав щось “грішне і земне” вже в самих пропорціях славнозвісної 
Брами Заборовського (1746 — 1748), побудованої одним із найбільших
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майстрів барокової архітектури України Й.-Г. Шеделем. У рослинних 
мотивах орнаменту брами поет угледів потворні пристрасті людей, 
причетних до її створення (насамперед, — Рафаїла Заборовського та 
Шеделя). Він запевняє нас, що тут ми маємо справу не з глибоко 
духовним твором, а з безсоромною демонстрацією тваринно-біологічного 
начала у психіці людини:

І творчий хист,
що не втомивсь,

не вистиг.
Снопи принадних зел на камені поклав,
Як груди дів,

гарячих і нечистих,
У шпетних ігрищах уяв.
Так щедро кинув семенасту брость,
Як звик на ложе кидати коханку,
Що зна любовний піт,

важких запліднень млость,
І ситий сон,

і спрагу на світанку.
На брості — квіт,.

на брості — квіт, мов око 
Розпаленого самкою самця 
Ще тих століть,

коли в серця 
Вливалась пристрасть хтивого бароко.

А втім, М. Бажан не був оригінальним. Оте вигадане “хтиве бароко” 
стало в двадцяті роки зручною мішенню для не дуже щирих викриттів. 
Компонуючи свою останню поетичну збірку, поет і музейний діяч Микола 
Філянський згадав про свій давній вірш і, змінивши дещо, надрукував 
його під новою назвою як віршований звіт про відвідання Лаврського 
музею культів та побуту. Вірш так і називається — “В музеї культів”.

Щоб уявити собі, чим була відвідана ним установа, погортаємо довідник 
“Київ” 1930 року. Про згаданий у вірші “культурний” об’єкт написано, 
що його експозиція “дає матеріал” (!) “про Лавру як універсальну 
крамницю культового краму власної фабрикації та,виробу, як великого 
організатора всіх темних сил на підпору самодержавства, на службу 
імперіалістичній кривавій різанині, постійного й упертого царського агента 
для боротьби з революційним рухом та контрреволюційної діяльності в 
умовах Радянського Союзу”6.

Аби відвести від себе підозру щодо своїх давніх симпатій до барокового 
“культового краму”, М. Філянський також “дає матеріал” на них у своєму 
вірші. Він не вигадує тут нічого нового, а просто повторює поширену 
тоді думку, ніби в барокових зображеннях святих немає нічого святого. 
Мовляв, удають із себе бозна-що, а самі по вуха загрузли у гріховних 
мріях про бенкети, фейєрверки, п’яні танці:

Люблю українських святих.
Люблю я страдниць преподобних,
Поважних, вихованих, “здобних”
Ланит рум’яна й погляд їх,
Що кличе низку дум земних.
Люблю убрання їхнє пишне,
Немов їх жде бенкет розкішний —
Не там, вгорі, в глибу небес,
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Не між країнами чудес,
А тут, внизу, в магната-пана 
А чи вельможного гетьмана 
Під фейверк тисячі вогнів,
1 лютні дзвін, і гук, і спів.

Проте слід віддати М. Філянському належне. Змушений (не без тиску 
з боку критики 1920-х років) прилюдно розмежовуватися з церковниками 
(до “їхнього екстазу я не припав нігде й ні разу”), він прагне зберегти 
свою людську гідність і перевести розмову з банальної войовничо- 
атеїстичної площини на серйозну людинознавчу тему. В обличчях 
“українських святих”, пише поет, закарбувалась своєрідність духовного 
життя першої половини XVIII ст. Людям, причетним до культури того 
часу, було властиво боротися з самими собою, вічно вагатися між ідеалом 
аскези й радощами буття. Ці вагання і є їхній страдницький хрест:

Очей приглушеная воля,
Кривавий піт на блідім чолі 
І катування, й каяття 
За хвилю ясную життя.

Очевидно, перед нами зовсім не характерний зразок атеїзму в поезії 
1920 — 30-х років. Скоріше це несмілива спроба пробитися крізь шар 
тодішнього офіціозного мислення до справжньої людинознавчої суті 
стародавнього українського мистецтва.

2. Друзі Христа й Епікура

І справді, зазначена тут схильність до вагань між життєлюбством і 
аскетизмом становить одну з визначальних рис духовного життя часів 
Бароко. Навіть Іван Вишенський визнавав, що шанованих ним ченців 
нерідко можна було зустріти за пиятикою в корчмі. Всі бачать, писав 
він, як хтось із них пиячить там “день чи два” (!), але ніхто не 
відає, як біжить така людина “у келію на покуту й плач і за лихі 
два дні кладе сорок днів добрих, постить, голодує і страждає, за 
гріховну провину покутою платить і мстить собі”7. Отже, й тут, як і 
у вірші М. Філянського, йдеться про разючі контрасти духовного життя, 
які не так-то й просто зрозуміти сучасній людині з її “випрямленим”, 
раціоналістичним мисленням.

І якщо ми вже заговорили про І. Вишенського, варто, мабуть, згадати 
про нього як про раннього барокового викривача бездуховности в 
тогочасному українському суспільстві. На перший погляд, його писання 
ніби підтверджують погану репутацію людини часів Бароко. Він називає 
сучасного йому галичанина “дитиною руською, яка гойдається в колисці 
розкоші” і яка, “вік свій дочасний возлюбивши”, прирекла себе “на 
погибель через свою похіть”. Здавалося б, перед нами цілком авторитетне 
свідчення “хтивости Бароко”, на якій так уперто наполягають його 
критики. Але не будемо поспішати. Звинувачення Івана Вишенського 
навряд чи стануть нам у пригоді, бо продиктовані не здоровим глуздом, 
а відразою ченця-аскета взагалі до всього “земного”. До згубних розкошів 
він відносить, зокрема, й такі людські звички, засуджувати які нікому, 
крім аскета, не спаде на думку: “... ще ти кровоід, м’ясоїд, волоїд, 
худобоїд, звіроїд, свинощ, куроід, гуско'ід, птахо'ід, ситоїд, ласоїд, маслоїд,
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пирогоїд; ще ти периноспал, м’якоспал, подушкоспал, ще ти тілоугодник, 
ще ти тілолюбитель, ще ти кровопрагнитель; ще ти перцьолюбець, 
шафранолюбець, імбиролюбець, гвоздиколюбець, тминолюбець, цукролю- 
бець та іншої бридні гірко- і солодколюбець”. Ніяких серйозних свідчень 
про схильність українців початку доби Бароко до розкішного і гріховного 
життя в тогочасній літературі не знаходимо.

Одним із небагатьох випадків таврування розкішного життя в старо
давній українській поезії є те місце в “Ліках пустельникам...” Кирила 
Транквіліона-Ставровецького, де йдеться про “багатого пана”, який ні 
про що, крім насолод, у цьому житті не дбає, а тому й доводиться йому 
гірко каятися й ридати на порозі смерти. Але сумує він тут за такими 
речами, про які багато його сучасників узагалі не мали жодного уявлення:

Де нині мої замки коштовно мурованії
І палаци мої світло і гарно мальованії,
А шкатули золотом нафасованії,
Візники під золотом цугованії?
Де мої пресвітлії золототканії шати,
Рисі, соболі, чудові кармазини й дорогі шкарлати?

(Переклад Валерія Шевчука)

Згадуються тут також і “сади і красні виногради”, “шпалери коштовнії”, 
“музичне грання, і співаків превелике співання, і на трубах мідяних 
викрикання” та інші, зовсім не типові для життя України XVII століття 
реалії, які зустрічалися хіба що в побуті польських чи полонізованих 
(“європеїзованих”) манатів та нечисленної купки українських князів — 
Острозьких, Четвертинських, Вишневецьких (до Яреми).

У своїй монографії про К. Транквіліона-Ставровецького С. Маслов 
чомусь не надав жодного значення тому, що книжка “Перло многоцінне”, 
до якої увійшов згаданий вірш, вийшла в уніатський період поетового 
життя. А це означає, що він має на увазі побут не православних багатіїв, 
у якому ще тривалий час зберігалася патріархальна простота, а прагнення 
до розкоші своїх нових “європеїзованих” одновірців-уніатів та латинників.

Вважати “опис обстановки панського будинку” у вірші К. Транквіліона- 
Ставровецького віддзеркаленням реального, а тим більш типовогоО
“розкішного способу життя польського й українського панства” початку 
XVII ст. так само нерозважно, як, наприклад, вбачати у підписі під 
однією з ілюстрацій Івана Щирського до панегіричної поеми Івана 
Орновського “Багатий шаною, славою й честю сад Захаржевських” 
свідчення того, що така будова справді-таки існувала колись у Харкові 
чи Ізюмі. Але ні змальованого художником саду, ані мармурового 
багатоповерхового фонтану з бронзовими тритонами, ні самого палацу- 
бельведеру, на превеликий жаль, ніколи там не було. І. Щирський 
запозичив ці чарівні образи з якихось італійських гравюр і осмислив їх 
як символи майбутнього квітучого життя Слобожанщини9. Саме таким 
розкішним куточком Європи, справжнім Едемом, мала стати Слобідська 
Україна, на думку відомого харківського полковника Федора Донця-За- 
харжевського і його не менш знаменитого батька Григорія Єрофейовича10.

Використовуючи термінологію соцреалізму, можна сказати, що на 
гравюрах І. Щирського ми бачимо “реалістичне зображення дійсности в 
її революційному розвитку”. А розвиток цей, як відомо, нерідко “пере
вершує найсміливішу уяву”!
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Звичайно, Іван Щирський та Кирило Транквіліон-Ставровецький 
дивилися на розкіш не однаково. Поет суворо й категорично засуджував 
її, а художник оспівував та поетизував. Однак у даному разі для нас 
важливо звернути увагу на те, що в обох випадках йшлося про речі 
умоглядні, про суто умовні моделі життя, мрії, проекти, які в XVII ст. 
одних чарували, а інших обурювали. Те, що існувало насправді, “не 
дотягувало” навіть до значно скромнішого палацу, який описував у своїй 
поемі Іван Орновський і який за ідеєю мали б проілюструвати розкішні 
малюнки Щирського. У Києві зберігся так званий “будинок Мазепи”. 
Споруда досить скромна11. Навіть якщо уявити, яким міг би стати цей 
гетьманський “палац” після реставрації, його все одно важко було б 
порівняти за розкішшю з “малюнком ясного палацу” харківського 
полковника, створеним уявою поета:

На тисячу він ступнів, пишний отой палац,
З малюнком шахівниці мармури у залах,
Ліжниці там персидські виборні поклали,
Навряд чи у Нерона ліпшії стояли.

(Переклад Валерія Шевчука)

Ближчий до життя опис рослинно-декоративних розписів. Цілком 
можливо, щось подібне могло бути в будинках Мазепи у Києві й 
Захаржевського в Харкові:

Бліді цвітуть нарциси, чистії тюльпани,
Троянди, гіацинти барвні і духмяні.
Корал — в крові неначе. Чи ж Адонізейський,
Чи Темпи ті Тесальські, сад той Елізейський 
Могли таке вмістити? Все оце зібрала 
Розкішна флора — стелі пишно змалювала,
А пензлі — од натури. Все плющем повито,
Все Евгеддових винниць фонами покрито.
Із пальмами збратавшись вічно там, чудові 
Мій зір втішали фарби ясно-шафірові.

На жаль, дослідники нерідко забувають, що поети й художники Бароко 
були схильні або “лукавити” українське життя (в панегіриках) або ж 
оперувати гіпертрофовано “грішними” його моделями (в інвективах чи 
сатирах). Сприймати їхні “описи обстановки побуту” за правдиві свідчення 
вкрай ризиковано.

“Грішного” й “земного” в житті українця XVII століття було не так 
уже й багато. На Україні не було тоді ані ідеологічних, ані економічних 
передумов для розвитку лібертенства, прихильники якого не визнавали 
моральних обмежень і прагнули лише до особистої свободи і безмежних 
земних насолод. Відгуки життя, позбавленого щоденних духовних шарпань, 
сумнівів і роздумів, знаходимо лише в пасторальній поезії братів 
Зиморовичів, які належали до еліти львівського досить строкатого і, по 
суті, космополітичного бюргерства. їхні герої живуть у вигаданому світі 
любовних пригод, солодких зітхань і ніжних пісень. Це — маленький 
острівець пасторалі серед моря бід суворої доби. Щодо розваг і дозвілля 
українське життя було тоді досить невибагливим. Спокус було не так 
уже й багато. “Вони, — пише про тодішнє життя українців Боплан, 
дивлячись на нього очима іноземця, — задовольняються малим, аби було б1 9лише що пити та їсти” . Коли К. Сакович розповідає про життя
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Сагайдачного, окрім примітивних азартних ігор, він не може пригадати 
у тогочасному побуті нічого, що справді могло б спокусити майбутнього 
гетьмана: “Маєтністю добре своєю шафував, не на костки і карти і збитки 
обертав, але, яко єсть слишав, на речі добрії”, — тобто жертвував на 
церкви, школи, братства і науки13.

Відповідно до уявлень про подвійне буття людини в культурі Бароко 
відбувається розмежування життєвих цінностей на елементарні, нату
ральні, породжені потребами самого лише тіла (“земний хліб”) і на вищі 
цінності, що задовольняють високі духовні прагнення.

Діячі Ренесансу обстоювали цінність усіх без винятку людських бажань. 
Численні табу, які накладає на них культурна (в даному випадку — 
християнська) свідомість, здавалися їм просто пережитками минулого, 
забобонами неосвічених людей або проявами глупоти догматиків. І тому 
багато хто з них доходив до виправдання аморалізму. Бароко повернулось 
до ієрархічної системи життєвих цінностей, розмежувало в людині “вище” 
й “нижче” і тим самим спрямувало її на шлях розумних самообмежень 
і свідомого самоконтролю. Так вимальовується типова для етики Бароко 
проблема боротьби з пристрастями, формується й характерний для цієї 
культури механізм приведення стихійних бажань у відповідність із 
традиційними моральними нормами. На зміну середньовічному містичному 
аскетизму приходить культ пуританської поміркованости. Або, як кажуть 
дослідники культури XVII століття, — аскетичної духовности. Педагогічні 
поради Локка зводяться переважно до вимог розумного самообмеження в 
усьому — в їжі, одязі, житлі, теплі. Але посилається він не на житія 
святих, а на твори античних стоїків та епікурейців. Імператор Аві'уст, 
твердить філософ, був майже аскетом, зокрема, “закусював... хлібом 
всухом’ятку”, не виходячи з візка. Бароко відкриває антику ніби вдруге. 
І це була вже аскетична антика стоїків, чужа ренесансному світогляду: 
“Володарі світу зростали на цій злиденній їжі, й молоді джентльмени в 
Римі не відчували нестачі сили й мужности через те, що їли раз у 
день”14.

Українському публіцисту XVII століття Антонію Радивиловському, 
здається, також до вподоби та архаїчна простота звичок, яку марно 
прагнув прищепити римлянам імператор Аві'уст. Тоді вважалося, що 
шляхетність, крім усього іншого, має проявлятися у вишуканій скромності 
одягу. “Римська простота” була властива, наприклад, іспанському чо
ловічому строю XVII століття. У Польщі та на Україні вона приживалася 
важкувато, тут були інші традиції. Але як видно з “параболи” одного з 
казань А. Радивиловського, й тут ця тема жваво обговорювалась:

“...Юлія, дщери Августа-кесара, єдиного разу, убравшися коштовне, 
йшла видітися з отцем своим. Там же, кгдьі то по нем зрозуміла, же 
оноєи збнтнаго убіору не рад виділ, на завтріє, взявши на себе убіор 
неровно скромнійшій, йшла навідати отца своєго, котораго обачивши твар 
весолую, обняла єго. Зачим кесар рекл, яко далеко пристойній в таком 
убіорі ходити дщери кесаревой, ніжели в оном бучном, в которьімесь 
бьіла вчора. На то Юлія так отповіділа: “Вчорам ся, отче, бьіла убрана 
к волі очом мужа моєю, а тепер к волі очом твоїм отцевскім”15.

Сувору “пуританську” поміркованість як стиль життя проповідує у 
своїх казаннях Іоаникій Галятовський. У нього йдеться не про чернечу 
аскезу, яка, за ідеєю, має привести до містичного осяяння й виходу 
людини за межі буденної свідомости, а саме про розумне дотримання
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міри в їжі й питві як практичний засіб збереження здоров’я: “Хто багато 
їсть і багато п’є, той н е . багато житиме на світі, бо шлунок, багатьма 
стравами й напоями наповнений, не може того стравити й розпирається 
й болить, потім біль від шлунка по всьому тілу розходиться і душу з 
тіла виганяє. Котрі ж люди мало їдять і п’ють, ті довго живуть на світі. 
Так, люди вбогі, котра мало земних турбот мають, довго живуть на світі. 
Багаті ж люди, котрі багато багатства мають, не можуть довго на світі 
жити, бо вони часто бенкетують, їдять багато і п’ють й упиваються”16.

Французький дослідник П. Азар називає культуру часів Локка і 
Галятовського “другим Ренесансом, але аскетичнішим, суворішим і до 
певної міри позбавленим ілюзій, Ренесансом без Рабле й без усмішки”17. 
Це сказано не без перебільшення, але правильно. Нові пуританські ідеї 
стали невід’ємною частиною культурного життя й на Україні, хоча, 
всупереч твердженню П. Азара, у творчості Лазаря Барановича вони 
проповідувалися з усмішкою, саме в раблезіанському стилі.

На портреті О. Тарасевича цей видатний український поет має веселі 
й гострі очі. І, мабуть, не випадково, бо його вірші також заряджені 
гумором, сміхом, пересипані дотепами, що не заважає йому бути саме 
бароковим, тобто загалом дуже серйозним поетом. Уся справа — у 
властивому поетові чутті міри. Коли треба, він умів “згортати жарти”,1 о
переводити розмову на зовсім невеселий, навіть похмурий лад .

Так чинить Л. Баранович й у вірші з усміхненою назвою “Як є раки 
на обід, в меду плавати їм слід”, на який іноді посилаються як на зразок 
проповіді розгнузданих і безсоромних насолод в українській поезії XVII 
століття.

І справді, початок поезії може ввести надто довірливого дослідника в 
оману:

Маєш у льохах меди ти,
Раджу їх до раків пити.
Плистимуть при тій нагоді 
Навіть швидше, ніж по льоді.

(Переклад Валерія Шевчука)

Рецепт явно алкогольний. Та й поет не приховує цього:

Ой, уп’юсь, бо твоя хата 
Лагоминами багата.

Проте єпископ (тобто представник чернецтва серед духовенства) не 
просто “рекомендує” обпиватись медовухою та об’їдатися раками. Він 
явно блазнює, виголошує раблезіанські двозначності. Радить, наприклад, 
дякувати Богові за небезгрішні насолоди на землі:

Хай же Бога з нас усякий 
За мед хвалить і за раки.

Він навіть запевняє, ніби в раю на праведників чекають ті самі земні 
насолоди, про що і дбає там святий покровитель бджолярства Амбрось:

З вуликом Амбрось іде там,
Не скупий вгостити медом.
Всіх частує, кого стріне, —
Мед, вино по небі плине.
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Довірливі читачі починають здогадуватися, що поет просто знущається
з них, лише тоді, коли його розповідь про рай виходить за межі будь-якої 
правдоподібносте; сам Бог поводиться в нього як справжній гультяй у 
корчмі, що пригощає усіх просто так, задарма:

Всі ідуть там за спасибі 
Вбрід вина, медів і хліба.
Кожен там всього дістане,
Є усе при гойнім Пані.

Бачити в JI. Барановичеві безжурного гедоніста, котрий з кухлем пива 
в руці виголошує над таріллю з раками блюзнірські промови в дусі 
Панурга, так само наївно, як і вважати Гоголя за “смішного автора”. 
Кінець вірша засвідчує, що перед нами не експромт із бенкету, а 
рекомендація дотримуватися... суворого посту. І бажано, — протягом 
усього життя. Виявляється, Лазар Баранович розпалював гурманські 
пристрасті читача лише для того, щоб довести до його свідомосте, що 
“небесні радощі” вищі за будь-які земні втіхи. Справжні дурмани, твердить 
він, мають набратися терпіння тут, на землі, так би мовити, нагуляти 
апетит, аби на небі вже сповна віддатись усім його божественним 
насолодам. У цьому парадоксальному контексті аскетизм виступає як 
своєрідне духовне і’урманство, а піст — як підготовка до небесного бенкету:

Хай, ждучи оту нагоду,
Всі святі їдять хліб-воду,
Буде в світі голодніше,
В небі їстиме ситніше.
Тож постіться й ви з такими,
Смачно поїсте з святими.

Сучасному читачеві важко зрозуміти цей дивний поворот думки у 
вірші Лазаря Барановича від доброзичливого ставлення до земних утіх 
до проповіді суворого аскетизму. Він здається необі'рунтованим. Насправді ж 
тут є своя логіка. Аби зрозуміти поета, ми маємо перейнятися поширеною 
в його час (і успадкованою, до речі, від Ренесансу!) думкою про певну 
тотожність чи, краще сказати, подібність земних та небесних насолод. А 
якщо так, то моральність визначається не відразою чи ненавистю до 
всього земного, тваринного, людського, а лише розумним самообмеженням, 
вибором пропорції між “земними” й “небесними” цінностями. Інакше 
кажучи, кожний із нас має право вирішити для себе, де й коли він волів 
би бути щасливим: зараз і тут (“на землі”) чи потім і там (“на небі”).

І якщо ми вже заговорили про погляди людей XVII ст. на проблеми 
моралі, то варто зазначити, що антична любов до всього живого й земного 
була мислителям того часу близька й зрозуміла не менше, ніж містичний 
аскетизм Середньовіччя. Звичайно, вони помічали відмінності між ними, 
але прагнули їх примирити. І робили це вкрай невдало, бо намагалися 
піднести християнську поміркованість посиланням на Епікура, який нібито 
проповідував радикальний гедонізм (насправді він цього не робив), бо не 
вірив у потойбічний світ. А тому християнин, виходячи з протилежної 
думки, має схилитися до пуританського самообмеження: “Епікурейці 
визнавали цілковиту. смертність душі, тому, як правило, проводили свої 
дні в насолодах і надмірностях, кажучи: їж, пий, веселися, після смерті 
немає ніякого блаженства. Правду говорили і, знати, були добрими
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діалектикам и... Якщ о хтось тут, на зем лі, говорили вони, проводить свої 
дні серед насолод і делікатесів, то той після смерті не м ож е сподіватися  
ні на яке блаж енство. І таких епікурейців немало й серед християн” 19.

(Зак інчення в н аступ н ом у  числі ж урналу).

1 Як правило, слово бароко пишеться з малої літери, а Ренесанс чи Відродження — 
з великої. Автор бере на себе сміливість не дотримуватись цієї вже застарілої 
традиції, яка виникла в ті часи, коли до всього барокового ставились зневажли
во і упереджено. Коли йдеться про Бароко як самостійну, цілісну і самобутню 
добу в історії культури, годилося б писати це слово з великої літери, — так са
мо, як Просвітництво, Середньовіччя й т. ін.

2 Вельфлин Генрих. Основньїе понятия истории искусств. — М.; J1., 1930. —
С. 259.

3 Там само. — С. 2 3 2 ,1 1 .

4 Історія українського мистецтва: В 6-ти т. — К., 1966: — Т. 3. — С. 185.

5 Див.: Уманцев Ф. Троїцька надбрамна церква Києво-Печерської Лаври. — К., 
1 9 7 0 .- С .  136.

6 Київ: Провідник. (За редакцією Федора Ернста). — К., 1930. — С. 524.

7 Вишенський Іван. Твори. — К., 1986. — С. 55.

8 Маслов С. И. Кирилл Транквилион-Ставровецкий и его литературная деятель- 
ность. — К., 1984. — С. 136.

9 Про умовність архітектурних і садово-паркових краєвидів на цих гравюрах 
див.: Степовик Дмитро. Іван Щирський. — К., 1988. — С. 128 — 132.

10 Про діяльність цих двох знаменитих харківських полковників див. ґрунтовніше 
у дослідженні Євгена Альбовського “Історія Харківського слобідського полку” 
(Прапор. — 1990. — № 7,8 ).

11 Гетьман витрачав великі гроші на будування величних соборів, але не збудував 
для себ жодного палацу. Його уявленню про особистий комфорт відповідали 
звичайні “кам’яниці” . Це ж саме можна сказати і про Григорія Єрофейовича 
Донця-Захаржевського, який також багато будував (церкви, міста, укріплен
ня), — але все це він робив не для себе самого, а для суспільних потреб.

12 Описание Украиньї Боплана. 1630 — 1648. / /  Мемуарьі, относящиеся к исто
рии Южной Руси. — К., 1896. — Випуск 2. — С. 302.

13 Як пише Д. Яворницький, він “вніс кілька тисяч на оновлення Богоявленсько- 
го монастиря та утримання його школи, чим дав привід малоруським літопис
цям називати гетьмана титарем братського монастиря”; “послав п’ятнадцять 
тисяч золотих червінців львівській братській школі, залишив кошти іншим мо
настирям, храмам, школам на Україні” ; “не залишав поза увагою і тих, хто 
проливав свою кров за віру, вітчизну і народ і під кінець життя став непраце
здатним” {Яворницький Дмитро. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний. 
//Дніпро. — 1990. — № 11. — С. 126).

14 ЛоккДжон. Мьісли о воспитании. О воспитании разума. — СПб, 1913. —
С. 68.

15 Крекотень В. І. Оповідання Антонія Радивиловського. — К., 1983. — С. 369.
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16 Галятовський Іоаникій. Ключ розуміння. — К., 1985. — С. 8 7 .3 християнською 
аскезою ці рядки І. Галятовського не мають нічого спільного. Для Феодосія Пе
чорського, як і інших наших аскетів, важливе не здоров’я, а зв’язок харчування 
й мислення. Переповідаючи його вчення, Нестор-літописець зазначає: “А до 
цього ще стримувати себе від надмірної їди, бо в надмірній їді і в питті безмір
нім виростають помисли лукавії, а від зрослих помислів твориться гріх” . А че
рез те, говорив він, “опирайтеся бісівському діянню і пронозливості їхній і бе
режіться лінощів і довгого сну, і будьте бадьорі на співання церковне і на за
повіти батьківські, і на читання книжне” ( “Повість врем’яних літ” . — К., 1990.
— С. 289). Отже, і за духом, і за смислом стародавній аскетизм і нове пуритан
ство дуже і дуже відмінні між собою.

17 Цит. за кн.: Философия зпохи ранних буржуазних революций. — М., 1983. — 
С. 368.

18 Чергування серйозного й смішного в межах одного твору належало до числа
улюблених прийомів західноєвропейського Бароко. Відомий італійський тео
ретик того часу Тезауро писав, що “не існує явища ані такого серйозного, ані 
такого сумного, ані такого піднесеного, аби не могло воно перетворитися на 
жарт” (Цит. за кн.: Голенищев-Кутузов И. Н. Романские литературьі. — М., 
1975. — С. 348). На жаль, цей серйозно-веселий стиль не прижився в украї
нській літературі XVII століття. Крім Лазаря Барановича, тут нема й кого на
звати. Хіба що ще — Климентія Зіновієва, який любив вставляти в свої вірші 
тонкі дотепи й замасковані жарти. Цей другий український кончетист був, як і 
Лазар Баранович, великим знавцем і шанувальником народного гумору, про 
що свідчать деякі його вірші.

19 Сакович Касіян. Трактат про душу. // Пам’ятки братських шкіл на Україні. — К., 
1988. - С .  490.
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Ігор МОЙСЕЇВ

РІДНА ХАТА — 
КАТЕГОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДУХОВНОСТИ

“Ось кладу Я... Каменя, вибраного, 
наріжного, дорогоцінного, і хто вірує в Нього, 
той не буде осоромлений. І самі, як живі камені, 
ладнайте з себе дім духовний...”

Перше собор, посл. св. an. Павла, гл  2, 5 — 6.

Зустріч із самим собою (автобіографічна, генеалогічна, історіографічна) 
подібна до кохання (згадаймо самозакоханого Нарціса) і дає змогу 
впіймати в “обіймах” між двох ототожнюваних станів саму суть руху, 
змінюваности й часу. Цей дивовижний ефект супроводжується 
зніяковілими самозапитаннями і палкими самоствердженнями та веде до 
самопізнання. Зайвина, ентропія та інформаційний шум, суперечливий 
хаос життєвої суєти згорають у його вогні. Залишається провідна струна, 
аріаднина нитка-стріла, що вказує власний, неповторний, вірний шлях. 
У такий спосіб суб’єктивність стає рушійною суб’єктністю. Гармонізацію 
духу через такий катарсис називають відродженням. Свій зоряний час 
оновлення мають і людина, і народ.

Самовизначення завжди бракує і ніколи не вдоста. Поготів у тому 
випадку, коли від Батия до Чорнобиля у самі гени влучають ворожі 
стріли, коли з трьох боків настирливі сусіди нав’язують мову, релігію та 
форму штанів, коли маєш палкий гонор і м’яку, феміністичну вдачу, 
коли обтяжений гірким досвідом підлеглости — замість чітких структур 
утвердження власної волі і вибору. В такому разі прагнення до 
самоідентифікації — надія і запорука самозбереження, врятування. 
Незалежність духовна — умова будь-якої іншої. Тому так пильно 
вдивляємося в себе, штудіюємо історію, піднімаємо фольклор, так спрагло 
дослуховуємось до кожного слова письменників і мислителів (а до політиків 
та економістів — удругоряд). Нам потрібно пізнати себе, щоб реалізувати 
право бути собою. Які сили нуртують у глибині і зумовлюють наше 
покликання? Які ідеї склали наше єство і спонукають до творення? Ріка 
історії-долі є переплетенням струменів-традицій, де поверхневі і придонні 
часом міняються місцями. До стрижневих, до найпотужніших течій 
належать ідеї Матері, Хати, Батьківщини, а також рясний почет явищ, 
символів, псевдонімів, що супроводжує кожну з них.

Хата (домівка, оселя і т. д.) з її означенням — рідна, материнська, 
батьківська, отча, стара, похилена, наша, своя, моя, біла, голуба, сива, 
українська і т. д. — один з найпопулярніших образів-символів нашої 
літератури, мистецтва і масової свідомости. Фактично жоден автор не 
минає цього образу, а часто-густо він як автор і починається зі звернення, 
згадки, думи про рідний край.

В образотворчому мистецтві маємо низку зображень: від батьківської 
хати Т. Г. Шевченка (с. Кирилівка, 1843) — до “Рідної хати” І. М. Гончара. 
У кіно: від Довженкової “Землі” — до стрічки “Дім. Рідна земля” О. Коваля 
(до речі, подібну, дуже промовисту еволюцію спостерігаємо при співставленні
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пафосу усунення старого села з “дороги прогресу” в “Поемі про море” 
О. Довженка та протилежної апології старизни у повісті В. Распутіна 
“Матера” та фільмі “Прощание с Матерой”). У прозі, публіцистиці, 
науково-популярному жанрі маємо численні етнографічні описи та ліричні 
сповіді про хату. Обсяг фактажу навряд чи істотний для якости висновків, 
тому обмежимося прикладами переважно з поезії.

Пієтет до хати та споріднених з нею сутностей ґрунтується на 
генетичному мисленні (вужче — генеалогічному), що бере початок од 
культу предків і відлунюється в нашому шляхетному звертанні по батькові. 
Цей тип мислення віддає перевагу процесові над станом, історії над 
теорією, сутності (родовій) над явищем, причині над наслідком, часові 
над простором тощо. Аксеологічні виміри людини тут перенесено на 
світоглядні та інші категорії. При знайомстві ім’я, обличчя мало що 
говорять, — розпитуємо, звідки родом, хто батьки, де навчався. Людину 
визначає походження. Або ширше: найкраща дефініція будь-чого — його 
генеза. Сюди, зокрема, належить переконання про те, що людину створила 
(народила) природа. Хоча всі подібні твердження досить однобічні, а 
генетичний (історичний) метод не єдино можливий і потребує доповнення 
структурним (горизонтально-системним, синхронічним), а також, мабуть, 
і телеологічним (у синеріїзмі з “ідеалом”), — все ж ідею хати доцільно 
розглянути насамперед як процес. При цьому здаємо собі справу з того, 
що етапи і надбання хронічно віддаленого розвитку є водночас поверхами 
і структурами сучасної духовної культури.

У ході формування свідомости хата виступає спершу як синкретичне 
уявлення-ставлення і міфологема-символ, далі — як образ і знак, нарешті, 
особливо впродовж останнього століття — як ідея, ідеологема, концепт, 
принцип, моральна засада, естетичний критерій, світоглядна категорія. 
Іманентно-імпліцитний сенс-потенціал хати дивері'ує в часі у 
диференційовані форми мислення. На сьогодні рідна хата — предмет віри, 
надії та любови, власне свята сутність, у змісті-лоні якої справляють 
найінтимніші переживання, своєрідні обряди покаяння, сповіді й духовного 
відродження. “Рясний квіт обтрусили вишні / /  На солом’яний твій 
капелюх” (В. Симоненко), — рясно квітує хата як парадигма художньої 
творчости, простягаючи мистцям незайману повноту і цнотливу спонуку 
до щоразу і невичерпно оригінального натхнення. Отже, на наш досвід, 
хата причетна до всіх форм мислення сучасної духовности (крім сфери 
математичної логіки). Чимдалі дематеріалізуючись у реальному житті, 
вона пропорційно універсалізується в дусі.

Штиб життя змінюється. Але і студентський гуртожиток, і квартира, 
куток, котедж, ба й кабіна транспортного засобу, якщо в них відбулися 
важливі, доленосні для особи події, — набувають сердечного значення і 
відтак “ідуть позичати” в старої хати ті одкровення і злети, ті слова і 
почуття, що вона надбала їх упродовж історії як класичний феномен 
культури. Можна б сказати, що у хаті одвіку мешкає дух нашого народу. 
Рідна хата — одне з провідних утілень української національної менталь
носте. Але зачекаймо — все це ще треба довести.

1. Підвалини — міфологія і фольклор

Образ хати має глибинну культурно-історичну пам’ять-надра, що 
складається з багатьох шарів. Первинний — інстинктивно-біологічний за
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походженням і призначенням. Первісна людина (як і дитина) шукала 
захистку, притулку. Відкритий простір завдає психічного напруження, 
очікування небезпек, стресів. Закритий, камерний простір приваблює 
спокоєм, тишею, розслабленням (глибше — економією енергії). Тому 
дитина залюбки грається в схованку. Первісна людина (як і звір) 
використовувала дупла, нори, печери. Одним із перших жител була 
печера, згадка про це збереглася в корені слова “піч”. Піч-мазанка — 
дійсно система печер, серед яких, зокрема, теплий, улюблений закуток 
дітей і стариків для спання: “гріти кісточки”. Все це невипадково. Дитина 
підсвідомо обирає те, що їй нагадує тепле материне лоно; старик готується 
до “ями” (плоттю, кістками); сон символізує потойбіччя, — а піч 
самоходом переносить усю цю семантику до першовитоків буття. Може, 
й туди, де в концентричних (сонячно спрямованих?) протомістах Трипілля 
чомусь так плекали глиняні моделі хат із ямами (погребами?) внизу. 
Новітні дослідження психологів стверджують, що схильність утекти геть 
від усього світу (складностей життя), зарйтися-забитися в якусь нірку 
(лягти на дно), розчинитися в теплій аморфності, невизначеності, віддатися 
під захист покровителя-заступника (звідси комплекс полегкости від 
підлеглости, патерналізм), — все це зумовлено підсвідомою пам’яттю про 
“рай” материнського лона, втрачений із народженням, шуканий наосліп 
упродовж долі-недолі і знаходжуваний чи тоді, коли з одчаю біжать до 
матері-жінки, аби впасти, плачучи, в коліна (ніби просячись назад), чи 
вже в домовині.

“Домовина” однокорінна з “домом” і здавна ототожнювана з ним: 
“Оце тобі, Грицю, такая заплата, / / І з  чотирьох дощок темненькая хата” 
(пісня); “Поздоровляю тебе, Марусенько, на новосіллі... Бог послав тобі 
сей дім; почивай у нім...” (Г. Ф. Квітка-Основ’яненко); “Хати наші на 
цвинтарі, а вас просю до куреня”, “Тут тобі й хата!” (тобто смерть; 
Б. Грінченко). Архетип зберігся до сьогодні: “Домівко, доле, домовино, 
/ /  Хто ж твоє коло розімкне?” (П. Мовчан).

Праслов’яни та русичі-українці боялися злих духів не менше, ніж 
ворогів, звірів і негод, бо й ототожнювали тою чи тою мірою обидва 
типи небезпек. Тому їхнє житло було фортифіковаде (“мій дім — моя 
фортеця”) і суцільно “охрамоване”. Слово “храм” фонетично зближене 
з низкою “схрон, хоронити, хороми, хоромина”. У такому сенсі його 
вживає Леся Українка: “Ми навіть власної не маєм хати, / /  Усе одкрите 
в нас тюремним ключарам: / /  Не нам, обідраним невольникам, казати 
/ /  Речення гордеє: “Мій дім — мій храм!” (1896). Храм, як і хата, 
охороняє. Храм тридільний і Градуйований: вівтар — неф — бабинець. 
Житло здебільшого тридільне і і’радуйоване: хата — сіни — комора. Якщо 
порівняти з елементарним складом сім’ї: батько — дитя — мати, то 
виникає думка пошукати паралелей між сіньми (місцем зустрічі, входу- 
виходу) і нефом, де ’’неофіт" (гість, дитя) зустрічається з Богом.

Хоромина часів України-Руси була, по суті, храмом, сакральною 
спорудою. Зусібіч зачарована магічними знаками, речами-оберегами, 
обрядовими діями, вона надійно захищала від злих духів. Оздоба мала 
значення оберега. Орнаментувалися насамперед отвори (двері, вікна, 
піддашшя, комин), щоб крізь них не пролізла нечиста сила (християнська 
чортівня злилася з поганською нечистю). Так само гаптували-вишивали 
сорочку, зміцнюючи для ужиткової тривкости та зачакловуючи від нечисти 
найуразливіші місця — краї отворів. Якщо згадати звичку хрестити рота
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після позіху (отвір), то вимальовується ряд: тіло — сорочка — хата — 
двір — село-город-місто — царство-країна, — дублікати-віддзеркалення 
людини. Вони один за другим, щабель у щабель, втрачають антропо- 
морфність, але зберігають певну ізоморфність сакралізації-употужнення 
функціонально уподібнених ланок: рот — ворот (комір) — одвірок — 
двері — ворота — порт (“морські ворота”), застава, митний пост. Хата
— саме кульмінаційна в цьому ряді. Якщо спростити ряд, то матимемо 
три ланки: людина (я — мати — рід) — хата — Батьківщина. Звідси
— хата одержує значення осідности, закорінености людини в рідному 
краї, тобто функцію медіатора-зв’язківця у фундаментальній світоглядній 
структурі.

; Те, що сорочка — двійник, відомо з магічної практики. Але й те, що 
хата нагадує голову з очима-вікнами, дверями-ротом, стріхою-волоссям, 
теж не випадковість. Зближення надибуємо у висловах “який хазяїн, така 
й хата” , “хата без штанів” (сіней). Архаїчний антропоморфізм (спосіб 
олюднення-освоєння світу) як гїейзер проривається з надр історії в 
поетичній тропіці: “Там, між колоссям, була рідна хата, / /  І очі у неї 
були голубі...” (В. Бесараба, 1991). Храм, до речі, теж людиноподібний: 
має глави-бані, плечі, пояс-опасання тощо.

Стріха-дах давньослов’янської хати пов’язана з небом, космічним 
порядком, оздоблена солярними знаками, різьбою і навіть моделює- 
відтворює у трьох фазах коловий рух сонця. І знову-таки, ще не знав 
Іван Драч досліджень школи Б. Рибакова, коли наприкінці 50-х сяйнув 
метафорою: “Сніпки золотисті загачують греблю, / /  Бо хата блакитна 
текла б в небеса” (сміливий, як на “відлигу”, жовто-блакитний 
імпресіонізм тут поєднано з одвічним прагненням до високости).

Хата в цілому — магіко-практичний (“міфо-ужитковий”) оберіг. Що ж, 
який зміст життя так ретельно захищали від капости-напасти, нечисти? 
Найвищі вартості інтер’єру — піч із вогнем і стіл із хлібом (їжею). Ці 
блага можна звести “вниз” до ситости й тепла (розслаблення-відпочинку), 
тобто до енергетичної поживи, а можна й достойніше піднести “угору” 
—І до символів родинного вогнища-осердя, запоруки сили-родючости роду. 
Загалом, хата — схованка добра і в матеріальному, і в моральному сенсі, 
отіже — добробуту, заможности, щастя. Як мовиться, “дай бог у полі 
рс|ду, а в хаті згоду”. Недаремне примітивна, однокамерна, курна хата 
(майже подібна до покліту, стебки, де зберігали скарб-урожай) — 
геть-чисто скарбничка-шкатулка-скринька за формою (“Доми, давно 
порівняні до скринь”, М. Рильський, 1925).

У найдревнішій календарній поезії, а саме: колядках, — знаходимо 
славослів’я-панегірики господарю, господині та їхній господі, котру 
узагальнює-обіймає образ дому: “Гой ти, наш пане, пане Іване, / /  У 
тебе в домі так, як у раю: / / У  тебе верби й груші родять, / / У  тебе 
сини у царя служать”. І далі: “У тебе воли все половії, / / У  тебе плуги 
все золотії, / /  У тебе двори все кедровії, / / У  тебе столи калиновії” і 
т. д. про лани, хліби, вівси, коні, воли, скрині, жупани тощо. В іншій 
колядці подібний зміст обрамлено приспівом: “Рай розвився, / /  Ой рай 
розвився / /  Та в його дому”. Рай “розвився” тому, що це — “зелен 
сад”, вирій, куди відлітають душі-птахи, світове древо, що “розвилося” 
в хаті-родині. Домашній рай у тодішньому сенсі воднораз — і статки, 
заможність, і родинна міць, злагода, одне слово — добро.

“У нашого ж хазяїна / /  Хорошенько у дворі. / /  Стоять стовпи золоті,
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11 А за тими стовпами / /  Стоять столи з коврами, / /  А за тими ж 
столами 11 Сидять батько з синами”. У цій колядці, як у прислів’ях 
“без стовпів хата не стоїть”, “дім на чотирьох ногах”, стовпи — 
іносказання-алегорії членів сім’ї; міцність опертя хати, стола пов’язана
із світоглядною орієнтацією на чотири сторони світу. Але є підстави 
вважати, що чотири точки опори колись зводились до однієї: “Навкруги 
твого двора / /  Та залізнії тина. / /  Посеред твого двора / /  Стоїть стовп 
золотий. / /  А на тім же стовпі / /  Сидить птиця орел” (тобто хазяїн). 
М. В. Попович пише, що ця колядка “піднімає... скромне обійстя до рівня 
космосу, символічно осмислює дім як Космос і Космос як дім”1. Хатка 
на курячій ніжці та інші факти дають підставу припустити, що архаїчний 
прототип хати був одночасно і храмом з головним ритуальним об’єктом
— стовпом (кумиром-ідолом), семантично поєднаним із світовим древом, 
огнищем, обожненим предком (можливо, жіночого роду)2. Такий стовп 
справді “золотий”, бо тримає на собі дах (у найпримітивнішій конструкції 
куреня-юрти) і “тримає” на собі весь світогляд. З огляду на “андрогінне” 
ототожнення статей (чоловік і жона — одна плоть, сатана), стовп 
позначений і фалічним сенсом. Він — той “наріжний камінь епіцентру 
буття, довкола якого радіусом креслили магічний круг-оберег, периметр 
безпеки, відділяючи порядок від хаосу. Дім був цариною порядку, 
захищеною від хаосу. Звідси походять фундаментальні і співвідносні 
категорії центру і кола (країв), однини і множини, а також процедура 
визначення як обмеження, окреслення семантичного поля центру (край, 
країна, Україна). Ряд “дерево — стовп — огнище” маємо підстави 
продовжити іпостасями “піч — мати”. Прислів’я доносять до нас сакральне 
ставлення: “Сказав би, та піч у хаті”, а “піч нам — рідна мати”. Отже, 
від стовпа — центра хати (і магічного круга) до матері — осердя і 
берегині дому пролягає, на наш погляд, пряма лінія крізь тисячоліття.

У “Слові про Ігорів похід” “гридниця”, “терем золотоверхий” 
зустрічаються по одному разу, а вислів “отчий золотий стіл” — шість 
разів (плюс схоже: “сидіти в золотому сідлі”). Патріотичним “Руська 
земля” рясно пересипаний текст — до 20 разів. Характерний зв’язок між 
“землею” і “столом”: “Ігореві князю бог путь явить із землі Половецької 
на землю Руськую, к отчому золотому столу”. Словникове тлумачення
— влада, князівство (престол, столиця). Чи “стол” у “Слові” це також 
родове гніздо, хата? Речення “високо сидиш ти на своїм золотокованім 
столі” містить сенс фортифікаційности: оковували насамперед ворота, 
двері. У численних колядках-щедрівках пан-господар “сидить конець 
стола” (конечність, за Грінченком, — мета, необхідність), тобто на 
чільному місці, на чолі — має владу-право конечного слова-рішення в 
хаті-роді, категоричного присуду “бути по сьому”. Стіл і хату об’єднує 
функція-дія “сидіти”, тобто бути, жити, стверджуватися (звідси і “сад”, 
посаджений коло хати на віки). Етимологічно “стіл” пов’язаний з 
“настиланням”: стинали стовбури, а потім стелили колодами або колотими 
з них плахами і дороги-мости, і дах-настил, і стелю, і піл-постіль.

Стіл, у свою чергу, дуже пов’язаний зі стовпом: “А за тими стовпами 
/ /  Стоять столи з коврами, / /  А за тими ж столами / /  Сидять батько 
з синами” (колядки-щедрівки). Стовпи-частокіл оточують двір-хату, 
захищають, убезпечують, підтримують, отже, підносять значення, 
підвищують цінність, — так що хата стоїть на стовпах, як князь 
(пан-господар) “стоїть на своєму”, на своїх воях-дружині, на частоколі
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шоломів. Стовп мав варіанти значення і опори-помічника (Даль), і навіть 
багатства-капіталу (Грінченко). Від опори-стовпця має стіл-хата значення 
висоти-зверхности: “Був на столі (коні) та під столом (конем)”, “На тім 
стільчику гордий пан сидить” (Грінченко). Множина стовпів довкруж 
обійстя (їхня, так би мовити, розмноження-популяція) може бути зведена 
до одного стовпа — пракореня роду, а саме — пічного, що його 
обожнювали слов’яни, як і дерево (обряд клечання наочно з’єднує дерево 
і стовп). Пічний стовп (рудимент світового) у польській хаті тримав 
жердку-грядку (подобу сволока), на ній одяг і колиску, мав безліч 
функціональних призначень-вигод-зручностей у побуті. У біблійні часи 
стовпами називали обожнювані камені-стояки (Д. Фрезер), звідки: “...як 
мусимо чинити в домі Божому, який є стовп і утвердження істини” 
(І посл. до Тим. св. ап. Павла, 3, 15). У казці-праміфі стовпи — сакральні 
башти-кам’яниці, де усамітнювали вождів — в’язнів табу (вивищення 
пояснюється табу торкатися землі) (В. Пропп). Отже, стовп — у лісовій 
смузі, камінь — у безлісній (Близького Сходу) дійсно були підвалиною- 
святинею хати-столу.

“Камінь на одному місці обростає”, — мовить мудре прислів’я. З 
першозерна, з наріжного золотого каменя-стовпа, з єдиної точки — завдяки 
осідлості, опрацюванню-освоєнню дарованого Богом та одержаного у спадок 
краю, внаслідок розгортання внутрішньо притаманного коду-принципу, з 
покоління у покоління, від пращурів до нащадків триває, ширшає розвій 
роду-племені, становлення народу, аж до неповторного квіту національної 
самобутности.

Велике місце у традиційній свідомості мало уявлення про свою хату. 
“В своїй хаті кожний пан”, “Своя хата — своя правда (своя воля)”, 
“Хоч у рідного тата (брата), але не своя хата”, “Ліпша своя хата, як 
чужая палата”. А “чужа хата — гірша ката: хоч курінь, аби свій”. 
Власність пов’язується здебільшого не з абстрактним добром-багатством, 
а з можливістю (правом) вільно, за своєю волею діяти — за власним 
вибором (законом, правдою). Знамените “моя хата скраю” означає, між 
іншим, наявність окремої точки зору, думки, відмінної від громадської. 
Саме власна господа були простором чимдалі більшої самодіяльносте, 
свобідної волі, тобто розвитку особистосте. Щоправда, виламування з 
родового контексту-алгоритму-звичаєвости попервах полягало у негативно
му порушенні-недотриманні норм, що висміювалися. Фольклорне 
спілкування — рольове, особливо в обрядах, де діють персонажі-типи, 
але ситуативне варіювання-імпровізація поволі його індивідуалізує. 
Цінність свободи, а звідси й особливої творчосте ще не формульована, 
але вже малася на гадці, коли рясно вживалися предикати “моя, своя, 
наша, чужа” хата. Виникає суб’єктивність: “У всякім подвір’ї своє 
повір’я”. Саме особистісна домівка могла надалі переживатися як рідна.

У народних піснях (ліричних, історичних) маємо безліч прикладів того, 
що “де хатка, там і паніматка”. Навіть — “Не так тая Україна, як 
рідная мати, / /  Заплакала Морозиха, та стоячи біля хати”, — тобто вже 
усвідомлюється розподіл на так звані малу Батьківщину і велику. 
Зближення, посилене римою “мати — хата”, настільки поспільне, що, 
без сумніву, в основі його було ототожнення. Емоційне тло цього 
двобічного образу дуже часто мінорне, печальне, пов’язане з розлукою 
або незгодами-відцураннями в родині. Але сердечний смуток здебільшого 
має характер констатації й не сягає сповідальної пристрасте. Фольклор,
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на відміну од авторської поезії, переповідає сюжети-обставини, з яких 
постає-відтворюється гостре, як лезо, переживання, але він не зосеред
жується на емоції навмисне, не відділяє її од плину подій.

Рідше мати фігурує окремо від хати і порівнюється-ототожнюється з 
Вітчизною (“Ще не вмерла козацькая мати”), долею (коли вишиває-дарує 
сорочку-долю), правдою, пташкою-зозулею, яка кує долю-вік, тощо. 
Світ-хата тримається матір’ю: “Нема світу понад матіночку”. Узвичаєна 
її роль — проводжати-чекати-зустрічати, так би мовити, від “імени” хати.

Хата в піснях, особливо жартівливих, залицяльних, також зближується 
з жінкою-дівчиною: “Іди, іди, Якове, з хати, / /  Бо на печі батько та 
мати”, “І хатина в мене є, / /  Сватай мене, Семене!”, “У сусіда хата 
біла, / /  У сусіда жінка мила...”. Здебільшого жінка в хаті принаджує 
чоловіка знадвору. Таким чином, простір семантизується за статевою 
ознакою: серединний, унутрішній затишок хати — жіночий, а відкриті, 
далекі, широкі простори — чоловічі. На боці одного — сила, на боці 
другої — краса. Саме дівчина-жінка — порядкувальниця, вишивальниця, 
малярка печі і стін — естетизує свою частину світу: “— Ой Тетяно, 
Тетяно, / /  В тебе в хаті погано!// — Брешеш, брешеш, Дороше, / /  В 
мене в хаті хороше!// Як голубів накупую / / Т а  квітками розмалюю, 
/ /  Як підмажу, підведу, / /  Буде в хаті до ладу! / /  Калиною заквітчаю, 
/ /  Килимами застелю. / /  І рушники повішу, / /  Тоді тебе потішу! / /  
Тоді скажеш, Дороше: / /  В мене в хаті хороше!”

Як у побуті невістка була підпорядкована свекрусі, так чоловіча любов 
до жінки здебільшого підпорядкована його любові до матері та її волі. 
Дівчина-жона є нібито продовженням матері: “Вийди, вийди, дівчинонько, 
з рубленої хати. Гу! / /  Порадь мене, дівчинонько, як рідная мати! Гу!” 
Зберігаючи кореневий зв’язок (принагідно згадаємо Діву-Матір — Марію), 
ці образи чимдалі помалу дистанціюються.

До верхнього шару фольклору (друга половина XIX ст.) належать 
романси. У рядках: “До рідної хати, / /  Ох, коли б долетіти, / /  Душу 
розважати, / /  Серцю б відпочити”, — вбачаємо якісно інший, вищий 
рівень осмислення-переживання теми, пов’язаний з особистісною сповіддю 
в авторській творчості (до чого й переходимо).

2. Стіни — класика і класовість

У Шевченка-художника звернемо увагу насамперед на живопис: 
“...Неначе писанка село, / /  Зеленим гаєм поросло. / /  Цвітуть сади; 
біліють хати, / /  А на горі стоять палати, / /  Неначе диво. (...) / /  Сам 
Бог витає над селом” (“Княжна”); “Хати біленькі виглядають, / /  Мов 
діти в білих сорочках / /  У піжмурки в яру гуляють...” (“Сон”).

У “Кобзарі”, за традицією, часто паровані мати — хата: “Якось сумно, 
ніби мати / /  Покинула хату” (“Наймичка”). Хата — душа: “...Тйхо, як 
у раї, / /  Усюди божа благодать — / /  І в серці, і в хаті” (“Сон”). У 
перлині української поезії кожна строфа починається з — “Садок 
вишневий коло хати”, “Сім’я вечеря коло хати”, “Поклала мати коло 
хати...”. У цьому славетному вірші змальовано той ідеал-райТ що його 
прагнув Шевченко для всієї України і для себе особисто. Все тут перебуває 
у класичній рівновазі, гармонії та порядку.

У страдницькій, пристрасній ліриці “великомученика Тараса” спо
стерігаємо інверсії стрижневого уособлення при збереженні структури
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“хатньої” світобудови. Центральний образ хати одержує особистісні
вподоби-замінники: дума “зцілющою й живлющою водою” “покропить в
хаті, і засвітить огонь чистий” творчости (“Сліпий”). Дума, доля, Бог,
слава та інші персонажі Шевченкового натхнення, формотвори-
співбесідники палаючого духу були постійними гостями його хати (де б
це не було) як об’єктивізовані істоти “кістяної комори” — домівки

змислення — і посідали чищне, стрижневе місце у поетичних медитаціях .
Серед гостей-мрій найулюбленіша — синтеза матері-дівчини, образ- 

ікона молодої матері з дитям — селянки-Богоматері. А коштовності личить 
відповідне обрамлення: “Збудую тобі хату, світлу, світлу та високу, 
розмалюю її усякими красками — і чорними, і блакитними, і зеленими, 
усякими, усякими, наряжу тебе у шовк та в золото, посажу тебе на 
золотім кріслі, мов кралю, і довго, довго, поки вмру, все любуватимусь 
тобою” (“Назар Стодоля”). Тут звернемо увагу не тільки на казкову, 
королівську пишноту, але й на модифікацію золотого стовпа (світової 
світоглядної осі) посеред хати. Упродовж усього життя Шевченко “Благав 
у бога тільки хату, / /  Одну хатиночку в гаю / /  Та дві тополі коло 
неї”. На схилі днів мрія була близька до здійснення. Поет домовився про 
місце спорудження поблизу Канева, намалював фасади, накреслив план, 
підніс до космічних висот свій ідеал-прагнення в останніх рядках 
останнього вірша:

...над Стіксом, у раю,
Неначе над Дніпром широким,
В гаю, предвічному гаю,
Поставлю хаточку, — садочок 
Кругом хатини насаджу:
Прилинеш ти у холодочок.
Тебе, мов кралю, посаджу...

(14 — (?) лютого 1861, С-Пб).

Не судилося4. Але Шевченкова найзаповітніша мрія, як надпотужний 
світловий промінь, була послана на століття вперед узірцем-зіркою для 
всіх, хто серцем пломеніє. Наступні “рідні хати” наступних поетів — 
нібито відгук-відповіді Шевченкові, здійснення-продовження його мрії, 
отже, й сповідь-відповідальність перед Батьком України.

За нашим екскурсом, саме в “Кобзарі” вперше знаходимо ту ліричну, 
медитативну палкість, яка воліє, покладає, стверджує предмет свого 
жадання як даність, справжність, абсолют. Отже, відкрито “хату” як 
парадигму особистісної свідомости, осердя істини інтимно-заповітної. 
Відмінність од фольклору тут полягає в зосередженні сили пристрасті; 
відкривається можливість варіювати зміст на нових засадах індивідуального 
досвіду. Зведено, вивершено ідеологему хати як рідної — надалі цей 
прикметник (псевдонім матері, роду) покоління в покоління частіше 
позначатиме особистісний сенс “золотої осі” посеред найнесхибнішого 
захистку душі.

Народне прислів’я побутового сенсу Шевченко підніс до національного 
узагальнення: “В своїй хаті своя й правда, / / І  сила, і воля” (“І мертвим, 
і живим...”). Тут убачаємо прозріння історичної самосвідомости, стверд
ження цінности самобутньої спільноти, вирішальне значення спадкоємности 
й наступництва, філософію національного. Щодо ж відступників-зрадників, 
то — “...Хто матір забуває, / /  Того Бог карає, / /  Того діти цураються,
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/ /  В хату не пускають”. Тим же “зусиллям Атласа” реалії побутизни 
піднято до історичного державницького рівня мислення.

Згадаємо ще один Шевченків мотив: могили — хати пам’яті, історії, 
де перебувають пращури і звідки виходять, зокрема, козаки-гайдамаки. 
В цьому одвічному зближенні дому — домовини — землі вбачаємо 
паралель-синонім фундаментального світоглядного архетипу фенікса-зерна, 
похованого і народжуваного з того самого місця. Хати початку і кінця 
первісно тотожні. Все виходить з точки і в неї ж повертається. Звідси, 
зокрема, актуальний висновок: відродження не сповідує принципу “новому
— нове місце”, а починає з того, де був перерваний процес (маємо на 
думці “розстріляне відродження” 20 — 30-х років).

Якщо обійняти поглядом з краю в край наше довкілля, то побачимо: 
посеред української хати височить постать Батька Тараса — на горі, 
піднята на стовп-п’єдестал золотої слави.

Класики, з одного боку, одухотворювали, ідеалізували, вивищували 
хату як образ української ідеї, а, з другого — “У тій хатині, у раю, / /  
Я бачив пекло...”, бо “там неволя”. Франко слід у слід продовжував: 
“Дух дитячий мій / /  Чи ж перших вдарів зла / /  тут не зазнав собі? 
(...) Чого ж тепер болить / /  Душа моя, коли по довгім часі / / Я в  тобі 
опинивсь... (...) Чого ж так судорожно / /  Щось тисне грудь мою у тобі, 
ріднеє / /  Село? (...) Прощай, село моє! (...) Геть іду — і плачу над 
тобою” (1880). Запитальна рефлексія Франка знаходить відповідь у його 
статтях із психології творчости. Але класове зло і в подальшій поезії 
продовжує ятрити ідею хати. Як же реаі*ує Каменяр на соціальний виклик? 
“Ось поле ділання. В оці хатини / /  я маю людськість, світло, мир 
нести!..” Народницько-просвітницький намір знаходить опертя у відрадних 
прикладах: “У них і пасіка, і сад, будинки ладні, / /  Що господи! Вони 
господар! А яка / /  Худібка! В домі їх хати які порядні!” (1876). Класова 
червоточина — минуща хвороба на дереві роду. Історична спільнота — 
вирішальна, першорядна цінність, задля якої треба офірувати груповими 
забаганками-чварами: “Не пора, не пора, не пора / / В  рідну хату вносити 
роздор! / /  Най пропаде незгоди проклята мара! / /  Під України єднаймось 
прапор!” (1880).

Ще суперечливіше фігурує образ хати у Лесі Українки. Ідилію бачимо 
в дитячих віршах: “І до білої хатинки, / /  Немов мати до дитинки, / /  
Вийшло сонце, засвітило / /  І хатину звеселило” (1885). У творах 
громадянського звучання переважають скрушні тони: “І, може, тоді завітає 
та доля жадана / /  До нашої вбогої хати, / /  До тебе, моя ти Україно 
мила, кохана, / /  Моя безталанная мати!” (1890), “О, не забуду...// 
Чужої й рідної для мене хати, / /  Де часто так доводилось мені / /  
Пекучу, гірку правду вислухати” (1895). Хату асоційовано з неволею 
(“Знов обступала та знайома, тісна, щільна / /  Мене неволі рідної стіна” 
(1899), рабством (“...В тебе дух не вільний, лісовий, / /  а хатній, 
рабський”), тіснотою (“...на життьовеє бойовисько / / 3  тісної хати в світ 
летить”). Соціальна поляризація проектується на думки і наміри, з одного 
боку, Годвінсонові: “Так, я маю хату, / /  але громада з доблесті своєї 
/ /  замість хатини кам’яницю хоче / /  для мене збудувать”; а з другого, 
Жінці: “Та хата є, ще чоловік стулив / /  якусь там хижку, але печі 
дасть біг. / /  Там вогко, як в льоху” (“У пущі”). Раб із “В катакомбах” 
говорить: “...Я не міг ... не бить її... / /  хоч знав, що тим спротивлю їй
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ще гірше / /  огидну хату нашу...” Сприйняттю, звичному до символічного 
сенсу хати, гірко натрапляти на такі зізнання.

Мабуть, саме через затхлість, льоховий-казематний сморід животіння 
під тиранією царату творчо-вільний Поет декларує свободу-незалежність 
од дому: чи в палатах, чи в хатині, чи в темниці — мені однаково 
(“Давня казка”). Це, до речі, з голосу Шевченка: “Мені однаково, / /  
Чи буду я жить в Україні, чи ні,” — в якому вчуваємо гіркоту заслання; 
хоча духові романтизму справді властиво витати по світах, “відкриваючи” 
Кос-Арали та Шотландії. Вартість таланту-покликання у погорді на
тхненній зазіхає навіть на сенс Батьківщини: “Іскро Божа! / /  Спалила 
ти мені оселю рідну, / /  тепер світи для мене на чужині, / /  багаттям 
хатнім стань” (“У пущі”). Цей складний комплекс заслуговує коментаря.

Святотатство було ритуалізоване-локалізоване у традиції діонісії — 
сатурналії — карнавали (М. Бахтін). У слов’ян під час свята Івана Купала 
з його рудиментом полігамії йшли геть від хати-порядку до “хтонічної” 
води та “хаотичного” лісу, вивільняли вогняну стихію, опозиційно-небез- 
печну для хати. Репресивно-панівна ідеологія передбачає “аварійний 
клапан” дозованого глуму (блазень-дурень при царі, анекдотарій 
гітлеризму й пізнього сталінізму). У генія, жерця істини, також бувають 
типологічно споріднені з народною традицією моменти відчаю. Навіть 
Христос наостанок дорікнув: “Нащо полишив мене?” Шевченко заволав: 
“Хула всьому! Ні, ні, / /  Нічого нема святого на землі!” Життя, на жаль, 
дає для того підстави, хоча опісля, як мовиться, треба рушати “на прощу 
в Київ”. Геній, речник істини, настільки часом сповнюється нею 
(“обожнюється”), що починає ректи-судити від її імени, нібито вона 
належить йому. Він романтизує-вивищує себе до Творця. Має підстави, 
але не йме міри, бо тим самим відмовляється від Вищої Міри. Таке 
зазіхання веде до висот, де нема кисню, і покладає хресний тягар 
мертвотної ваги, чого не може витримати людина. У результаті — 
катастрофа знецінення, творча криза, життєвий крах. Як урятуватися, 
одужати, відродитися? По-перше, “на прощу” до храму — вибачитись- 
спокутати гріх, по-друге, — до рідної хати-неньки, щоб згадати- 
ідентифікувати самого себе (хто я є насправді), катарсично переплавити 
душевне сум’яття-хаос у спокій-гармонію, а відтак — все почати спочатку.

Таку логіку духовности можна простежити і в Лесі Українки. Дим від 
“багаття на чужині” викликає в неї пекучі спогади: “Так не душив і 
дим у курній хаті / /  В нас на Поліссі, там було співали / /  Дружки 
весільні, аж дзвеніла хата... (...) Той дим (...) а може, й те, що рідний” 
(1903). їй ввижається з далекого Єгипту: “...Он і садок, / /  батьківська 
хата і луки зеленії, / /  темні вільхи, ставочок із ряскою... / /  Так, се 
Вкраїна... / /  Можна спинитись... Годі блукання... / /  Все буде добре... 
Рідний мій край / /  вкупі зі мною...” (1910).

З надзвичайною щирістю висповідався О. Олесь: “Я торік, минулим 
літом, / /  Заїздив в своє село... / /  Завалилась рідна хата, / /  Рідну греблю 
рознесло... / /  Я не знаю, — мабуть, греблі / /  Жаль зробилося мені: / /  
Там, де ми танки водили, / /  Склав я пісні жалібні” (1906). Само- 
заглиблене-нерішуче “Я не знаю, — мабуть...” ще через 20 років змінилося 
на відчайдушний, але запізнілий порив: “Ось-ось прийду до хатоньки 
моєї, / /  Де мати жде мене й не жде, / / Я  скрикну “Матінко!” до неї, 
/ /  Вона на груди упаде” (1926).

Існує психологічний закон: що далі від хати, то вона дорожча —
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“Рідний край щиріш любити / /  Научає нас розлука” (Леся Українка). 
Емігрант з 1910 року Степан Мусійчук видав власним накладом у 
Вінніпегу 1946 року збірку “На крилах в Україну”, що є суцільною 
згадкою-плачем. Вірш “Рідна хатина” має пояснення — “на вид присланої 
знимки рідної хати по 23 роках”: “Колисочко срібна, хатиночко рідна! 
/ /  Чого ти сумуєш, як сирота бідна? / /  Чому похилилась ти, рідная 
ненько, / /  За чим твої вікна так плачуть гіркенько? (...) / /  Ой тужу 
я, плачу та за діточками, / /  Що тут народились й розбрелись світами... 
/ / З а  вами баную, ви діточки рідні, / /  Що ви по чужинах скитаєтесь, 
бідні.С..) / /  Криївочко тиха, сіра, сумовита, / /  Хатинко батьківська, 
стріхою покрита! / /  Не хились, моє ти гніздечко кохане!”

“7 жовтня 1937 року як брат прислав листочок малини з гробу мами”; 
автор згадує, як на св. Миколи 1906 року “в хатині маленькій / /  Хора 
була Рідна Ненька / /  Та й удосвітку заснула...” І знову плач “До Рідної 
Хати”: “Вже двадцять сім літ я в чужині за морем, / / А  все ти, хатино, 
така, як тоді...” (1937). Не можна без суголосих сліз читати цю збірку 
простих і щирих, у стилі народного примітиву писаних віршувань, талант 
до яких прорізався в автора саме з величезної туги-любови за 
Батьківщиною.

В уяві еміі*ранта-лелеки хата завмерла незмінною; насправді ж 
українська хата зазнає жорстоких випробувань. Соціалістична революція 
настановила брата проти брата, розмежувала народ, здійснила лоботомію 
інтелігенції, розчахнула дерево роду. В. Сосюра 1923 року писав: “Навіть 
на мушку знак тризуба / /  (...) О брате любий, ніжний мій! / /  Це ж 
я заклятими руками / /  Поцілив в голову тобі... / /  (...) Ну, що ж скажу 
тепер про тебе, / /  коли додому я прийду?.. (...) тепер я, хлопці, 
більшовик”. Більшовик-братовбивця фактично відлучає себе від дому- 
совісти.

Соціально-романтична ідея-фікс, захопивши владу, пройшла гнітом- 
потоптом по решті великих ідей-конкурентів: Бога, серця-совісти, дому- 
батька. Хата зазнає кпинів і приниження. В. Чумак: “Онде моя хижа. 
В хижі павутиння. / /  В павутинні мухи. У кутку павук... / / О ,  яке 
незграбне скніння-животіння! / /  Вгору!.. Щоб мигтілй зіроньки між рук!” 
(1919). Він же — автор затишно-запахущого: “Клечанням обставлю, 
приберу кімнату. / /  — Подивіться, мамо! Хороше ж то як! / /  Усміхнуться 
очі. Поміж тим у хату / /  вечір завітає — стомлений козак”. На наш 
погляд, бачимо типове для соціалізму роздвоєння особи у ставленні до 
хати: уквітчувальне та розвінчувальне. З точки зору соціалізації 
гігантоманії (світової революції, індустріалізації, комунізму, науково- 
технічної революції тощо), хата — міщанський закуток, з точки зору 
колективістичного гуртожитку — приватно-еі'оїстичний рудимент, з точки 
зору панівного загального — дріб’язково окреме. Світолюб з п’єси 
Н. Забіли декларує: “— Ой не плачте, не жалійте / /  цих потрощених 
халуп! / / Б о  взамін тих жител бідних, / / д е  жили ми в горі й злиднях 
/ /  (...) ми нове збудуєм місто — / /  Світле й радісне для всіх!” (1947). 
Типове протиставлення, а йдеться ж про згарища війни...

1959 року пізній Тичина у творі “Де одна думка, а тисячі рук” 
протиставляє наступальний “наш земснаряд” (драгу), що риє канал, і 
патріархально-націоналістичну “калюжку”, яка: “— Ой, зупиніться, — 
кричить, — бога ради” / /  Тут же хатки... кожна стріха свята. (...) 
Хмикнула хитро калюжка: — А краще / /  Тихе минуле було не чіпать.

161



/ /  — Світе! — ми скрикнули. — В нас настояще / /  тільки ж т а к е ,  
що й минуле в нім знать. / /  (...) Наш земснаряд вже у берег врізався,
— / /  й падали рештки солом’яних стріх”. Тичинин “канал” прорито 
прямо від Довженкового “моря”, що розпросторилось на місці села, хат, 
звідки з молодечим гумором видобували старожилів. Прогрес рішуче усуває 
минувшину... Коли пригадуєш, що на місці київських масивів, зокрема 
моєї Русанівки, оточеної каналами, були села, сади, колодязі, від яких 
не лишилося навіть ґрунту, бо драгами намили пісок, стає моторошно...

Така доля негативізму, започаткованого класовим протиборством. 
Страждання “хат убогих” у Шевченка, Франка, Лесі переростає у грізне 
“мир хатам — війна палацам”, але за диявольським законом заперечення 
переходить у протилежне: війна хатам в ім’я “палаців майбутнього.”

Принагідно зауважимо, що ентузіаст революційного перетворення, 
речник фаустіанського діяння (“Ми тривожим стратосферу, / /  атомне 
ядро і сферу...”) Тичина все ж балансує в межах діалектики двобічности: 
сучасне, але таке, “що й минуле в нім знать”; “Забудеш рідний край
— тобі твій корінь всохне, / /  Вселюдське замовчиш — обчухраним 
зростеш” (1942).

Еволюціоністсько-позитивістські теорії Заходу XIX сторіччя наздогнали 
соціалізм XX в уявленні про те, що всі дороги ведуть до комуністичного 
Риму, а тому минуле — просто збіднений, відсталий, примітивний щабель 
до сучасного. А з таким нема чого панькатися: перетворимо кладовища 
на парки, хати — на гуртожитки, села — на хмарочоси: “...B одну 
збігаються дороги, / /  В один чертог — усі хати убогі” (М. Рильський, 
1929).

Творчо безсилий негативізм справив, проте, вплив на ідею хати, дещо 
знизивши її. З інтонацією, яку знаємо з визнань-каяттів часів проробок- 
допитів, “зізнається” (або відчайдушно кидає в очі) Є. Плужник: “...Ще 
й досі серця не віддер / /  Я від порога батьківської хати!” (вимагалося ж 
“віддирати”...). У народній психології те, що діється за належним, 
усталеним порядком, сприймалося стримано: Бог дав — Бог і взяв. Коли 
є виправдання вищою доцільністю (теологічною або комуністичною), 
трагедії легше стати елегією. Дуже тверезо прощається В. Мисик: “Хоч 
із рідної хати / /  Без жалю я пішов, / /  Та приємно згадати / /  Про ті 
зустрічі знов. / /  (...) Не журися, стара! / /  Усьому своя пора!” (“Хата”, 
1940). Це був час, коли сталева рішучість наступала на горло “сентимен
тальності”. Ніжно-палкого Сосюру також звабило, закрутило, відрізало 
від рідного села: “Небо рідне й чуже / /  над покорою хат. / /  Та не 
можу уже / /  я вернутись назад” (1928); “...Із низенької хати / /  вийде 
мати смуглява моя, / /  буде сина свого виглядати”, — але дарма: “Друга 
мати у мене тепер — / /  революція... всього... світу!” (1928). Роздвоєння 
особи і навіть страшнувате зізнання! До чого людина повертається спиною, 
те занепадає: “Вмер мій батько. І брата не стало. / /  Сплять вони під 
хрестом край села... / /  Нашу хату давно поламали...” Це писано 1932 
року, напередодні голодомору, — а так, ніби саме про нього. Повоєнний 
Сосюра десятки разів віршував-плакав над пам’яттю рідноти, мовби каявся: 
“Бідна хатина без ґанку... / /  Чому ж ще й досі, скажіть, / /  вогничок 
той хворостянки / /  в серці мойому горить?” (1955).

Руйновище Великої Вітчизняної стало логічним продовженням ударів, 
завданих нашій хаті більшовизацією, колективізацією, голодомором, 
репресіями. Але те, що тоталітаризм будь-якого кольору веде до війни,
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було невтямки тодішній свідомості. Наочно-переконливий чинник ворожої 
навали віддзеркалився у масовому патріотизмі. Спільна біда зблизила 
людей, зріднила багатьох. Відбулось вимушене (попри систему) визнання 
особистости, а звідси — й психологічна реабілітація хати. В. Сосюра: 
“Коли відіб’ються в очах / /  хатки біленькі України, / /  заб’ється серце, 
наче птах...” (1942). М. Бажан: “Ми прийдем знов крізь бій, крізь дим 
пожеж, / /  Але з тобою простимось назавше, — / /  Ми, може, вмрем, а 
ти напевне вмреш, / / Н а  попіл хати рідної упавши” (1942). П. Тичина: 
“Бо через муки ж ми, через страждання ми / /  прийти лиш зможемо до 
батьківських дверей” (1942). М. Рильський: “Синам, що віддають життя 
за отчий дім, (...) / /  Наш Київ Золоті розкрилює ворота” (1943). 
О. Гончар: “І на трофейному папері / /  Лягає туга і печаль, — / / Я  
наче відкриваю двері / /  У рідний дім, у рідну даль” (1944). На наш 
погляд, саме війна позначила “анти-акме” сталінізму, стала тим дном, 
граничною межею спустошення, що протверезило народ, поновило, хоч 
на час, природні цінності, і звідки почався повільний підйом і вихід із 
“зони”, розтягнутий на десятиріччя процес вивільнення думки від 
догматичного дурману.

1 Попович. М. В. Мировоззрение древних славян. — К., 1985. — С. 62.
2 Денисова И. М. Дерево — дом — храм в русском народном искусстве. / /  Сов. 

зтнография. — 1990. — № 5. — С. 109.
3 Докладніше див.: Мойсеїв І. Повчімось у Шевченка. / /  Слово і час. — 1990. — 

№ 9.
4 Один з проектів Всеукраїнського фольклорно-етнографічного центру “Рідна хата” — 

спорудити хату-мрію Кобзаря коло Канева і влаштувати там музей образу хати в 
історії України. Центр шукає для цього спонсорів.

Закінчення в наступному числі журналу.
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М. ДЕМКОВИЧ ДОБРЯНСЬКИЙ

ГЕТЬМАНСЬКА ДЕРЖАВА 
І РОСІЙСЬКИЙ ЦЕНТРАЛІЗМ

Zenon Е. Kohut. Russian Centralism and Ukrainian Autonomy. Imperial 
Absorption of the Hetmanate, 1760s — 1830s. Harvard University Press, 
Cambridge, Mass., 1988, pp. XV + 363.

Зенон E. Когут. Російський централізм і українська автономія. Імперія 
ліквідує Гетьманат, 1760 — 1830 pp. Видавництво Гарвардського 
Університету, Кембрідж, Масс., 1988, с. XV + 363.

Зенон Е. Когут подав у своїй праці огляд історії Козацької держави 
в її стосунках з Московським царством, а пізніше Російською імперією
— від Переяславської угоди (1654) до остаточного знищення козацького 
устрою. Автор зосередив свою увагу на добі цариці Катерини II (дві 
третини обсягу присвячено цій темі) — періодові нашої історії особливо 
важливому, проте мало вивченому; уже хоча б тому книжка Зенона 
Когута цінна, бо заповнює відчутну прогалину. Її значення тим більше, 
що вона прийшла до читача відповідної пори, коли вона дуже потрібна.

В Україні заходять великі зміни. Після довгого періоду тотального 
поневолення настає змога закласти підвалини власної держави. У цьому 
процесі одне з найтрудніших завдань — налагодження стосунків з Росією. 
Вже сьогодні ясно, що в цій ділянці доведеться знову мати справу з 
російським імперіалізмом і централізмом...

Книжка 3. Когута — передовсім науковий твір. Хоч автор не дістав 
дозволу до праці в архівах ні України, ні Росії, його книжка не потерпіла 
на цьому. Бо (за словами п. Когута) досі опубліковано безліч джерельного 
матеріалу, а він далеко не сповна використаний. Окрім того, він 
послуговувався багатьма монографічними опрацюваннями. (Список 
літератури — на ЗО сторінках).

Автор трактує тему, болючу для кожного українця: руйнування 
Козацької держави, що закінчилось ліквідацією Гетьманату й винищенням 
усіх остатків українського суспільного ладу. Але 3. Когут аналізує все 
це об’єктивно, без тенденційности й упереджень. Навіть про таку 
суперечливу постать, як цариця Катерина II, пише спокійно, намагаючися 
збагнути мотиви її політики: “добре упорядкована держава”, в якій не 
залишалося місця для будь-якої української окремішности.

Ці прикмети книжки роблять її читабельною і для чужинців, — адже
з їхнього боку доводиться не раз чути докір: “Ваші книжки такі “violently 
anti-Russian”, що важко читати... втім, вони й вам шкідливі”. Такого 
закиду не можна зробити книжці 3. Когута. Сьогодні російський
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централізм намагається повернути Україну в анахронічні шори ґорбачов- 
ської “федерації”. Колись Джордж Кеннан (визнаний авторитет у справах 
Росії) доброзичливо дораджував моєму приятелеві: для України “єдино- 
реальна” концепція — федерація з Росією. Сьогодні нащадкам Кеннана 
можемо відповісти: “Прочитайте книжку Зенона Когута і побачите, що 
дала нам сув’язь гетьмана Хмельницького з царем”. Сто років тому 
Драгоманов стверджував: Росія не вміє співжити з іншими народами у 
федерації. Сучасна ж Україна може звідомити з цього питання значно більше.

Книжка Когута показує зустріч і “співжиття” двох суспільств — 
геть відмінних — і результати цього примусового співжиття. В Україні
— суспільство відкрите, із власно витвореним політичним ладом, відмінним 
од сусідньою, спорідненим із європейським стилем життя. В Росії 
суспільство закрите, ізольоване від зовнішнього світу, з деспотичним, 
майже рабовласницьким устроєм. Московське царство наслідком Перея
славської угоди дістає Козацьку державу, з багатьма ознаками суверен- 
ности, осіянним свободою народом. Прихід України до Москви надає 
цареві європейської потуги, — а Україні приносить два сторіччя конфліктів 
(часто воєнних), руїну її культури, поневолення її Церкви і втрату її 
національної ідентичносте.

Це загальна оцінка змісту книжки 3. Когута. Але є окремі тези, на 
які варто звернути увагу.

Переяславська угода. Автор нагадує головну для історика проблему: 
досі не віднайдено козацького ориііналу Переяславської угоди. Історики 
досі користуються тільки недокладним протоколом, який московські посли 
зредагували для царя — в сенсі для нього, вочевидь, найвигіднішому. В 
Переяславі обидві сторони вели мову про те, чого не думали, й робили 
те, чого не хотіли робити (як твердить Ключевський). Про Переяслав 
маємо добру монографію Івана Басараба “Pereiaslav 1654, А 
Historiographical Study” (Edmonton, 1982, pp. XXVIII + 322).

Праця 3. Когута — це друга книжка, яка з уваги на події в Україні 
є дуже актуальною і потрібною.

Гетьманська влада не розуміла значення міст і виключала їх (за 
винятком часів правління Самойловича і Мазепи) із участи в політичному 
житті країни. Тільки 12 міст у Гетьманщині мали Магдебурзьке право, 
тобто самоуправління. Інші підлягали гетьманській і царській владі. 
Українські купці убожіли, грецькі й російські — багатіли. Монастирі ж 
були найбільшим власником землі в гетьманській державі: посідали 17 
відсотків освоєної землі. Щоправда, фінанси гетьманської держави — 
малодосліджена тема, завважує автор. А втім, це була дуже важлива 
ділянка: через фінансові справи траплялися постійні конфлікти між 
гетьманською владою і царським урядом. Політика Москви полягала в 
тім, аби остаточно здобути Україну, — а для цього треба було опанувати 
Київську метрополію. Автор показує, як Москва досягнула своєї мети за 
допомогою самих українців...

Яскраву різницю двох суспільних устроїв автор ілюструє таким фактом: 
у московському царстві 95 відсотків населення становили селяни-кріпаки; 
тільки п’ять відсотків були люди вільні, — хоч усе-таки підлеглі 
деспотичній владі царя. У гетьманській же державі половина населення 
була вільна; друга половина — селяни — мала більш або менш обмежені 
права.

Козацька шляхта впродовж багатьох років вимагала двох університетів
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(застаріла програма Могилянської академії, перетвореної волею Москви 
на церковну школу, не задовольняла життєвих потреб України). Губер
натор Рум’янцев підтримав ці плани, але Катерина не затвердила їх. 
Гетьман Розумовський підготовляв утворення університету в Батурині,
— скасування Гетьманату знівечило його заходи.

Головна доктрина російського імперіалізму — це так зване “збирання 
руських земель”. Від 15-го до кінця 16-го сторіччя московське царство 
збільшилося з 430 000 до 5 100 000 кв. км. Після Переяслава перейшла 
під владу царів Україна. На нові терени Москва принесла знищення 
місцевих традицій і суспільних звичаїв, зруйнування політичних структур 
і питомого законодавства; повсюди винищила місцеву політичну еліту, 
повсюди утвердила централізм і русифікацію. В добу Руїни була фізично 
винищена еліта Хмельницького й Виговського; після Полтави (1709) терор 
Петра І вимордував нову Генерацію; в Гетьманщині сформувалась нова 
провідна державотворча верства — “козацька шляхта” з аристократичним 
прошарком “знатного війська”. Її безкровними засобами (терором у 
шовкових рукавичках) ліквідувала Катерина. Але її губернатор у геть
манській державі стосував і кривавий терор. Зенон Когут показав шляхи, 
методи й засоби, якими російський централізм роззброїв політично та 
ідейно гетьманську провідну верству. У вирішальних моментах козацька 
шляхта виявила брак солідарности, брак сили волі до боротьби — вже 
не збройної, а політичної (збройна боротьба після Мазепи стала без- 
виглядною).

3. Когут пише, передаю в скороченні (301-3):
“Реакція української громадськости на імперіяльну політику інтеграції 

та асиміляції була наскрізь негативна. Рум’янцев мусів застосувати 
репресії, арешти і смертні присуди, щоби придушити вимоги автономії з 
боку української (козацької) шляхти. Незважаючи на ці заходи, відважні 
провідники — такі, як Григорій Пол етика зі шляхти й Арсеній 
Могилянський, київський митрополит — закликали не тільки шанувати 
автономію, але й привернути давніше втрачені права. Але суспільство 
було поділене. І політичні вимоги обороняли тільки козацька шляхта і 
вище духівництво. Решта суспільства взагалі не була свідома тієї кризи, 
яка загрожувала існуванню Гетьманату. (Це про період Законодавчої 
Комісії, 1767 — 69).

Два десятиріччя пізніше були знищені всі українські інституції, а 
реакція українського суспільства була дуже слабка. Імперіяльна інтеграція 
козацької шляхти була така успішна, що губернатор, українець 
А. Милорадович та його кадри, в більшості українські, властиво 
підготували введення імперіяльних інституцій в Гетьманщину. Інший 
українець, київський митрополит Самуїл Миславський, керував процесом 
Імперіяльної секуляризації церковних маєтків і намагався затерти рештки 
окремих властивостей, що відрізняли Церкву в Гетьманщині від Церкви 
в імперії. Тільки частина козацької шляхти зберігала старі традиції і 
Змагала до відновлення козацьких військових формацій, але вони не 
становили суцільного політичного руху. Інші діяли в підпіллі, писали й 
поширювали антиросійську літературу. Знов інші ще в першій половині 
19-го сторіччя творили потаємні гуртки опору”.

Автор підсумовує:
“Коли загал української (козацької) шляхти був асимільований і 

частково русифікований, виявилося,, що цей процес не проходив так
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автоматично, як припускалив офіційних колах, і вони стикалися з 
групами резистану впродовж першої половини 19-го сторіччя. Нова 
Генерація — під впливом Гердера й романтизму — відкрила український 
люд і народну мову, вона ідентифікувалася вже радше з назвою Україна, 
а не Малоросія, але давала перевагу культурній праці замість політичної 
боротьби. Нове відродження влилось у два русла: одно, репрезентоване 
нащадками “малоросійської” (козацької) шляхти, зберігало традиції Геть
манщини; друге наголошувало аполітичне українське культурництво. Стик 
цих двох напрямків стимулював постання нової формації української нації. 
Нова інтелігенція 1840-х років єднала культурну працю з політичними 
змаганнями та історичною свідомістю, що була спадщиною Гетьманщини. 
Особливу роль відіграли козацькі літописи та історичні твори козацької 
шляхти. Розпочався рух за щонайменше культурну автономію.

Ні Катерина, ні її спадкоємці не могли передбачити, що уніфікована 
“добре впорядкована держава”, до якої вони невтомно змагали, 
зустрінеться з “революцією національної свідомости” (таке визначення 
дав Marc Raeff, автор багатьох праць про Катерину II). Так, отже, того 
самого часу, коли Гетьманат був цілковито інтефований в імперіяльну 
Росію, нові сили, в нових обставинах, відновили боротьбу з російським 
централізмом за українську автономію”.

Книжка “Російський централізм і українська автономія” — твір добрий, 
цікавий і корисний. Книжка вийшла заходами Гарвардського інституту 
українських студій — на кошти “Eva Staszkiw Memorial Fund” сімнадцятого 
відділу Союзу Українок Америки. У цій книжці слово “автономія” — від 
титульної сторінки до останнього рядка треба розуміти згідно з поняттями 
2-ї половини 18-го сторіччя як синонім слова “самостійність”. Книжку 
Зенона Когута потрібно було б видати українською мовою для сучасної 
України.
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і
Премії журналу "Сучасність”

я[і

Редакція журналу “Сучасність” та мале підприємство І 
“Київська Русь” (керівники — Володимир Кравченко та | 
Віктор Семенів) заснували три щорічні премії (грошова § 
частина кожної з них — 300 тисяч карбованців), що ними | 
відзначатимуться кращі літературні, публіцистичні та нау- 
ково-дослідницькі твори, видрукувані впродовж року на | 
сторінках нашого часопису.

Премії присуджуватиме журі, до складу якого входять | 
творчі працівники редакції та представники малого | 
підприємства “Київська Русь”. Перші лауреати премій | 
“Сучасности” стануть відомі в січні 1994 року.

Панове! Запрошуємо до участи в конкурсі на здобуття | 
цих почесних відзнак. Кожен автор “Сучасности” має шанс | 
стати її лауреатом. |

Хай Вам щастить у творчому пошуку!

ДО УВАГИ ЧИТАЧІВ

Журнал "СУЧАСНІСТЬ” можна придбати 
у магазинах 

"Мистентво” (вул. Хрещатик, 26) і 
"Сяйво” (вул. Червоноармійська, 6).
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