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Розмова з сучасником

Едгард Яновицький

Метод Яновицького
Едгард Григорович Яновицький -  відомий український 
учений-астрофізик, лавреат Державної премії в  га
лузі науки і техніки, премії ім. М. Барабашова На
ціональної академії наук України, професор, член- 
засновник Європейської астрономічної асоціації, член 
Міжнародного астрономічного союзу, «Людина року» 
за версією Американського біографічного інституту.

— Едгарде Григоровичу, я чув, що у вас цікавий родовід... То 
ж чи не почнемо Ми бесіду з часів минулих?

— Мій батько, Григорій Авксентійович (1896 — 1972), походив 
зі старовинної родини священиків, яка традиційно обіймала пара
фії на Поділлі. Хоча сам він і порушив «священицьку традицію», 
вступивши на юридичний факультет Київського університету — 
тоді ім. Св. Володимира. З XIX ст. парафія прямих батькових 
предків знаходилася в селі Стадниця Вінницького району (це де
сять кілометрів від самої Вінниці).

А моя бабуся, дружина отця Авксентія, Марія Хомівна 
(1856 — 1918), походила з роду Саліковських. Дуже цікавою осо
бою був її брат, тобто мій двоюрідний дід Олександр (1866 — 1925). 
Свого часу разом із Симоном Петлюрою він редагував у Москві 
часопис «Украинская жизнь». За Директорії в уряді В. Прокопо- 
вича обіймав посаду міністра внутрішніх справ. З 1917 року був 
членом Центральної Ради. Світогляд, переконання і діяльність 
Олександра Саліковського мали великий вплив на мого бать
ка, а відтак — на мене. Пригадую, як ще в середині 1940-х років 
батько тихенько наспівував мені «Ще не вмерла Україна...». Лише 
в 1991 році я зміг заспівати наш гімн на повний голос... До речі, 
день 24 серпня 1991 року я вважаю найщасливішим у моєму жит
ті. Пригадую, як ми з дружиною і сестрою влилися у потік людей,
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Едгард Яновицький

які прямували до Верховної Ради. Ейфорію, що охоплювала мене, 
годі й передати словами. Тільки турбувала думка: як шкода, що 
батько не дожив до цього часу...

Моя мати, родом із Одеси, виховувалася в сім’ї свого діда — 
Костянтина Кузьменка, знаного бджоляра цього південного міста 
(він мав до 50-ти вуликів). Батьки мами, Сигізмунд Краєвський 
і Серафима Кузьменко, не були одружені через релігійні роз
біжності й спротив шляхетської родини Краєвських. Тому після 
смерти батьків, коли мамі було лише чотири роки, її вдочерили 
дід і баба. На жаль, вони загинули під час Голодомору.

А народився я в Києві 1937 року, поблизу Євбазу (Галицького 
майдану, тепер — площа Перемоги) — в тому районі, де, як я знаю, 
живете і ви...

— Ваше ім’я не часто вживане між українцями...
і

— Поява імени Едгард досить банальна: напередодні мого на
родження батько захоплювався творчістю Едгара По — на мій 
погляд, видатного письменника і поета. Самий його «Крук» (зга
дайте: № уегтоге!) чого вартий! Так з’явилося моє ім’я, на жаль, 
спотворене на «Едгард» при записі в метриці безграмотною се
кретаркою. Зауважу, що пізніше, при хрещенні, я отримав ім’я 
Ігор — і так мене називає дехто з друзів. Хрестили мене 1943 року 
в Львові, у храмі святого Юра. Там в одному приміщенні працював 
православний священик, мене й охрестили у вірі православній. До 
цього міста нашу сім’ю закинуло під час Другої світової війни.

— Як починався ваш шлях у науку, ваше зацікавлення пра
цею вченого?

— Десь починаючи з десяти років я захопився читанням 
науково-популярних брошур на найрізноманітніші теми. Мама 
ніколи не шкодувала грошей на книги, хоча житии нам було дуже 
сутужно. Вона мріяла про наукову кар’єру для мене. Особливо 
я захопився астрономією. Цьому сприяла моя сестра Леся, адже 
вона вчилась у педагогічному інституті на фізико-математичному 
факультеті. І от, маючи театральний бінокль, я заходився вивчати 
зоряне небо! Так більш-менш чітко окреслився мій шлях...
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Метод Яновицького

— А потім, після закінчення Харківського університету, були 
серйозні роботи, справжні відкриття...

— Я давно зацікавився питаннями теорії розсіювання і погли
нання світла в атмосферах планет. На одному з наукових семінарів, 
що відбувся далекого 1964 року, я зробив доповідь про мою роботу 
«Про дифузію випромінювання в плоскому шарі при ізотропному 
розсіюванні». У ній я запропонував нове інтегральне рівняння 
для функції джерела з так званим ядром Коші. Як виявилося піз
ніше, аналогічне рівняння майже одночасно вивели у США вчені 
Леонард та Маллікін. А в 1994 році метод розв’язання рівняння 
переносу фотонів, базований на рівнянні цього нового типу, діс
тав назву «методу Леонарда-Маллікіна-Яновицького».

— З якими почуттями ви згадуєте навчання в Харкові?
і/

— У Харкові була і є когорта, школа фізиків, астрофізиків. Чу
дова школа! Там я сформувався як учений. І в Києві також є своя 
школа фізиків і астрономів. У Харкові був Микола Барабашов — 
справжній учитель, а в Києві — знаменитий Сергій Всехсвятський, 
романтик в астрономії.

Пригадую, з яким задоволенням я відвідував Харківську об
серваторію. Там були вельми демократичні порядки: будь-який 
зацікавлений студент міг будь-якої пори прийти до обсерваторії 
і займатися своїми «науковими» справами. Там я й познайомився 
з академіком Миколою Павловичем Барабашовим, який був моїм 
учителем і зробив для мене багато доброго. А справжнім бать
ком у науці став мені член-кореспондент АН СРСР Віктор Ві
кторович Соболєв, який усе своє життя був моїм науковим керів
ником.

Не можу не згадати дещо й із учбового процесу в університе
ті. Курс математичних дисциплін проводився на дуже високому 
рівні. Запам’яталися лекції з диференційних рівнянь, які читав 
професор Гершон Іхелевич Дрінфельд. Він читав їх, на відміну від 
інших викладачів, чудовою українською мовою. Часом «для роз
рядки» переривав читання саркастичними зауваженнями на адре
су того чи іншого студента: «Товаришко Юдицька, перестаньте
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Едгард Яновицький

колупатися в носі». Студентка червоніла, а вся аудиторія заходи
лася від сміху.

Цікаво, що Дрінфельд був учнем Геніального українського 
математика Михайла Кравчука, знищеного комуністами в 1937 
році.

— Які свої досягнення в науці ви вважаєте найкращими, най
цікавішими?

— Мені до вподоби кілька моїх наукових результатів. Пер
ший — це формулювання узагальненого принципу інваріантности, 
з якого, як окремі випадки, випливають класичні принципи інва
ріантности Амбарцумяна й Чандрасекара. Цей принцип дозво
ляє врешті-решт побудувати основи аналітичної теорії переносу 
фотонів у неоднорідних атмосферах планет. Друге: встановлення 
існування нової форми рівняння переносу (£)-форма). І третє — 
відкриття разом із колегами існування глобальної, горизонталь
ної, регулярної неоднорідности хмарового шару Венери. Вияви- 
лрся, що хмаровий шар цієї планети не є.сферично-симетричною 
/Структурою (порожнистою кулею), а має потовщення в приеква- 
торіальній зоні з одного з боків та зменшує свою товщину в на
прямку обох полюсів. Згадане потовщення швидко обертається 
вздовж екватора навколо планети (так звана суперротація). Від
так згадані відкриття і розробки дозволяють пояснити енергетику 
досить загадкового явища, яким є ця суперротація.

Та, гадаю, найбільша приємність — моя формула рівняння пере
носу. Маленький феномен! Це відкриття — така собі несподіванка, 
осяяння, яке буває у кожного науковця. Втім, мої колеги вважа
ють більш вагомими інші мої досягнення в галузі математичної 
фізики. Ця формула виникла досить несподівано. З її допомогою 
можна розв’язувати більш загальні задачі з теорії переносу.

Пам’ятним для мене був 1995 рік, коли у видавництві Головної 
астрофізичної обсерваторії Національної академії наук України 
вийшла друком моя монографія про розсіяння світла в неоднорід
них атмосферах планет. Це був, до певної міри, підсумок моєї 35- 
річної роботи в науці. Невдовзі, в 1997 році, англомовний переклад 
цієї книги — «Ьі§Ьі Зсаиегіп§ іп ІпЬото§епеоиз АїтозрЬегз» — 
вийшов друком у Німеччині, у видавництві Зргіп§ег. Цю велику
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й складну справу допоміг мені зробити мій син Олег, який, власне, 
й був ініціатором перекладу.

— Такі праці непогано оплачують західні видавництва...

— Розумію ваш натяк. Гонорар за монографію, а також надзвичай
на ощадливість моєї дружини дозволили нам здійснити незабутні по
дорожі за кордон. Ми з дружиною здійснили туристичну мандрівку 
до Італії, побували у Відні, два тижні відпочили в Сан-Бенедетто на 
узбережжі Адріатичного моря. Здійснили екскурсії до Риму, Вене
ції, Республіки Сан-Марино. 1998 року відвідали Париж, Брюссель, 
Нюрнберг... А 2000-го року побували в Іспанії, відпочивали в містеч
ку Лорет де Мар неподалік Барселони, проїздили Німеччину, зокре
ма Дрезден, знову завітали до Парижа, де відвідали могилу Симона 
Петлюри на цвинтарі Монпарнас. Повертаючись з Іспанії, заїхали 
до Ніцци, Монако (звичайно, й до Монте-Карло, до відомого казино, 
в якому дружина примудрилася виграти 20 франків!). Про мої вра
ження від цих подорожей можна написати цілу книгу.

— А «за океаном» ви бували?

— Так, і на окрему згадку заслуговує моя подорож 1994 року до 
Вашингтону на Планетну конференцію. Поїздка була здійснена за
вдяки турботі Теодора Костюка, іноземного члена НАНУ, що про
славився у світі, зокрема, своєю книгою «Сталінізм в Україні».

Завдяки Теодорові ми змогли покласти квіти до пам’ятника 
Тарасові Шевченку, спорудженого в столиці США неподалік 
Білого Дому, а також побувати на екскурсії в Будинку Конгресу 
й посидіти в кріслах конгресменів (сміється). Відвідали ми також 
чудовий Музей астронавтики.

— Що ж, ви таки поїздили немало...

— Авжеж. А ще були різні суто наукові поїздки — деякими містами 
тодішнього СРСР. Згадую, скажімо, наукову конференцію у вірмен
ському місті Бюракані у вересні 1968 року. А тоді ж, у Єревані, на
уковці відзначали й 60-річчя видатного науковця Віктора Амазаспо- 
вича Амбарцумяна. Під час автобусної екскурсії столицею Вірменії ми
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Едгард Яновицький

проїздили через якийсь міст. Екскурсовод зауважив, що під ним зна
ходяться величезні підвали коньячного заводу «Арарат». Почувши це, 
відомий учений Михайло Орлов вигукнув: «Щоб нам провалитися на 
цьому місці!». Гучний регіт пасажирів автобуса був йому відповіддю.

— Яку людину — за притаманними їй якостями, — на вашу 
думку, можна назвати справжнім ученим?

— Вважаю, що справжній науковець, учений — не той, хто про
сто займається науковою роботою, а той, хто без неї жити не може.

Цікавість — основний рушійний момент у заняттях наукою, 
науковою працею. Ця властивість була притаманна всім видат
ним ученим, науковцям-першовідкривачам. У принципі, нічого 
кращого за науку як таку, за галузі знань, не існує. Наукова діяль
ність найвища для людини. Найфантастичнішим у цій праці є те, 
що ти можеш дізнатися про факт, якого до тебе ніхто не знав!

— Але ж мистецтво — також своєрідний спосіб пізнання світу, 
рецепція та осмислення дійсности...

— Так, але, з мого погляду, наука відкриває незнане, встановлює 
певний факт із безміру всесвіту, і це точний факт. Відкрити щось 
маленьке чи велике — означає отримати «шматочок безсмертя». 
Адже твоє ім’я після наукового відкриття вже не забудуть. Хоча... 
можливо, з погляду вічности, ти нічого й не зробив. Але поки що 
про це ніхто не знає (сміється).

Усе починається з простої цікавости людини, а закінчується 
відчуттям причетности до великого — до безсмертя. Захоплення 
від науки — то ще один важливий момент. Коли подумки ти ви
гукуєш: «Це неймовірно! Тут може бути справжнє відкриття!» — 
тоді в тобі є душа справжнього вченого. Це суто дитячий, свіжий 
погляд на світ.

— Дехто і досі питає: -«А навіщо нам взагалі та астрономія?»

— Для того, щоб знати! От і все! Це просто універсальне зна
ння. Мабуть, тут маємо той самий сенс, що й у відомому вислові 
Френсіса Бекона: «Знання — то сила!»
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— Як би ви схарактеризували сучасний стан науки в Україні?

— Як на мене, це тупцювання на місці. Сучасна наука, скажімо, 
та ж таки фізика — дуже дороге задоволення. Україна поки що не 
може фінансувати науку достатньою мірою. Тут важливо попри все 
робити щось нове — нехай і невеличке, але нове по-справжньому!

— Ваше ставлення до науковців, перш за все до молодих, які 
роблять свою наукову кар’єру в розвинутих, багатих країнах 
і для цього залишають Україну, часто назавжди?

— Це складне й неоднозначне питання. Мій найкращий учень 
Михайло Міщенко так і вчинив — виїхав працювати за кордон. 
Він став громадянином США. Хоча, ви знаєте, для науки як такої' 
не суттєво, хто й де працює. Звичайно, я би хотів, щоби він працю
вав тут, в Україні. Та водночас я розумію, що, можливо, він би не 
досяг у наших умовах тих наукових висот, які підкорилися йому 
за океаном. Треба віддати йому належне: Михайло багато зробив 
і робить для нашої науки, зокрема обсерваторії НАНУ. Він опі
кується нею, надсилає книги і журнали, а це недешева річ, скажу 
я вам. До того, ж він пропагує Україну, нашу науку. На перспекти
ву це має велике значення. Проте, щиро кажучи, «відплив» наших 
вчених за межі країни мене постійно хвилює і турбує.

— Що ви скажете про молодь, яка не знає радянських часів, 
яка сприймає державу Україну з деякою ейфорією — «яка б не 
була, та своя!»?

— Це як у футболі — фанати залишаються прихильниками своєї 
команди і при її перемогах, і при поразках. Я таку молодь люблю. 
Це справжні патріоти. І надалі кількість їх збільшуватиметься. Час 
працює на неї, на Україну, на нас... Бачте, я виріс у такій сім’ї, що 
став патріотом-націоналістом. Звичайно, в страшні часи радянської 
імперії про це вголос говорити не можна було. Додам, що та ейфорія, 
яка була при постанні нашої незалежної держави, не полишає мене 
і досі. Вона, ця держава, м’яко кажучи, недосконала, але вона своя! 
Специфіка людини, сприйняття нею матеріального світу така: тре
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ба мати свій дім, яким би він не був. Тільки коли він є, його можна 
вдосконалювати. Я можу і не дожити до «досконалої України». Але 
щасливий, що є наша держава, що я живу в цю епоху. Адже за суттю 
я скептик і колись часто думав про те, що той монстр, СРСР, ніколи 
не «відпустить» Україну. Скільки сотень років минуло, скільки лю
дей полягло за ідею вільної, незалежної України, й ось нарешті ми 
стали свідками та учасниками постання її незалежносте!

Досить давно, більш як двадцять років тому, я перейшов на 
спілкування з усіма виключно українською мовою. Це принцип. 
Вважаю, що на території нашої країни так і маємо спілкуватися! 
Адже і не-українці її чудово розуміють...

— Не можу не запитати про настрої розчарування в суспіль
стві — революціями, «лідерами», їхніми обіцянками...

— Слід усвідомити, що навіть такі кардинальні революційні зла
ми, як здобуття незалежносте, спалах Майдану, не можуть швид
ко подолати, змінити вплив минулого. Протягом якогось десятка 
років відбувся перехід від тоталітаризму до майже ринкової демо
кратії. Крім того, Україна (порівняно із Росією) мала ще низку до
даткових об’єктивних труднощів: надзвичайно енергонасичений, 
величезний військово-промисловий комплекс; Чорнобиль; коло
сальне військо; необхідність створення МЗС і низки посольств; 
великий відсоток пенсіонерів; відсутність досвіду державного бу
дівництва; досить низький рівень національного патріотизму. Усі 
ці фактори (або їхні наслідки) не так швидко долаються. Потрібна 
зміна двох-трьох поколінь, і тільки тоді все буде гаразд. У цьому 
я переконаний.

— А ви можете згадати який-небудь приклад непоказного, не
голосного, справжнього патріотизму?

— Так. Якось ми з дружиною відпочивали у пансіонаті на 
Прикарпатті — в селі Слобода Печенізького району Івано- 
Франківщини. Нас вразили якісь дуже затишні краєвиди й до
брозичливі, ввічливі місцеві мешканці. Блукаючи довколишніми 
лісами у пошуках грибів, ми буквально через кожні 500-700 метрів 
натрапляли на хрести з такими приблизно написами: «На цьому
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місці у 194... році у бою з енкаведистами загинули воїни УПА» (а 
далі — перелік імен з п’яти — десяти осіб. Усі хлопці — молоді, 
заледве досягли 18-20-річного віку). Біля кожного хреста — бу
кетик лісових квітів. Отож, люди добрі, не брешіть мені, що рух 
УПА не користувався підтримкою народу. Його учасників шану
ють і пам’ятають, інакше б у лісовій хащі ніколи не збереглися би 
ці хрести.

— Які ваші улюблені письменники?

— Наукові фантасти. Перш за все, Станіслав Лем, фантаст 
і філософ. Також Рей Бредбері, брати Стругацькі, Артур Кларк 
та інші — велика когорта фантастів. І взагалі (хоч як банально це 
звучить!) я люблю тих письменників, які добре пишуть. Надзви
чайно шаную творчість Ліни Костенко.

— Знаю, що ви вже давно захоплюєтеся філателією...

— Так, із 1948 року. Збирання поштових марок почалося ви
падково. Якось біля свого будинку я підібрав чистеньку марку — 
вона чомусь валялася на хіднику. Це була моя перша марка.

Оскільки я досить ретельно ставлюся до всього, то ще хлоп
чиком читав і досі читаю спеціальну літературу, вивчаю світ по
штових марок.

Зауважу, що так само прискіпливо я свого часу читав книги 
про життя і діяльність науковців: вони ж зробили щось видатне 
і залишилися в людській пам’яти!

Ніні маю багато цікавих марок. У мене є повна колекція марок 
УНР, ЗУНР і тодішньої УСРР (перші та єдині «радянської Укра
їни»). Українська марка — основа моєї колекції: з часів Петлюри 
до появи перших марок уже в незалежній Україні наших днів. V-

Мій син Олег якось у Відні купив мені чудову серію марок 
Української Народної Республіки. Це так званий «віденський ви
пуск» (малюнки Георгія Нарбута). Цікаво: три різні відтінки си
нього кольору на однакових за малюнком марках. Є у мене й мар
ка періоду Гетьманату. Погляньте сюди (показує альбом): поляки 
й денікінці робили свої наддруківки на українських марках! А ось 
чехо-словацькі марки з українськими текстами...

число 2, 2010 11



Едгард Яновицький

— А чим іще ви захоплюєтеся?

— Перш за все музикою. Особливо симфонічною. Маю добру 
збірку ще вінілових платівок... Музика для науковця — чудова 
можливість відпочинку від певних абстракцій. Колись симфоніч
на музика мене вразила і полонила на все життя.

— Ви почуваєтеся щасливою людиною?

— Так! Найперше через те, що Бог дав мені (на відміну від мого 
батька) дожити й пережити момент створення Української Неза
лежної Держави, момент, якого мій народ чекав понад 350 років. 
Звичайно, зараз це не та держава, якою я хотів би її бачити. Проте 
на все потрібен час... Але головне те, що це сталося. Друге. Я маю 
чудову сім’ю: сина, трьох онуків і онуку. Дружина, з якою ми 
прожили 45 років, повністю взяла на себе всі побутові та родин
ні турботи. Саме завдяки їй я міг, не відволікаючись, займатись 
своєю улюбленою справою — наукою і, як мені здається, вкласти 
свій атом у розуміння тієї величної будови, яка зветься Всесвітом; 
адже математика теж є частиною Всесвіту, створеною «чистим ро
зумом» людини.

...Нині часто згадую слова нашого видатного поета Євгена 
Плужника:

Все більше спогадів і менше сподівань...
І  на чолі років сліди глибокі.
Як непомітно ближчає та грань,
Що жде за нею предковічний спокій.

— Не говорімо так сумно, Едгарде Григоровичу!

— Гаразд. Адже життя дозволило мені зустріти ряд чудових 
друзів і непересічних людей, які багато чого мене навчили й бага
то в чому допомогли. =

Розмову вів Олесь Ільченко
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Леонід Талалай

Старий скрипаль

Старий скрипаль

Скрипка аж заходиться плачем, 
До плеча притиснулась і грає. 
Хто кому з нас підставля плече? 
Я не знаю, скрипко, я не знаю, 
Хто до кого під вечірній дзвін 
З листопадом серця і колін 
Підійшов із відчуттям вини.
Ми з тобою нерозлучна пара, — 
Порожнеча чорного футляра 
Дивиться на нас, як дві труни.

***
Нічого вже не виб’єш клином, 
Тим більше, клином журавлиним, 
Коли в роси осінній дрож.
Не воруши старого сіна 
І вічну пам'ять не тривож.

Не долетіти навіть маркою,
У ті часи, до того раю,
Із того раю ворон каркає 
Так, ніби Леніна читає.

Відзеленіло місто-сад,
І там, де ми ходили парами,
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Стоїть червоний листопад 
Більшовиком із мемуарами.

Стоїть, шепоче: — Є, моє,
Хіба ж гадав, хіба ж очікував, 
Що вже й за душу, котра ж є, 
Нічого дідько не дає?!
І забарився Чічіков, —

І тільки сниться хатка в Відні. 
Ще й солові усі на півдні 
Буржуїв, певне, веселять, — 
Нема кого і розстрілять...

Я теж дитина листопаду,
Я низько жив, ще нижче падав,
І хоч за мною не хрести,
Але прости мені, прости,

0  Господе, як я прощаю 
Будівникам отого раю
1 разом з ними, навіть в ногу, 
Перемагаючи знемогу
І проклинаючи епоху,
Як недотоптаний поет,
Несу, згинаючи хребет,
На Суд високий, на Голгофу 
І спільний гріх, і спільний хрест.

На подвір’ї кінь ірже.
— Хто це? Хто на мій поріг?
— З пирогом? Чи на пиріг?
— Князь, здається...Та невже?
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— В двері сунеться плечем 
Напідпитку... і з мечем.

Срібні вуса, сині губи. 
Почорнів, як та примара.

— Це чого ти, княже любий, 
мов зайшов за хмару?

— Я з  полону, я з неволі... 
Загубив я в Дикім полі 
Честь, і славу, і дружину,
І тепер від страму гину.

— Співчуваю, мій варяже, 
Буде ранок — все розкажеш, 
Зараз пізно. Годі нити,
Нашу ніч мечем ділити,
Ось тобі кухонний ніж, — 
Краще яблуко розріж...

Ні — так ні. Просить не стану. 
Раз сказала — і доволі!
Я тобі не Ярослав на 
Та і ти не в Дикім полі.

Повернути славу хочеш? 
Напускай туману в очі 
І такого, щоб усі 
Просльозились на Русі, 
Говори, що навіть небо 
Ополчилось проти тебе,
Що від вечора й до рану 
На дружину падав грім...
І постанеш із туману 
І героєм, і святим!

Ось тобі до рани сіль, 
І...Котися ти в Путивль!
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***
Ще глиці запах зберігає час 
Та новорічну винесли ялинку.
І, де стояло з персиком дівча,
Із яблуком стоїть в чеканні жінка.

За жінкою із яблуком на таці 
Бабуся біля заводі на лавці, 
Куняючи, у спогади гребе, 
Пригадуючи з персиком себе.

А їй минуле дихає у спину,
І, як тоді, в бабусиному сні 
Ясмин цвіте на чорнім піаніно 
І світиться із люстра на стіні.

А за вікном гроза синьо-імлиста 
І дівчинка, освітлена на мить, 
Біжить, біжить, і музикою Ліста 
Травневий дощ алеєю біжить.

Ясмин цвіте. А ніч так швидко тане. 
І, причинивши хвіртку за коханим, 
Вже через хвіртку 
Спрагло палахку 
Для поцілунку підставля щоку...

І знову наростаючи звучить 
Все той же Ліст. І краплі по воді 
Біжать, біжать...
І дівчинка біжить
Із сна у сон біжить, як і тоді,

Біжить у сад, в ясминову цвітінь,
І завмирає, Ліста перегнавши,
І розтає в тумані сновидінь,
З яких і ми, й життя маленьке наше.
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Залопотів білизною балкон 
І обірвався сон про Вавилон,
Лишились тільки метушня і сміх
І давні суперечки на майдані
Про вежу, що й сьогодні в риштованні, —
І щоб її довершити, Сізіф
Уже останній, ніби, котить камінь.

За вікнами вирують рівчаки,
І ручаї аж піняться від клекоту,
І проводжають криком хлопчаки 
Свої хиткі кораблики «у греки».
А я свого такого ж із паперу 
Чекаю, ніби звістки від Гомера,
І надихаюсь міфами старими 
І вірю знову Музі та словам,
Як у дитинстві подвигам, якими 
В сусіда обростав з роками шрам.

І цілий день в чеканні, як навшпиньках,
І вуликом гуде поштова скринька,
Хоч порожньо у скриньці, як і в чарці, 
Яку допив за мертвих і живих 
Під поглядами крука на акації,
Який офіціантом в чорнім фраці 
При виході чекає чайових.

Ну вистачить, не плач, доволі, 
Не треба сліз, не мруж чоло. 
Можливо, іншого у долі 
Для нас нічого й не було.
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Тож почекаємо — ще буде,
І скреснуть ріки і човни, — 
Але кватирку причини 
І вкутай душу від простуди.

І не маяч, як тінь над тінню, 
Залиш для осені осіннє, 
Скажи «бувай» своїй печалі, 
Нехай іде під три дощі,
Або стоїть, як на причалі, 
Одна у сірому плащі.

Повір, нас доля не забула,
І недалеко вже «курли» 
Летить привітом зі Стамбула, 
Де ми з тобою не були.

Усе владнається потроху,
А ми ж чекати мастаки.
Таке життя, така епоха.

...і ми такі.

Забудь про осінь і туман, 
Візьми мене у сон на згадку, 
Як неабищицю, закладку 
У недочитаний роман.

Засни із думкою про мене, 
Нам буде весело вві сні,
Де усміхаєшся мені,
Як суджена і наречена.



Старий скрипаль

Цвіте ромашками довкілля, 
Цвітуть гвоздики, чистотіл...
Я наварю крутого зілля,
Знайду вина, покличу змія, 
Скажу: — Всі яблука — на стіл!

І знак подам — і через мить 
Шампанське піниться фатою, 
Сміється й плаче молодою...
І вже дружиною шипить.

Про щось інтимне чайник синій 
Пропихкотить у нетерпінні 
На вушко чашечці-білявці.
І геть байдужий до подій 
Заклякне Буддою на таці, 
Задерши вгору ніс кривий.

Оркестр запросить танцювати, 
Гостей з-за столу підведе.
Зелений змій обійме брата 
І в ноги Єві упаде.
А я шепну тобі: — Живи!
Забудь, що є печаль, невдачі,
Що вершником без голови 
Старий будильник в будень скаче.

Допоки ми, як чаклуни,
Допоки ми у позачассі 
В одному сні, в одному вальсі,
В одному вихорі весни...
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***
Над дорогою у вирій 
Підведеться ранок сірий, 
Як високі вуха зайця,
Що несе мені окрайця.

І до отчої хатини 
Поведе мене дорога 
Відпочити на колінах 
Дерев’яного порогу.

Проведе понад рікою,
Де у синім плині літо 
Із хмаринки золотої 
Золоте дитинство ліпить.

Там пісок іще гарячий 
І сліди, яких не змити,
І на соняшнику скаче, 
Може, я, а може, вітер.

І давно натомість сина 
Тільки курява дороги 
Осідає на коліна 
Дерев’яного порогу.

Крім тернів, ніякі лаври 
Для поета не ростуть.
А присняться гонорари — 
Похмелися...і забудь.



Старий скрипаль

Можна вижить на картоплі, 
Не цілуючи пантофлі.
Три вожді, як три сокири, 
Не виблискують у профіль 
Над заручниками ліри.

Ні Дантес, ані Сальєрі 
Не постукають у двері, —
Ні кривавої дуелі,
Ні отруйного вина...
І в Тарасовому сквері,
Як ніколи, тишина.

Спішать освоювати Київ 
Через Ворота Золоті 
Всі довгорукі, всі круті 
На віслюках нові месії.

За ними яром-долиною 
Ідуть до хати вісім бід 
Та ще й дев’яту за собою 
Під руки тягнуть на обід.

Ідуть за бідами-полями 
Дощі безрукими старцями.
А на горі, чорніші сажі,
Женці розгублено гудуть,
То знову скажуть, як зав’яжуть, 
І далі приказки не йдуть.

В Холоднім ярі поза часом 
Майне й розчиниться козак...
І час гримить, як порожняк, 
Над порожнечею Донбасу.
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Вранці просинаєшся безсилим.
За вікном відбійні молотки 
Прошивають чергами шибки,
І дорогу знову перекрили.

У тумані, шумом наполохана,
Сіра, як світанок цей, епоха,
Щоб своїх героїв роздивиться 
Вкотре проявляє наші лиця,
А на лицях нічого читати —
Мов кишені, вивернуті святом.

Збуджені, знервовані украй, 
Лаємось, виплескуєм обиди. 
Кожен виглядає свій трамвай,
А трамвай один,
І той не їде.

Торохтить відбійний молоток, 
Люди метушаться в жовтих робах. 
І тече з годинника пісок, 
Підіймаючи над кожним горбик.

Чай завариш, вип’єш нашвидку, 
Мацаєш неголену щоку,
В дзеркало зиркнеш:
— О Боже мій,
Та невже насправді я такий?

Донька ввійде, платтячком війне, 
Звично привітається рукою 
І заповнить дзеркало собою, 
Витіснивши меблі і мене.

Сучасність



Старий скрипаль

***
Остання зграя журавлина 
У простір врізалася клином —
І зараз обрій розчахнеться,
В пітьмі багаття спалахне, 
Освітить друзів і мене,
Над плином вудлище нагнеться, 
По ньому скотиться роса,
І Вінграновський усміхнеться 
В грузинськім кепі і трусах 
З високим келихом вина 
Біля носатого човна.

Постануть рідні із пітьми, 
Почую батька за дверми,
Побачу матір біля ґанку...

Оглянься, душе, і візьми,
Хоч щось візьми 
На вічну згадку.

Ще недокурена цигарка,
Але конвойний підганя. 
Лишилось часу — на затяжку, 
Лишилось в чарці — на коня,
І вже кінцева... не далеко —
За поворотом до аптеки,
Де співчутливо, як від серця, 
Призвідник першого гріха 
Тобі у спину усміхнеться 
Й порожнім блюдцем помаха.
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І слів немає щось договорить,
І сенсу говорить уже немає.
Усе, що так горіло, пригасає,
А все, що підкидаю, не горить.

І сад на спаді. Й день уже на спаді, — 
І метушусь, і знову невпопад 
Не знати що, шукаю в листопаді, 
Дотоптуючи сліпо листопад.

Відбіліли заметілі, 
Відступили холоди,
Що тримали в чорнім тілі 
Приморожені сади.
Від капіжі сніг як сито. 
Просіваю пережите,
А воно за миттю мить,
Ніби в бабине корито,
В три бурульки капотить.

Плине чайка на крижині,
І світлішає у плині 
Небо рідного Дніпра.
І пора ладнати спінінґ, 
Блешні драяти пора.

Захлинаючись від піни,
У ярках досолов'їне 
Щось виспівують струмки, 
Щось первісне і магічне, 
Як і те, що ти мугичеш, 
Протираючи шибки.
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Проза

Орхан Памук

Нове життя
(Продовження. Початок у числі 1, січень 2010) у

«Поліцейський, — одразу подумав я. — Здогадався, що свідо
цтво про шлюб дісталося нам від загиблого в аварії».

— Сподіваюся, я вас не потривожу. Можна вас на кілька слів?
Він говорив дружнім тоном, як чоловік чоловікові. Джанан

уже піднімалася сходами з дев’ятнадцятим номерком у руці; вона 
йшла так легко й граційно, що навіть не торкалася сукнею взуття.

Чоловік був не з Гюдюля. Я забув його ім’я, щойно почув, та 
оскільки балакав із ним пізньої ночі, хай це буде Пан-мов-Кажан. 
Можливо, таке прізвисько спало мені на гадку через канарку 
в клітці, яка висіла в холі готелю. Поки пташка, пурхаючи, билася 
об пруття, Кажан говорив:

— Нині вони нас нагодували й напоїли, але завтра захочуть, щоб 
ми голосували. Ви думали про це? Я переговорив за ніч з усіма 
крамарями, котрі з’їхалися сюди зі всієї країни, не лише регіону. 
Завтра може зчинитися буча, і я хочу знати вашу думку. Ви вже 
визначилися? Ви — наймолодший із крамарів... За кого ви про
голосуєте?

— А за кого, як на вас, я маю проголосувати?
— Тільки не за Доктора Наріна. Повір мені, брате, — я зву тебе 

братом, — це все — авантюра. Хіба ангели грішать? Хіба ми здатні 
дати раду всім труднощам, які на нас звалилися? Ми вже ніколи 
не станемо собою. Це усвідомив навіть колумніст Джеляль Салик 
і наклав на себе руки. Натомість статті пише інша людина. Вони 
чигають на нас із-за кожного рогу, це — американці. Так, збагнути, 
що ми вже не станемо собою — справжня трагедія; але саме зріла 
думка й врятує нас від лих. Що вдієш, коли наші діти й онуки нас 
не розуміють... Цивілізації будують, і цивілізації руйнують. Якщо 
будують, то вір, що таки завершать, руйнують — хапайся за зброю,

= = =  число 2, 2010 25



мовби розпещена дитина, в якої зламалася іграшка. Та кого ти зу
пиниш, якщо цілий народ змінив обличчя? Як ти зробиш Анге
ла співучасником злочину? Та й, зрештою, хто такий Ангел, мій 
ефенді? Кажуть, він збирає старі кухонні плити, компаси, дитя
чі журнали та прищіпки, а, до всього, — є ворогом книжок і дру
кованого письма. Усі ми намагаємось осмислювати життя, але 
колись-таки зупиняємося. Хто може залишатися собою? Де той 
щасливець, якому шепотять на вухо ангели? Це все — спекуляції; 
це все — пусті слова, якими кидаються, щоб переконати нетяму
щих. А ситуація стає некерованою. Ви чули, кажуть, приїде Коч, 
Вегбі Коч... Влада, каймакам теж не допустять цього; в сіні вогню 
не втримаєш; чому телевізор Доктора Наріна завтра збираються 
виставляти напоказ по-особливому? Він втягує нас усіх в авантю
ру; кажуть, розповість історію «Коли»; це — божевілля..Ми не для 
цього сюди зібралися.

Він просторікував би й далі, але в так званий хол (навряд чи 
його так можна назвати) увійшов якийсь дядько в червоній кра
ватці.

— Ми перетягуємо линву вже цілу ніч... — додав наостанок Пан- 
мов-Кажан і вшився. Я лише помітив, як він подався в пітьму міс
течкових вулиць назирці за іншим крамарем.

Я глянув на сходи, якими щойно йшла Джанан. І відчув, що 
весь палаю; ноги тремтіли — може, я перепив кави чи раки? — сер
це гупало, на чолі ряснів піт. Та я побіг не сходами вгору, а — до 
телефону в кутку; набрав номер — лінія зайнята, набрав знову — 
помилився номером; набрав знову тебе, мамо.

— Це я, мамо; ти чуєш мене, мамо? — запитав її. — Я одружуюся 
нині ввечері, вже скоро, зараз; ні, ми й так одружилися; вона там 
у кімнаті нагорі, тут сходи; вона — Ангел, не плач, мамо, — я при
сягаюся: я повернуся додому, не плач, мамо, — ще трохи, й повер
нуся з Ангелом на руках!

Чому я досі не помітив, що за кліткою з канаркою висить дзер
кало? Дивно було бачити себе, підіймаючись сходами.

Кімната номер 19, кімната, куди мене впустила Джанан, зу
стрівши з цигаркою в руці, а потім підійшла до вікна, щоб роз
дивитися містечковий майдан; ця кімната здавалася мені чужою 
скарбницею, яка раптом сама відчинилася. Тихо. Тепло. Півтем
рява. Два ліжка стоять поряд.

Орхан Памук /
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Нове життя

Сумне містечкове сяйво прослизало в прочинене вікно, осява
ло профіль, довгу шию Джанан і її волосся; і нервовий, нетерпля
чий цигарковий дим здіймався з її вуст, котрих я не міг розгледіти, 
просто в сіромашну пітьму, що вже стільки літ застеляла небо, по
глинаючи дух усіх опівнічників, мерців і тривожних сновид міс
течка Гюдюль. Знизу долинув п’яний регіт — певне, якийсь кра
мар; грюкнули двері. Джанан викинула з вікна недопалок і ніби 
дитина дивилась, як миготить, перевертаючись, помаранчева жа
ринка. Я підійшов до вікна і теж безтямно подивився вниз, на ву
лицю, на майдан. Потім ми обоє розглядали краєвид із вікна, ніби 
палітурку нової книжки.

— Ти теж напилася? — запитав я.
— Напилася, — погодилася Джанан.
— Доки це триватиме?
— Ти про дорогу? — весело запитала Джанан і кивнула пальцем 

на шлях, який пролягав ген від майдану до автовокзалу повз кла
довище.

— Де вона, по-твоєму, закінчується?
— Не знаю, — відповіла Джанан. — Але я хочу їхати нею аж до 

кінця. Чи краще сидіти, склавши руки?
— Грошей у гаманці ось-ось буде обмаль, — сказав я.
Темний ріг вулиці, куди щойно кивала Джанан, раптом осві

тили потужні фари автомобіля. Машина виїхала на майдан і при
паркувалася у вільному місці.

— Ми ніколи не доберемося до того кінця, — вів далі я.
— А ти ще п’яніший, ніж я, — перебила Джанан.
Якийсь чоловік вийшов із автомобіля і, замкнувши дверцята, 

попрямував у наш бік, хоч нас і не помічав. Бездумно наступивши 
ногою на недопалок Джанан, безжально потоптавшись по чужій 
долі, він зайшов до готелю «Благо».

Запала довга нестерпна тиша, так, наче в милому містечку Гю
дюль ніхто й не мешкав. Десь на околицях забрехало кілька псів, 
і знову — тихо. У найтемнішій частині майдану нечутний вітер 
безшелесно перебирав листочки чинар і каштанів. Напевне, ми 
дуже довго простояли біля вікна — мовчки дивились на вулицю, 
ніби малеча, яка чекає на забавки. Я пам’ятав кожну секунду, про
те не міг передати, що криє цей час — пам’ять немов обманювала 
мене. Аж потім:
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— Ні, будь-ласка, прошу, не торкайся до мене! — скрикнула 
Джанан. — Мене ще не чіпав жоден чоловік!

Це буває не тільки тоді, коли згадуєш минуле, а й коли пере
живаєш його: я зненацька відчув, як усе, що зараз коїться зі мною, 
разом із містечком Гюдюль, котре розглядаю з вікна, існує поза ре
альністю; це все — тільки витвори моєї уяви. Може, переді мною — 
не справжнє містечко, а його зображення на марці з серії, присвя
ченої вітчизняним краєвидам, яку видає поштове відомство? І от 
я на нього дивлюся. Як і картинки крихітних містечок та селищ на 
тих марках, майдан Гюдюля здавався радше сувеніром на згадку, 
аніж місцем, де можна прогулюватися хідниками, купувати цигар
ки й розглядати запорошені вітрини.

Місто-привид, — подумав я. — Місто-спогад. Я знав, що шу
каю очима якогось незабутнього зорового підтвердження для цьо
го гіркого спогаду, що тепер ніколи не забудеться, бо зринатиме 
звідкись із глибини, оживаючи сам по собі: я розглядав чорні тіні 
дерев на майдані, тьмяно освітлені крила трактора, літери на ви
вісках банку й аптеки — їх тяжко було прочитати, — спину діда, 
який чимчикував вулицею, та кілька вікон... Потім, як це буває, 
коли аматорові кортить довідатися зі світлини, де стояв фотограф, 
а не де розташований майдан, я уявив, що дивлюся на самого себе: 
як стою біля вікна на другому поверсі готелю «Благо». Неначе 
в тих закордонних фільмах, котрі ми переглядали в автобусах, 
я спочатку побачив загальну панораму міста, потім — магалу, двір, 
будинок та нарешті — вікно... І поки я дивився у вікно цього глу
хого, зачуханого готелю, а ти втомлено розкинулася позад мене на 
ліжку в уже забрудненій сукні, я бачив нас обох, і це вікно, і готель, 
і майдан, і це містечко, і десятки з’їжджених доріг, і цю країну. Всі 
ті міста, села, фільми, бензозаправки й пасажири автобусів, яких 
зараз уявляв, уривчасто зринали в моїй пам’яті, а потім зливалися 
десь глибоко в серці з відчуттям болю й неповноцінности; й чи то 
мені передавався смуток цих міст, старого мотлоху та пасажирів, 
чи то я сам через біль у серці сіяв смуток по цілій країні, по всіх 
паралелях та меридіанах.

Лілові шпалери на стіні біля вікна були схожі на мапу. На 
електроплиті, яка стояла в кутку, викарбовано напис «УЕ2ІІУ» — 
з місцевим представником цієї марки я познайомився нині вве
чері. Навпроти з крана умивальника капала вода. Позаяк двері

28 Сучасність



Нове життя

гардероба не зачинялися, в його дзеркалі відбивався комод між 
двома ліжками та невелика лампа на ньому. Світло від лам
пи ніжно падало на ліжко, на ковдру з фіалковими листочка
ми та Джанан, яка, повалившись на цю ковдру вбраною, одразу 
заснула.

Її каштанове волосся ледь-ледь поруділо. Чому я досі цього не 
помітив?

Я загалом багато чого не помітив, — подумалося мені. Голо
ва водночас була і ясна, ніби їдальні, де ми ночами ковтали суп 
під час наших мандрів, і чимось затьмарена. Стомлені деркотливі 
думки проминали цю темряву одна за одною з різною швидкіс
тю — так само, як сонні й примарні вантажівки проїжджають повз 
їдальні на невідомих перехрестях; і я чув, як у мене за спиною ді
вчина моєї мрії дихає уві сні, марячи кимось іншим.

Ляж біля неї, обійми її, ви так довго пробули разом — ви хочете 
одне одного! А хто такий Др. Нарін? Не втримавшись, я обертаю
ся й дивлюся на ноги своєї коханої; і раптом згадую, що десь там, 
у тиші ночі, брати... брати... брати чекають на мене й плетуть ін
триги. З цієї тиші сюди впурхнув метелик — він кружляє навколо 
лампи; крильця боляче розтрушують пилок. Цілуй її, цілуй доти, 
поки ви обоє не спалахнете вогнем. Я почув якусь музику; чи це 
в голові крутилася пісня «Поклик ночі», поставлена на прохан
ня радіослухачів? Браття-чоловіки добре знають, що таке поклик 
ночі в моєму віці: коли плотська хіть не вгамована, ти виходиш на 
чорну вулицю, знаходиш кілька псячих натур, таких само нещас
них, як сам, і пронизливо виєш із ними; то нестерпно лаєшся, то 
майструєш вибухівку, щоб когось висадити в повітря, або ж — ти, 
либонь, це розумієш, Ангеле, — пліткуєш про творців всесвітньої 
змови, яка прирекла нас на жалюгідне існування. Такі плітки, на 
мою думку, і називаються «історією». ^

Приблизно півгодини, може, хвилин сорок п’ять — гаразд, га
разд — щонайбільше годину я не зводив очей із Джанан, поки 
вона спала. Потім відчинив двері, переступив через поріг, за
мкнув двері й поклав ключ у кишеню. Моя Джанан залишилася 
там, а я, відторгнутий, повіявся в ніч. Трохи повештаюся — по
вернуся й обійму її. Ще викурю цигарку — повернуся й обійму її. 
Хильну десь просто неба, щоби набратися мужности — повернуся 
й обійму її.
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Натомість на сходах я потрапив ув обійми нічних змовників.
— Ви — Алі Кара, — сказав один із них. — Вітаю! Ви ще такий 

молодий, а вже приїхали сюди.
— Якщо ви до нас приєднаєтеся, то дізнаєтесь, чого чекати від 

завтрашньої веремії, — запропонував мені другий зарізяка, такого 
самого віку, такого ж зросту, в такому самому чорному піджаку, із 
такою ж тонкою краваткою.

Вони провокували мене своїми усмішками, а цигарки в їхніх 
руках здавалися схожими на цівки пістолетів, наставлених прямі
сінько в моє чоло.

— Ми хочемо застерегти вас, а не налякати, — додав перший.
Я міг виснувати, що вони пліткують тут серед ночі, чигаючи на 

когось, аби переманити на свій бік.
Ми вийшли на вулицю, за котрою нарешті не стежив лелека, 

минули пляшки з лікером й опудала щурів. Звернули в якийсь 
завулок і не встигли зробити й двох кроків, як перед нами від
чинилися двері — нас зустрічав спертий запах раки та дешевого 
шинку. Ми сіли за брудний стіл, застелений цератою, і — нумо! Це 
ж ліки! — за один дух вихилили подвійне раки. Відтак я дізнався 
багато цікавого про своїх нових друзів, про щастя, про ж иття..

Ситки-бей, який заговорив до мене першим, торгував пивом 
у місті Шейдішехір. Він запевнив мене, що його побожність аж 
ніяк не суперечить роботі. Адже, якщо поміркувати, то пиво — зо
всім не алкогольний напій, на відміну від раки. Він пояснив, що 
бульбашки в пиві — «як у лимонаді», й продемонстрував їх, пе
реливши з пляшки до келиха пиво «Ефес». Натомість інший мій 
знайомий анітрохи не переймався такими речами либонь тому 
що він торгував швейними машинками: йому були далекі всілякі 
клопоти й тривоги; він кидався у вир життя, ніби ті п’яні й сонні 
водії вантажівок, які пізньої ночі наосліп зустрічаються з не менш 
сліпими електростовпами.

Ось воно: спокій і спокій — тут, у цьому містечку, у цьому ма
ленькому шинку; цієї миті, у вирі життя, за цим столиком, де си
дять три вірні товариші. Міркуючи нині над тим, що вже випало 
нам на долю, як і над тим, що чекає — завтра, — ми знали, чого 
варта ця мить, ця неповторна мить між переможним минулим 
і страхітливим та жалюгідним майбутнім. Ми присяглися казати 
одне одному тільки правду. Цілувалися. Сміялися до сліз. Вшано-
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вували велич світу й життя. Піднімали наші келихи за товариство 
в шинку, божевільних крамарів і невсипущих заводіяк. Ось де 
було воно, життя: не там і не десь, не в раю і не в пеклі, а тут і за
раз — життя з усіма його принадами. Який навіжений стане пере
чити нам? Який роззява наважиться бодай розтулити рота проти 
нас? Хто посміє обізвати нас лайном і нікчемними невдахами?! 
Нам було начхати навіть на життя в Стамбулі, не кажучи про Па
риж і Нью-Йорк; хай і далі тішаться своїми салонами, доларами, 
апартаментами й літаками; хай пишаються своїми кольоровими 
газетами, телевізорами, радіо — і в нас є екран! Краще поглянь, по
глянь, як сяйво справжнього життя огортає моє серце — те, чого 
немає в них!

Ангеле, — зібрався я раптом із думками — чому кожен не може 
зробити бодай того, що й ми? Це ж так просто — випити ліки від 
нещастя! Звідки в цьому світі стільки лиха, стільки горя й злид
нів? — запитує Алі Кара, хлопець під чужим іменем, вийшовши 
літньої ночі разом зі своїми друзями з дешевого шинку. Тим часом 
на другому поверсі готелю «Благо» горить лампа — від її променів 
червоніє волосся Джанан.

Пам’ятаю, як потім ми несподівано опинилися в зовсім іншій 
атмосфері — там витав дух Республіки, Ататюрка й гербових ма
рок. Ми зайшли в будинок місцевої адміністрації — і прямісінь
ко в Його кабінет. Каймакам-бей поцілував мене в чоло — він був 
один із нас. Він запевнив, що з Анкари вже надійшов указ і завтра 
в нас і волосини не впаде з голови. Каймакам-бей уже запримі
тив мене, довіряв і навіть запропонував прочитати — еге ж, якщо 
я хочу, — звернення до мешканців Гюдюля. Його щойно розмно
жили на новенькій друкарській машині — ще навіть папір не ви
сох.

«Любі мешканці Гюдюля, браття й сестри, вітці, матері й по
божна молоде імамо-хатібського ліцею! Як нам усім зрозуміло, 
деякі з гостей, котрі вчора завітали до нашого міста, вже забули, 
що вони — гості! Чого їм треба? Осквернити все те, що ми свя
то шануємо в цьому містечку! Протягом століть ми були вірні 
нашим мечетям і месджітам, нашій вірі й нашим святам, нашому 
Пророку, нашим шейхам і нашому пам’ятнику Ататюрка. Ні, ми 
не торкнемося вина! Ні, ви не напоїте нас «Кока-Колою»! Ми по
клоняємося Аллаху, а не Христу, не Америці з шайтаном! Чому
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в нашому тихому містечку зібралися ці пройдисвіти? Послідов
ники єврейського аґента Макса Руло та Алі з Марі, вони нама
гаються знеславити маршала Февзі Чакмака! А хто такий Ангел? 
І хто задля глуму наважився показувати його по телебаченню? Ці 
люди зухвало ставляться як до сумлінних членів нашої пожежної 
команди, так і до нашого священного лелеки Хаджі, котрий уже 
двадцять років оберігає Гюдюль. Невже ми будемо мовчати? Не
вже для цього Ататюрк перемагав греків? Якщо нині ми не поста
вимо на місце цих нахаб, які забули, що приїхали сюди в гості, й не 
провчимо тих розтелеп, які їх сюди запросили, то як завтра гляне
мо одне одному у вічі? Зберімося нині об одинадцятій годині на 
Майдані Пожежників! Краще гідно вмерти, ніж жити псом!»

Я перечитав звернення. Чи не зміниться його зміст, якщо 
прочитати текст задом наперед або скласти докупи великі лі
тери? Ні. Каймакам-бей повідомив, що пожежні машини ще 
зранку наберуть води з річечки Гюдюль. Малоймовірно, але за
втра ситуація може стати некерованою і навряд чи юрма на
рікатиме на холодний душ, якщо спалахнуть пожежі. Кайма
кам запевнив наших прибічників, що всі його дії цілковито 
узгоджені з муніціпалітетом, а поліцейські підрозділи з цен
тру вілаєту готові прибути щохвилини та придушити найменші 
заворушення.

— А коли все минеться і з облич заколотників, ворогів Респу
бліки й нації, злетять маски, вже ніхто не наважиться паплюжити 
рекламу мила й плакати із зображенням жінок, якими обліплені 
наші стіни, — сказав каймакам. — Тоді побачимо, чи хтось вилізе 
п’яним із ательє, щоб ганьбити каймакама з лелекою.

Тієї ж миті всі вирішили, що такий хоробрий юнак, як я, теж 
має побачити це ательє. Наостанку каймакам прочитав мені ще 
«вороже звернення», яке написали два вчителі, напівтаємні члени 
Організації розвитку сучасної цивілізації; потім покликав свого 
підручного й звелів йому відвести «цього хлопця» в ательє.

— Каймакам-бей змушує нас працювати в неробочий час, — по
скаржився на вулиці його підручний Амджа Хасан.

Блакитної ночі двоє поліцейських у цивільному потай, ніби 
злодії, здирали транспарант, де йшлося про курси вивчення Кора
ну. «Ми робимо це заради держави й нації», — виправдовувалися 
вони.

Сучасність32



Нове життя

В ательє, серед швейних машин, тканин і дзеркал, я побачив 
на тринозі телевізор, під ним — відеомагнітофон. Двоє молодиків, 
не набагато старших за мене, крутилися позаду телевізора з ви
крутками й дротиками в руках. Збоку в фіолетовому кріслі сидів 
чоловік; він дивився то на них, то на своє відображення в трюмо, 
яке стояло навпроти. Побачивши мене, він запитливо перевів очі 
на Амджу Хасана.

— Нас прислав каймакам-бей, — пояснив той. — Цей хлопець 
відтепер під вашою опікою.

Чоловік у фіолетовому кріслі був той самий незнайомець, який 
зайшов у готель, розтоптавши недопалок Джанан. Він лагідно 
всміхнувся до мене й запросив сісти. А за півгодини, натиснувши 
на якусь кнопку, ввімкнув відеомагнітофон.

На телеекрані з’явилося зображення іншого телевізора. А на 
тому іншому екрані — зображення ще одного екрана. Потім я по
бачив блакитне сяйво — щось схоже на смерть, хоча вона зараз 
мала бути дуже далеко. Деякий час сяйво безладно блукало од
ним із тих безкраїх степів, якими мандрували наші автобуси. По
тім я побачив світанок або, як то кажуть, вранішню зорю чи щось 
схоже: на екрані з’являлися такі самі краєвиди, як на календарях. 
Можливо, вони відтворювали перші дні від створення світу. Про
сто дивовижно: надудлившись у чужому містечку, поки твоя коха
на спить, ти сидиш із незнайомцями, з якими вже заприятелював, 
у невідомому ательє і, нітрохи не замислюючись над сенсом жит
тя, раптом бачиш, як тобі його показують! І чому людина мислить 
словами, а від зображень страждає? «Я хочу! Я хочу!» — крикнув 
я про себе, сам до кінця не знаючи, чого хочу. Тепер із екрана про
меніло біле світло; двоє молодиків, схилилених над телевізором, 
вочевидь, побачили, як воно осяяло моє обличчя — вони обійшли 
телевізор і зробили голоснішим звук. Тим часом світло стало Ан
гелом.

— Я дуже далеко, — заговорив невідомий голос. — Так далеко, 
що завжди витаю поміж вас. Тож слухайте зараз мене через свій 
внутрішній голос, ворушіть своїми вустами, маючи їх за мої.

І я забурмотів, немов бідолашний актор, який намагається гід
но озвучити невдало перекладені діалоги якогось фільму.

— Поки спить Джанан і надходить ранок, ти нестерпний, Часе, — 
заговорив я тим голосом. — Але я витерплю, зціпивши зуби.
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Потім настала павза. Я немов би бачив на телеекрані все, що 
коїлось у моїй голові, й навіть не було важливо, заплющені в мене 
очі, чи розплющені. Бо ж і в моїй свідомості, й поза нею існувало 
однакове зображення. Я знову заговорив:

— Коли Аллах захотів побачити образ своїх незліченних рис, 
коли, узрівши себе у власному дзеркалі, вирішив із власної таєм
ниці відтворити власну подобу, то створив світ. Отак, разом зі всі
ма краєвидами, котрі сотні разів відкривалися перед нами в кіно 
й на телеекрані, разом зі степовими загравами, яскравим небом, 
незайманими водами й скелястими морськими берегами з’явився 
Місяць. Це його ми боїмось у нічному лісі. Сам-самісінький сві
тив він у чорному небі, ніби той телевізор, який зненацька візьме 
та й увімкнеться, лиш з'явиться зниклий електрострум, щоб роз
повідати в порожній вітальні, що діється у світі, поки вся родина 
міцно спить. Уже в ті часи були Місяць та решта, але не було того, 
хто на світ дивився б. Речі не мали душі, ніби відбивалися в тьмя
ному дзеркалі. Вам це відомо, ви багато бачили. Та щоб була наука, 
подивіться ще на цей бездушний світ.

—Ага-бею, бомба вибухне якраз у цьому місці, — озвався моло
дик зі свердлом у руці.

З їх подальшої розмови я виснував, що вони заклали в теле
візор бомбу. Може, я помилився? Ні, все правильно: це була так 
звана бомба із зображенням; вона мала вибухнути, коли екран за
ллє сяйво Ангела. Я не помилявся: разом із цікавістю до технічних 
деталей бомби й зображення мене свердлило відчуття провини. 
Хоча, з іншого боку, я вважав, що «так має бути». І так, очевид
но, станеться: на вранішньому зібранні крамарі переймуться ма
гічним зображенням на екрані й почнуть сперечатися про Ангела, 
світло, час та інші речі; саме тут і вибухне бомба, легко й гаряче. 
Це буде достоту, як в автокатастрофі; й час, який роками загусав 
серед тих людей, спраглих життя, бешкетів та змов, миттю заполо
нить усе довкола, розлетівшись у різні боки. Я подумав, що хотів 
би загинути в нищівній автокатастрофі, а не від бомби чи серцево
го нападу. Може, тому, що тоді мене зустріне Ангел і прошепоче 
на вухо таємницю життя? Коли ж, Ангеле?

Я й досі бачив зображення на екрані, але не міг розібрати, що 
саме показують: можливо, якесь світло, невиразний колір, мож
ливо, це — Ангел. Побачити зображення після вибуху бомби — це
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зазирнути в життя після смерти. Я був такий схвильований цією 
унікальною можливістю, що й не спам’ятався, як знову почав 
озвучувати побачене на телеекрані. Чи, може, то говорив хтось ін
ший, а я лише повторював його слова? Чи то була мить нашого 
братерського єднання, ніби зустріч двох душ на «тому світі»? Ми 
говорили:

— Аллах одухотворив світ, та з духом його обійняло й Адамове 
око. За тих часів ми дивилися на речі у світі геть як діти; сприйма
ли їх такими, якими вони були, і відображень у тьмяному свічаді 
для нас не існувало. Якими щасливими дітьми були ми, даючи на
зви всьому, що бачили, і не відрізняючи їх від названих речей! За 
тієї пори час був часом, небезпека — небезпекою, і життя — життям. 
Це звалося щастям, але нещасним воно зробило шайтана, а він-бо, 
шайтан, і став зачинателем Великої Змови. Один чоловік, пішак 
Великої Змови на ймення Ґутенберґ, якого разом із його послі
довниками назвали друкарями, став множити слова так швидко, 
як не зуміла би найвправніша рука, найтерплячіший палець і най- 
вибагливіше перо. І слова, слова, слова розлетілися на всі чоти
ри сторони, ніби намистинки розірваного разка. Слова та написи, 
мов голодні й знавіснілі таргани, заполонили вулиці, повиповзали 
на двері та на коробки з курячими яйцями, приклеїлися навіть до 
мила. Тепер між нероздільними, як кістка з м’ясом, словом і річчю, 
пролягла борозна. Тепер, коли вночі світив місяць і нас запитува
ли: що таке час, що таке смуток, що таке доля, і що таке біль, — ми 
плуталися з відповідями, які раніше чули серцем, ніби студен
ти на іспиті після безсонної ночі. «Час — це стогін», — відпові
дав один дурень. «Лихо — це доля», — казав інший безталанний. 
«Життя — це книжка», — говорив третій. Геть розгублені, як ви ро
зумієте, ми чекали на Ангела, щоб він прошепотів нам правильну 
відповідь.

— Алі-бею, синку, — урвав мене чоловік, який сидів у фіолето
вому кріслі. — Ви вірите в Аллаха?

На мить задумавшись, я відповів:
— Моя кохана чекає на мене в номері готелю.
— Він — коханий для нас усіх. Іди й будь із нею, — сказав той. — 

А вранці приходь голитися до перукарні «Венера».
Я вийшов у теплу літню ніч. «Бомба — такий самий міраж, як 

і автокатастрофа, — сказав сам до себе. — Аніскільки невідомо,
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ІУ коли ти узриш її вибух». Зрозуміло одне: ми — ниці невдахи, які 
давно програли в такій азартній грі, як історія, а, щоб перекона
ти себе, що ще можемо виграти й відчуємо смак перемоги, будемо 
століттями кидати одне в одного бомби, шматувати цими бомба
ми власні тіла й душі, закладаючи їх із любови до Аллаха, книжок, 
історії, світу в пакунки із солодощами, томи Корану й коробки 
швидкостей- Щоправда, я не бачив у цьому великого лиха, та тіль
ки так подумавши, раптом угледів світло в нашій кімнаті, де спала 
Джанан.

Зайшов у готель, піднявся в номер. Мамо, я був п’яний, як чіп — 
ліг біля Джанан і заснув, уявляючи, що обіймаю її.

А вранці, заледве прокинувшись, надовго прикипів до неї очима. 
Вона лежала поряд; на обличчі — той самий стривожений і уваж
ний вираз, який вряди-годи проступав на ньому в автобусах, коли 
ми дивилися відеофільми. Каштанові брови так вигнулися дугою, 
наче їй ось-ось насниться щось приголомшливе. З крана досі ка
пала вода. Курне сонячне проміння, пробиваючись крізь фіранки, 
забарвлювало ноги Джанан у медовий колір; вона щось запиталь
но бурмотіла. Потім легенько повернулась, а я мовчки вийшов із 
кімнати.

Ранкова прохолода торкалася до мого чола — я прямував до 
перукарні «Венера», де на мене чекала зустріч із чоловіком, якого 
бачив цієї ночі, тим самим чоловіком, котрий розтоптав недопа
лок Джанан. Його голили, і все обличчя було в піні. Щойно сівши 
в крісло, я злякано впізнав запах крему для гоління. Ми всміхну
лися один одному, зустрівшись очима в дзеркалі — певна річ, це 
саме той чоловік, який мав допровадити нас до Др. Наріна.

8

Поки Джанан, ніби примхлива іспанська принцеса, обмахува
лася «Гюдюльським кур’єром» на задньому сидінні «Шевроле» 
61-ї моделі, я, вмостившись попереду, рахував із вікна примарні 
села, сходжені мости й сонні містечка. Водій, який пах кремом 
ОРА, був не з говірких; йому лише подобалося перемикати радіо
канали, слухаючи скрізь однакові новини й незмінно різні прогно
зи погоди. У Центральній Анатолії очікувалися й не очікувалися
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дощі. На заході Анатолії — місцями грози, часткова хмарність і со
нячна погода. За такої часткової хмарности та чорної грози, яка 
прилинула до нас із міфічних країв та фільмів про корсарів, ми 
проїхали шість годин. Коли ж дах «Шевроле» нещадно відлупцю
вали краплі останньої зливи, то й не стямились, як немов у казці 
опинилися в чужій стороні.

Стихла тужна музика склоочищувачів. За висувною шибою 
лівого вікна в яскравому геометричному світі ось-ось мало зайти 
сонце. Відкрий нам свої таємниці, тихий і широкий кришталевий 
краю! Дерева стоять на видноті, як дерева, вологі після дощу. Пта
хи й метелики пурхають довкола, як птахи й метелики, мудрі та 
спокійні, ні на мить не підлітаючи до лобового скла. «Коли ж пе
ред нами постане казковий дев цього краю за межами часу? — хо
тілося запитати мені. — За яким деревом тут причаїлися рожеві 
карлики й бузкові відьми?»

«І ніде — жодного знаку, жодної літери», — щойно я зібрався це 
сказати, як по іскристому асфальту нас тихо випередила вантажів
ка. «Не обганяй зліва! Подумай!» — прочитав я ззаду на ній. Від
так ми звернули ліворуч та виїхали на ґрунтову дорогу; спуска
лися з пагорбів, минали щезлі в сутінках села й розглядали чорні 
ліси — аж поки не зупинилися перед будинком Др. Наріна.

Цей дерев’яний дім був схожий на один із тих старезних міс
течкових маєтків, які переобладнують на готелі після того, як ве
ликі родини, що в ньому мешкали, розпадаються, скуштувавши 
мандрів, смерті й лихої долі; зазвичай цим «люкс-готелям» дають 
назви на кшталт: «Щастя», «Насолода», «Всесвіт» або «Комфорт». 
Але тут поряд не було ні муніципального пожежного депо, ні запи- 
люжених тракторів, ні центральної їдальні, яка звалася б «Смак». 
Просто тиша... Як і в усіх маєтках такого стилю, у цьому на верх
ньому поверсі теж замість шести вікон було чотири; і з третього — 
били помаранчеві промені, осяваючи нижнє листя трьох чинар, 
котрі росли на подвір’ї. Лише шовковиця ховалась у напівтемряві. 
Фіранки на вікні затремтіли — воно зачинилося, і почулися кроки; 
забринів дзвоник; заворушилися тіні й трохи прочинилися двері — 
авжеж, нас зустрічав він, сам Др. Нарін.

Високий, вродливий, у віці шістдесяти п’яти — сімдесяти років, 
в окулярах. Але, якщо залишитися на самоті з думками, то його 
обличчя пам’ятатимеш дуже чітко, а саме про окуляри забудеш:

число 2, 2010 37



Орхан Памук

таке буває, коли когось добре знаєш і не можеш згадати, вусатий 
цей чоловік чи ні. Доктор Нарін був дуже статечний на вигляд. 
Згодом у кімнаті Джанан сказала мені: «Я боюся». Хоча, як на 
мене, в її словах прозвучав не так страх, як цікавість.

Ми вечеряли всі разом за довжелезним столом, довшими за ньо
го здавалися хіба що наші тіні в світлі гасової лампи. У Др. Наріна 
було три доньки. Наймолодша, щаслива й замріяна Гюлізар, хоч 
була вже в літах, проте досі — незаміжня. Середульша, Гюлендам, 
здавалася схожою не так на рідного батька, як на свого чоловіка- 
лікаря, котрий тяжко сопів навпроти мене. І найстарша, красуня 
Гюльджіхан*, очевидячки була давно розлучена — я виснував це 
з розмов її шести- та семирічної доньок, двох слухняних дівчаток. 
Мати трьох Троянд була маленька й небезпечна жінка: вона наче 
всім своїм виглядом і кожним зблиском очей погрожувала, що 
ось-ось розплачеться. У протилежному кінці столу сидів містеч
ковий адвокат; щоправда, не знаю, з якого саме містечка. Він роз
повідав історію про справу із земельною власністю, довкола якої 
переплелися й партизанський рух, і політика, і хабарництво зі 
смертю. Як він і очікував чи хотів, Др. Нарін наприкінці розповіді 
повеселів, хоча слухав її не тільки не зацікавлено, а й  — бридли
во, схвалюючи почуте хіба що очима. Поряд зі мною сидів один із 
тих старих, котрих щиро тішить нагода провести свої останні роки 
свідками справдешнього життя великих і впливових родин. Було 
незрозуміло: ким старий доводився цим людям; однак своє щастя 
він підкріплював невеличким радіоприймачем, поставивши його 
біля миски, ніби додаткове блюдце. Я спостерігав, як він вряди- 
годи міцно притуляє цей радіоприймач до вуха — либонь, недо
чував. «Новин із Гюдюля немає!» — крикнув він, обернувшись до 
нас із Др. Наріном, відтак усміхнувся, вищиривши всі свої вставні 
зуби, і додав ніби логічний висновок: «Доктор любить філософ
ські диспути. І обожнює таких юнаків, як ви. А як ви схожі на його 
сина!»

Одразу запала довга мовчанка. Я очікував, що мати трьох до
ньок ось-ось розплачеться. Тим часом в очах Др. Наріна спалах
нули гнівливі іскри. Десь поза кімнатою дев’ять разів бамкнув ма
ятниковий годинник, нагадуючи нам про нестримний плин часу 
та життя.

* Гюль (тур.) -  троянда.
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Блукаючи очима по людях і стравах, кімнаті й хатніх речах, 
я поступово відчував, що цей дім береже знаки, сліди мрій або спо
гадів, чи то доль, пропущених крізь серце. Враження було ніби від 
одного з тих пізніх вечорів, проведених в автобусах: стюард ста
вить на вимогу прискіпливих пасажирів другу відеокасету, і нас 
на кілька хвилин охоплює непевне й стомливе зачарування, різ
ке, але пусте відчуття безвольности — ми немов би потрапляємо 
в якусь гру; неспроможні збагнути сенсу її випадковостей та зако
номірностей і спантеличені нагодою вдруге пережити та оцінити 
під іншим кутом зору мить, яка посіла місце в нашому минулому, 
ми відчуваємо себе на порозі головної таємниці тієї загадкової 
геометрії, котра зветься життям і не піддається розрахункам; утім, 
щойно ми перейнялися глибинним змістом, схованим за тінями 
дерев і червоними яблуками на телеекрані, невиразними зобра
женнями озброєних чоловіків і механічними голосами, як нам 
стає зрозуміло: а фільм то ми вже бачили!

Таке відчуття не полишало мене й після вечері. Деякий час ми 
слухали передачу «Театр перед мікрофоном» по радіоприймачу 
старого гостя; пам’ятаю, що ніколи не пропускав її в дитинстві. 
Гюлізар поставила на стіл таку саму срібну цукерничку, яку я ба
чив у дядька Рифки; у ній лежали карамельки «Нове життя» та 
цукерки «Лев» із кокосовою начинкою, смак яких ми вже встигли 
забути. Гюлендам подала каву, а мати трьох доньок запитала, чи 
бажаємо ми ще чогось. На триніжках лежали комікси, які прода
валися в усіх закапелках нашої країни, вони ж стояли на полич
ках дзеркальних шаф. Смакуючи каву або накручуючи годинник 
на стіні, Др. Нарін мав лагідний і вишуканий вигляд, ніби татусь 
щасливої родини зі світлин на білетах «Національної лотереї». 
У кімнатному інтер’єрі теж з незбагненою логікою відчувалися 
сліди цих патріархальних витончености й ладу: ми сиділи посеред 
гаптованих трояндами й гвоздиками гардин, відмерлих разом зі 
світлом ламп та газових плит, які вже давно вийшли з ужитку. Др. 
Нарін узяв мене за руку, підвів до барометра, що висів скраю на 
стіні, й попросив тричі легенько постукати по тоненькому склу. 
Я постукав. Стрілка барометра затремтіла, і Др. Нарін пояснив 
батьківським голосом: «Завтра знову — погана погода».

Тут таки, біля барометра висіла і якась світлина під склом у ве
ликій рамці — зображення незнайомого юнака. Сам я зовсім не

и
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звернув на неї уваги. Про світлину заговорила Джанан, щойно ми 
повернулися у відведену нам кімнату. І я, наче збайдужілий роз
зява, який марнує життя за неуважним читанням книжок і пере
глядом фільмів, запитав її: чия ж це світлина?

— Мехмета, — відповіла Джанан. На нас падали тьмяні промені 
гасової лампи. — Ти й досі не зрозумів?! Доктор Нарін — батько 
Мехмета!

Пам’ятаю, як у моїй голові раптом затріщало, ніби в слухавці 
злощасного телефонного автомата, в якому застряг жетон. Потім 
все стало на свої місця, і я, ніби після бурі, що вляглася на сві
танні, зміг тверезо оцінити почуте; проте відчув радше лють, ніж 
подив. Така лють охоплює після того, як цілу годину продивишся 
фільм, начебто все розуміючи, аж тут з’ясовується, що ти — єди
ний дурень у кінотеатрі, який з ніг на голову поставив зміст подій 
на екрані. Це траплялося з багатьма.

— Як його звали раніше?
— Нахіт, — відповіла Джанан, переконливо хитнувши головою, 

ніби знавець гороскопів. — Це означає Венера.
— Авжеж,'якби в мене було таке ім’я та ще такий батечко, то і я 

поквапився б стати іншою людиною, — ледь не бовкнув я, але по
бачив, що з очей Джанан капають сльози.

Решту ночі я не хочу й згадувати. Мені випало втішати Джанан, 
поки вона лила сльози за Нахітом, якого ще звали Мехмет; може, 
воно й не варте подяки, але я був змушений нагадати Джанан, що 
Мехмет-Нахіт не загинув, а лише розіграв виставу про свою смерть 
в автокатастрофі; тому ми обов’язково знайдемо його в широких 
степах, на предивних вулицях предивного краю, де він живе но
вим життям, застосовуючи знання, які почерпнув із книжки.

По суті, Джанан вірила в це значно сильніше за мене, однак сум
ніви в душі моєї печальної красуні здійняли надто грізні шторми, 
отож, я мусив без упину переконувати її, що ми на правильній до
розі: дивись, як ми спритно накивали п'ятами із зібрання крамарів, 
не накликавши на себе лиха! Наша таємна логіка тільки здається 
випадковою, та бачиш, як упевнено вона привела нас у цей маєток, 
де минуло дитинство людини, яку ми розшукуємо, у цю кімнату, 
де скрізь її сліди! Читачі, які вловили мій сарказм, очевидно, здо
гадалися, що з моїх очей тепер спала полуда, і зачарування, яке 
переповнювало душу світлом, огортаючи все моє єство, — як би це
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сказати — змінило річище. Якщо Джанан журилася від думки, що 
з Мехмета-Нахіта зробили небіжчика, то мене, натомість, засму
чувало відчуття, що наші автобусні мандри вже ніколи не стануть 
такими, як були.

Поснідавши вранці разом із трьома сестрами (їли мед, козячий 
сир і пили чай), ми відвідали на другому поверсі будинку так зва
ний «музей» — Др. Нарін створив його в пам’ять Нахіта, своєї чет
вертої дитини і єдиного сина, який зовсім юним згорів у жахливій 
автокатастрофі.

— Тато хоче, щоб ви побачили цю кімнату, — повідомила Гюль- 
джіхан, легко вставивши велетенського ключа в майже крихітну 
замкову щілину.

Двері прочинилися в магічну тишу. Запах старих газет і жур
налів. Крізь штори пробивається тьмяне світло. Ліжко, на якому 
спав Нахіт, укривало, вишите квіточками. На стінах — обрамлені 
світлини Мехмета, дитячих та юнацьких років, коли він ще був 
Нахітом.

Щось невідоме муляло моє серце, змушуючи його гупотіти. 
Гюльджіхан пошепки звернула нашу увагу на шкільні та ліцейні 
щоденники й почесні грамоти Нахіта, теж обрамлені. Пошепки; 
все прекрасно. Брудні черевики, у яких малий Нахіт грав у фут
бол, коротенькі штанці на підтяжках. І японський калейдоскоп, 
придбаний в Анкарі, у крамниці «Жонкіль». Здригаючись від на
півтемряви, я впізнавав у цій кімнаті власне дитинство й боявся 
не менш за Джанан, про що вона мені зізналася; зненацька Гюль
джіхан розсунула штори й знову пошепки розповіла, що за тих ро
ків, коли її любий брат вивчав медицину, він цілісінькими днями 
читав тут на літніх канікулах, а ввечері відкривав оце вікно й аж до 
ранку курив цигарки, дивлячись на шовковицю.

Запала тиша. Джанан поцікавилася, що саме читав Мехмет- 
Нахіт? Найстарша сестра Мехмета таємниче замовкла, але, пова
гавшись, відповіла:

— На думку тата, цим журналам тут не місце, — потім, ніби вті
шаючи себе, всміхнулася і помахом пальця вказала на дитячі ко
мікси, якими була заставлена маленька книжкова шафа біля ліж
ка. — Тільки ці можна передивлятися; їх він читав у дитинстві.

Я вирішив не зупинятися біля бібліотечки, злякавшись, що по
чну ототожнювати себе з дитиною, яка перечитала ті всі журна-
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ли, а Джанан знову розчулиться до сліз у цьому шкідливому для 
нервів музеї. Але гармонійно вишикувані журнали на полицях та 
добре знайомий, хоч і вицвілий, кольоровий малюнок на першій 
обкладинці таки перемогли мене — рука мимохіть потяглася її по
гладити.

На цій обкладинці дванадцятирічний хлопчак стояв над прір
вою між крутими скелями, однією рукою обхопивши якесь товсте 
дерево, — на ньому було виведено кожен листочок, проте через не
якісний друк зелений колір розмився по контурах, — а другою — 
тримав за руку білявого однолітка, який, урятований в останню 
мить, ще звисав ногами у прірву. На обличчях малих героїв застиг 
вираз жаху. Позаду ж, на тлі дикої американської природи, зо
браженої у світло-сірих та блакитних барвах, ширяв чорний гриф, 
очікуючи лиха й крови.

Ніби вперше побачивши заголовок на обкладинці, я голосно 
прочитав його по складах, як це часто робив у дитинстві: «НЕБІ 
В НЕБРАСЦІ». Квапливо гортаючи сторінки журналу, я згадував 
усі пригоди, про які в ньому розповідалося, — це був один із пер
ших коміксів дядька Рифки.

Султан уповноважив малого Небі представляти дітей- 
мусульман на світовому ярмарку в Чикаго. Там хлопчина зна
йомиться з юним індіянцем на ім'я Том, який розповідає, що по
трапив у халепу, і вони вдвох вирушають до Небраски. Блідолиці, 
накинувши оком на землі, де предки Томового племени століття
ми полювали на бізонів, споюють червоношкірих та підсовують 
легковажній індіянській молоді зброю разом із пляшками бренді. 
Небі й Том викривають безжальну змову білих: напоївши миро
любних індіянців, підмовити до бунту, щоби потім федеральні 
війська розгромили їх та назавжди витурили з рідних земель. Але 
заможний власник місцевого бару й готелю, намагаючись штов
хнути Тома в прірву, летить туди сам; після його смерти хлопчи
кам вдається вберегти плем’я від загрози.

Джанан видалася знайомою назва «Марі та Алі» — цей комікс 
розповідав про пригоди іншого стамбульського хлопчика, який 
приплив до Америки. Дівчина взяла журнал і почала гортати. 
У пошуках пригод Алі сідає на пароплав, який доправить його з Га
дати до Бостона. На Бостонській пристані хлопчик знайомиться 
з Марі, яка жалібно плаче, дивлячись на Атлантичний океан. Лиха
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мачуха вигнала дівчинку з дому, і вона з Алі вирушає на Дикий 
Захід, щоб знайти батька. Хлопчик і дівчинка блукають вулицями 
Сент-Луїса, майже такими, як в американському журналі «Том 
Мікс», перетинають білі ліси Айови, у заростях яких дядько Риф- 
ки зачаїв тіні вовків, і врешті-решт добираються до сонячного раю, 
залишаючи за плечима всіх метких ковбоїв, грабіжників потягів 
та індіянців, які оточують зусібіч валки переселенців. У цій світ
лій зеленій долині Марі усвідомлює, що її щастя не в тому, щоб 
знайти батька, а у традиційних цінностях Сходу, про які дізналася 
від Алі: Спокої, Смиренні й Терпінні — з почуття обов’язку вона 
повертається до брата в Бостон. Алі ж робить висновок, що не- 
справедливости та лихих людей направду вистачає по всьому сві
ту! Знудьгувавшись за Стамбулом, хлопчина сідає на вітрильник 
і, прощаючись із американським берегом, мовить: «Людині важ!у 
ливо жити так, щоби берегти в душі добро».

Джанан не засмутилась, як я припускав; навпаки — вона радола, 
гортаючи ці сторінки, котрі запахом друкарської фарби нагаду
вали мені про холодні й темні зимові вечори дитинства. Я сказав 
їй, що також читав ці журнали, коли був малим. Однак, гадаючи, 
що вона не вловила мого натяку, додав: «Це ще одна з багатьох 
спільних рис, моїх та Мехмета, якого звуть Нахіт». Мабуть, я по
водився, мов навіжений, котрий має кохану дівчину за дурепу, 
скаженіючи через те, що вона знехтувала його почуттями. Я міг 
би сказати Джанан, що в дитинстві знав письменника й художни
ка, який створив ці комікси, і навіть називав його дядько Рифки, 
проте не хотів. Тоді дядько Рифки сам надумав розповісти нам, 
що підштовхнуло його до створення цих коміксів та їхніх геро
їв. Він написав коротеньку передмову до однієї зі своїх перших 
«пригод»:

«Любі діти, я часто бачу, як після занять у школі, у вагонах по
тягів і на вбогих вуличках моєї магали ви тримаєте в руках ко
мікси про ковбоїв, зачитуєтеся пригодами Тома Мікса й Білла 
Кіда. Я теж, як і ви, люблю тих чесних, мужніх ковбоїв і техаських 
рейнджерів. Тому подумав, що вам має сподобатися, коли розпо
вім про пригоди і якогось турченяти серед них. Тоді ви зможете 
зустрітися не тільки з християнськими героями, а завдяки своїй 
малолітній та хоробрій рідні ще дужче полюбите наші духовні 
й національні цінності, успадковані від прадідів. Отож, якщо вас
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не залишить байдужими просте хлоп'я з бідної стамбульської ма- 
гали, таке само чесне, як Том Мікс, та вправне в стрільбі, як Білл 
Кід, то чекайте наших із вами наступних пригод».

Як Марі з Алі не могли відірвати очей від чудес дикого амери
канського Заходу, так і ми з Джанан, не зронивши ані пари з уст, 
довго та уважно розглядали намальований світ дядька Рифки: 
чорно-білих героїв, тінисті гори, страхітливі ліси й міста, що вра
жали розмаїттям чудернацьких винаходів і традицій. В адвокат
ських офісах, на помережаних вітрилами лиманах, на залізничних 
вокзалах і серед шукачів золота ми зустрічали головорізів, які пе
редавали вітання турецькому султанові з усіма його підданцями; 
чорношкірих рабів, котрі здобували волю й наверталися в іслам; 
вождів індіанців, що розпитували тюркських шаманів з Централь
ної Азії, як ставити юрти, та невинних, мов ангели, добросердих мов 
ангели селян із їхніми дітьми. В якійсь кривавій авантюрі банди
ти, притьмом вихоплюючи збою, полюють один на одного, мов на 
мух; добро зі злом приголомшують героїв, постаючи в різних об
разах, а східна етика порівнюється із західним раціоналізмом. Че
рез кілька сторінок мужньому героєві підступно стріляють у спину, 
і він відчуває, що на світанні перед смертю зустрінеться з Ангелом 
на порозі двох світів; проте дядько Рифки цього не намалював. Ві
дібравши номери журналів, присвячені пригодам стамбульського 
Пертева та бостонського Петера, двох друзів, які перевернули шке
реберть всю Америку, я показав Джанан свої улюблені сцени: ось 
малий Пертев, об’єднавши зусилля з Петером, виводить на чисту 
воду шахрая, котрий обдер мов липку ціле містечко, засліпивши 
його мешканців шерегом дзеркал, — разом із одуреними картяра
ми, які тепер зарікаються не грати ні в покер, ні в «чортову матір», 
хлопчики проганяють пройдисвіта. Коли ж просто в церкві техась
кого містечка пробилося джерело нафти і його мешканці, розділив
шись на два ворожі табори, ось-ось мали вхопити одне одного за 
горло та втрапити у лабети нафтових мільярдерів і релігійних екс
плуататорів, Петер вгамовує їх словами кемалізму, просвітництва 
та вестернізації, яких навчився від Пертева. А ось Пертев розкриває 
сутність законів електрики малому Едісону, аби той згодом відкрив 
свою лампу, — він розповідає йому, що ангели були створені зі світ
ла і є носіями електричної магії. Едісон тоді ще намагається зароби
ти на прожиття, продаючи у поїздах газети.
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Щодо «Героїв залізниці», то тут дядько Рифки найяскравіше 
висвітлив свої уподобання й пристрасті. У цьому пригодницько
му коміксі ми бачимо, як Пертев із Петером допомагають піоне
рам американської залізниці, яка має поєднати країну від сходу 
до заходу. Залізниця, що мала пролягти від кордону до кордону, 
була для Америки питанням життя та смерти, як і для Туреччини 
в 1930-ті; надто багато ворогів: від власників автомобільної ком
панії «^Уеііз Раг§о» до представників «МоЬіІ Оіі», від священиків, 
які не хотіли бачити рейок у своїх володіннях, до міжнародних 
суперників, на кшталт Росії, — намагалися саботувати визначну 
справу залізничників, підбурюючи проти них індіянців, заохочу
ючи робітників до страйків та намовляючи молодь різати сидіння 
у вагонах лезами й ножами — достоту, як це коїлося в приміських 
стамбульських потягах.

«Якщо залізничники зазнають краху, — говорить в одній зі 
«словесних кульок» стривожений Петер, — то наша країна вже ні
коли не підніметься і катастрофа — неминуча. Пертеве, ми мусимо 
боротися до кінця!»

Як же я любив ці гігантські знаки оклику, виведені відразу 
після здоровенних літер у великих кулях! «Обережно!» — кри
чав Пертев Петеру, застерігаючи його, щоб той відскочив убік, 
бо якась лукава шельма кинула в спину ножа. «Ззаду!» — гукав 
Петер Пертеву, і той, навіть не озираючись, влучно цілив кула
ком у ворожу щелепу. Вряди-годи втручався й сам дядько Риф
ки: «РАПТОМ», — виводив він худими, як і сам, літерами на дні 
невеличких скриньок поміж віконцями з малюнками, або: «АЛЕ 
ТОДІ», — чи: «АЖ ТУТ». Відтак ставив велетенський знак окли
ку, щоб оповідь ще дужче поглинала й мене, і, як здогадуюся, Мех- 
мета на ймення Нахіт.

Зосередившись на окличних реченнях, ми з Джанан натрапи
ли на отаку «словесну кульку: «Все, що пишуть у книжках, для 
мене — давно в минулому!» Герой, якому належали ці слова, ко
лись присвятив себе боротьбі з неписьменністю, але побачив, що 
все його життя звелося нанівець, і відгородився від людей у своїй 
халупі, куди й завітали Пертев із Петером.

Я опанував себе, помітивши, що Джанан уже не дивиться на ці 
сторінки, де всі добрі американці — біляві й веснянкуваті, а в усіх 
лихих — перекошені вуста; де всі дякують одне одному за кож-
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ної нагоди, а всіх мерців клюють-докльовують чорні грифи, і всі 
кактуси рятують своїми запасами вологи кожного, хто гине від 
спраги.

Джанан розчулилася, гортаючи Нахітові шкільні щоденники 
та розглядаючи його світлину на якомусь документі, тож я вирі
шив, що мушу врятувати дівчину від оманливих ілюзій, а не само
му плекати їх, уявляючи, як почну жити в ролі Нахіта. Аж раптом 
з’явилася Гюлізар, ніби дядько Рифки — на підмогу своїм геро
ям, загнаним у глухий кут ворогами й невдачами, виводячи оте 
«РАПТОМ!» на дні якоїсь скриньки. Вона зайшла в кімнату й по
відомила, що батько чекає на нас.

Я й гадки не мав, що ще трапиться з нами після всього, як і не 
знаходив жодного підґрунтя для своїх задумів зблизитися з Джа
нан. Покидаючи того ранку музей Мехметової юности, в якій він 
був Нахітом, я мимохіть спіймав себе відразу на двох думках: хочу 
або зійти зі сцени, або стати Нахітом.

9

Пізніше ці два бажання постали переді мною не інакше, як 
життєвий вибір, шляхетно наданий Др. Наріном під час нашої 
тривалої прогулянки його землями. Якщо батькові, ніби Богу, во
лодарю бездонної пам’яти й манускриптів Долі, відомо все, що ко
їться в голові сина, — це радше випадковість. Здебільшого батьки 
тільки переносять власні нездійснені бажання на своїх синів, а то 
й на звичайнісіньких незнайомців, які здаються схожими на них, 
та й по всьому.

Після відвідин музею я здогадався, чому Др. Нарін хоче про
гулятися зі мною й побалакати наодинці. Ми простували занедба
ними полями, де поодинокі сонні вівці з коровами обнюхували рі
деньку травичку; яблуні рясніли над нами дрібними нестиглими 
плодами, а збоку — тихий вітерець розгойдував пшеницю. Др. На
рін показав мені кротячі нірки, звернув увагу на сліди захожих ве
прів і пояснив, як розпізнати дроздів за короткими й безладними 
помахами крил — птахи летіли з південного передмістя до фрук
тових садів. Своїм повчальним, але терплячим і майже лагідним 
голосом він розповів мені ще чимало.
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Насправді він ніякий не доктор. Його так нарекли приятелі 
в армії зате, що, підчас незначного ремонту вмів зауважити суттє
ві дрібниці, як от: вісім кутів у болтової гайки або швидкість обер
тів телефонного індуктора. І він вподобав це прізвисько, бо любив 
речі, любив розглядати їх і вважав, що пізнавати неповторність 
речей — найвище благо в житті. Скорившись батьковій волі, він 
вивчав право замість медицини, працював адвокатом у містечку, 
а після його смерті успадкував цю землю й ці дерева, на які зараз 
вказує пальцем, і вирішив жити так, як бажає. Власне, як бажає: 
серед цих речей, які сам обрав, до яких сам звик, які сам розумів.

Поки ми сходили на якийсь пагорб, де світило, та не гріло бояз
ке сонце, Др. Нарін розповідав, що речі також мають пам’ять. По 
суті, у них, як і в нас, є свої риси, які приховують усе, що випало на 
їхню долю, але здебільшого ми про це навіть не здогадуємося.

— Речі цікавляться одне одним, живуть у злагоді, перешіпту
ються й таємно гармонізують між собою, творячи цю музику, яку 
ми називаємо всесвітом, — оповідав Др. Нарін. — Хто вміє чути 
й бачити, той усе розуміє. \У

Він підняв із землі суху гілочку й по вапнякових плямах на ній 
визначив, що тут гніздяться дрозди, а по відбитках у багнюці — 
який вітер зламав її під час зливи два тижні тому.

У своїй крамниці в містечку він торгував не тільки крамом з ро- 
бітень Анкари та Стамбула, а й зі всіх кутків Анатолії: точилами, 
які не стиралися, килимами, кованими замками, запашними філь
трами до примусів, простенькими холодильниками, кюлахами’ 
з найкращої повсті, кремінчиками до запальничок «КХЖ50М», 
ручками для дверей, грубками, переробленими з каністр на бен
зин, невеликими акваріумами — всім, що мало для нього сенс або 
принаймні не було його позбавлене. Роки, віддані цій крамниці, 
де по-людському задовольняли основні потреби жителів міста, 
він вважав найщасливішим у своєму житті. Та він став іще щасли
віший, коли після трьох доньок у нього народився син. Др. Нарін 
запитав: скільки мені років — я відповів. Його син загинув у моє
му віці.

Десь унизу галасували хлопчаки, проте ми їх не бачили. Аж 
коли сонце сховалося за настирними чорними хмарами, які мчали 
небом, ми розгледіли, як дітвора ганяє у футбол вдалині на голій

Кюлах (тур.) -  давній головний убір конічної форми.
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рівнині. Удари по м’ячу відлунювали кожні кілька секунд. Деко
трі з цієї босоти вже стали дрібними злодіями, — сказав Др. Нарін. 
Як тільки гинуть великі цивілізації, а спомини про них стирають
ся, першими жертвами аморальности стають діти. Вони хутчіше 
та більш безболісно забувають старе, їм легше вжитися в нове. 
Хлопчаки прибігли сюди з містечка, — додав він.

Коли Др. Нарін розповідав про свого сина, мене охоплювала 
лють. Чому батьки такі горді? Чому такі легкодухо деспотичні? 
Я помітив, що за окулярами — чи через окуляри — його очиці ви
даються неймовірно дрібними. У цих очах я впізнав його сина.

Його син був дуже яскравою особистістю. У чотири з полови
ною роки він навчився читати, причому вмів це робити навіть за
дом наперед, перевертаючи газети догори дриґом. Він вигадував 
дитячі ігри, сам складав до них правила; перемагав тата в шахах 
і міг вивчити напам’ять довгий вірш, лиш пробігши його очима. 
Я чудово розумів, що це все — оповідки батька, який програє си
нові в шахи, бо сам не вміє добре грати, проте знову й знову ло
вився на гачок. Др. Нарін розповідав, що вони з Нахітом разом 
вискакували на коней, і я вже уявляв, як сідлаю з ними скакунів; 
потім він описував, як Нахіт у шкільні роки певний час жив іс
ламом, і мені здавалося, що я сам, як і він, холодної зимової ночі 
прокидаюся з нянею на сахур*. Як і він, а точніше, вдаючи його за 
спогадами батька, я перейнявся пекучим гнівом до злиденности, 
невігластва й безглуздя довкола нас; атож, перейнявся! Др. Нарін 
розповідав, а я згадував, що попри всі мої яскраві риси, як і На
хіт, я виріс юнаком із глибоким внутрішнім світом. Так, іноді на 
якійсь вечірці, поки всі зі склянками й цигарками в руках при
кидали, як пожартувати чи привернути до себе увагу, Нахіт за
бивався в куток і самозаглиблювався — від чого ставав лагідним 
суворий погляд; так, у найнеймовірнішу хвилину він міг відчути, 
відкрити чесноти людини, якої завжди цуралися: його друзями 
ставали син прибиральниці в містечковому ліцеї й недоумкува
тий, божевільний кіномеханік, що повсякчас крутив не ті фільми. 
Проте це ніколи не означало, що він зрікається свого світу. Адже, 
по суті, кожен хотів бути йому другом чи приятелем, або принай
мні не чужою людиною. Він був чесний, гарний на вроду, до стар
ших — шанобливий, до молодших — ...

* Сахур (іслам.) -  споживання їж і д о  ранкової зорі (під час рамазану).
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Я довго думав про Джанан; думав постійно, ніби втупившись 
в один телеканал, однак цього разу думав, сидячи в іншому кріслі; 
мабуть, тому що побачив себе в іншому світлі.

— Потім він збунтувався проти мене, — вів далі Др. Нарін, коли 
ми піднялися на пагорб. — Бо прочитав якусь книжку.

Слабкий, проте вологий й анітрохи не запашний вітерець коли
хав тут кипариси. За ними здіймалося узвишшя, подекуди скеляс
те, подекуди вкрите кам’яними брилами. Спочатку я подумав, що 
це кладовище, але коли ми проходили між тими гладенькими бри
лами, Др. Нарін пояснив мені, що тут стояла сельджуцька форте
ця, і показав пальцем на протилежні схили, похмурий пагорб, де 
поміж кипарисів розкинулося справжнє кладовище, рівнини із 
колиханням пшеничних полів, якесь селище та узгір'я, обвітрені, 
затінені чорними грозовими хмарами, — окрім фортеці, це все те
пер його.

Чому той хлопчисько знехтував цими землями, що парують жит
тям, кипарисами й тополями, живодайними яблунями й соснами, 
цією фортецею й батьківською думою, заради нього ж виплеканою, 
цими речами, якими повниться крамниця в містечку, які всією сут
ністю належать цьому світові? Чому він писав батькові, що більше 
не хоче його бачити, воліє зникнути й просить не стежити за ним 
через своїх людей? На обличчі Др. Наріна вряди-годи проступав та
кий вираз, що я не міг дібрати: він намагається вжалити мене й та
ких, як я, або ж і — цілий світ, чи він — усього-на-всього ображена 
людина, котра давно оглухла до цього проклятущого світу?

— Усе через змову, — виснував Др. Нарін.
Існувала-бо велика змова: проти нього, проти його ідей, проти 

речей, яким він присвятив свій вік, і проти всього, чим жила ця 
країна.

Він просив, щоб я уважно вислухав його пояснення. І я не по
винен сумніватися: все, про що він скаже, — аж ніяк не маячня ста
рого дурня, що забився в глушину, і не болісні батьківські ілюзії, 
пов’язані з втратою сина. Я й не сумнівався. Слухав уважно, хіба 
зрідка гублячи нитку розповіді, що, зрештою, було би не дивно 
для кожного на моєму місці, позаяк мої думки перескакували то 
на його сина, то на Джанан.

Він довго говорив про пам’ять, якою володіють речі; майже 
люто вірячи у власні слова — так, ніби йшлося про об’єкти, до
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яких можна доторкнутися рукою; розповідав про час, який при
ховують у собі речі. Викривши Велику Змову, він здогадався про 
існування цього магічного, такого потрібного й поетичного часу, 
який ми переймаємо від речей, — наприклад, від звичайної лож
ки або ножиць, — коли користуємося ними, тримаємо в руках або 
просто торкаємося. Власне, це був час, що його поневолили нові 
речі, всі однакові, бездушні й безликі, й ті торгаші, які виставляли 
їх на продаж у вітринах бежиттєвих крамниць уздовж однотипних 
хідників. Спочатку він не надавав жодної ваги ні постачальникам 
товарів АЕС-а, які розповсюджували холодильники із синтетич
ним льодом, ні представникам А¥СА2-у, що продавали балони, 
від яких загорялися газові плити, оті штукенції з кнопками. За
мало того, коли наш славний вершковий йогурт замінив якийсь 
МІ8 — Др. Нарін вимовив цю назву, наче «лайно», — а вишневий 
шербет та айран — спочатку фальшива МИ ТІІККОЬА, яку при
возили розхристані водії, а потім — справжня «Кока-Кола» від по
стачальників у краватках; він якось і сам, мов бовдур, загорівся 
думкою стати дистриб’ютором: наприклад, продавати замість со
снового клею тюбики німецького Ш Ш  з малюнком симпатичної 
сови, якій кортить поклеїти все на світі, або замість глини — мило 
СИХ, таке саме їдке на запах, як і його упаковка. Але щойно він 
розклав усі ці речі на полицях своєї крамниці, котра спокійно іс
нувала в іншому часі, як збагнув, що збив не лише годинник, ай  — 
години! Він відмовився від цієї торгівлі, бо побачив, що не тільки 
сам, а і його речі втратили спокій від цих одноманітних і безликих 
товарів. Така тривога, напевне, обіймає соловейків, якщо у сусід
ню клітку поселити нахабних щиглів. Тому Др. Нарін не зважав, 
що в його крамницю навідуються одні мухи зі старими дідами — 
він знову продавав речі, відомі здавна й знані його предками про
тягом сторіч, адже прагнув жити своїм життям у своєму часі.

Либонь, він так і ваокоївся б із Великою Змовою, а згодом за- - 
був і про неї, і про торгівців, які були її знаряддям, — з деякими 
він підтримував такі-сякі стосунки, з деякими товаришував. Таке 
відбувається з людьми, які божеволіють, п’ючи «Кока-Колу», але 
самі цього не знають, бо всі довкола теж п’ють «Кока-Колу» і бо
жеволіють. Однак сама його крамниця й речі у ній стали на заваді 
Великій Змові, вочевидь, через ту гармонію, яку створювала їхня 
магічна музика. Змовникам заважали його праски й запальнич-
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ки, кухонні плити, які не чадили, пташині клітки, дерев’яні по
пільнички, віяла й прищіпки. Проти цієї Змови повстали й інші 
крамарі, як і він, знедолені, але непохитні у своїй вірі: чорнявий 
чоловік із Коньї, який завжди вдягав краватку, відставний паша 
з Сівасу, крамарі з Трабзона й — атож! — із Тегерана, Дамаска, 
Едірне й Балкан. Ці люди приєдналися до нього, і вони разом за
снували спілку знедолених крамарів, щоб налагодити торгівлю 
власними новими речами.

І якраз тоді Др. Нарін отримав листи від сина, який вивчав ме
дицину в Стамбулі.

— Не шукай мене, не стеж за мною, мене не існує! — глумливо 
повторив ошуканий батько, переймаючись люттю до бунтівних 
слів небіжчика.

Усе було зрозуміло: втямивши, що не здолають його крамниці, 
ідей, та уподобань, великі сили, Великі Змовники, задумали поста
вити Др. Наріна на коліна, прибравши до рук рідного сина. «Мене, 
Др. Наріна!» — гордо випалив він. Отож вирішив переінакшити си
туацію, вдавшись саме до тих дій, від яких відмовляв у листах син. 
Др. Нарін приставив до дитини шпига, звелівши звітувати про ко
жен синів крок. А, побачивши, що однієї людини недостатньо, По
слав стежити за хлопцем і другого, і третього шпигуна. Вони також 
писали йому рапорти. Потім він приставив ще й інших людей... Чи
таючи їхні донесення, він укотре переконувався, що існує Велика 
Змова охочих знищити цю країну й наш дух, стерти нашу пам’ять.

— Коли ви прочитаєте ці рапорти, то зрозумієте, про що я, — 
сказав він. — Потрібно стежити за всіма й усім, що пов’язане зі 
змовниками. Я чиню велику справу, яку мусила б узяти на себе 
держава. Та я і сам здатен на це, бо за плечима — вже чимало зне
долених, які люблять мене й вірять у мене.

Володіння Др. Наріна, що відкривалися з пагорба, ніби на по
штовій листівці, тепер були суцільно оповиті сірими хмарами, 
наче голубиною зграєю. Яскраве видиво, простягаючись від па
горба, де розкинулося кладовище, поступово розчинялося в трем
кому серпанку, забарвленому в колір зів’ялого шафрану.

— Там ллє дощ, — промовив Др. Нарін. — Але сюди він не ді
йде.

Він говорив, буцім то який Бог, що з висоти споглядає рух 
усього сущого, спричинений його власного волею. Але в голосі
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Др. Наріна вчувалася і самоіронія, навіть глузливість, котрі свід
чили, що йому відомо, як звучить його мова. Я подумав, що його 
синові анітрохи не притаманний такий вишуканий, ледь відчут
ний гумор. І вже починав любити Др. Наріна.

Ламкі блискавки мерехтіли поміж хмар, мов тоненькі дротики; 
Др. Нарін повторив, що син збунтувався проти нього через якусь 
книжку. Одного дня Нахіт прочитав те видання й вирішив, що 
воно перевернуло його світ.

— Алі-бею, — звернувся до мене Др. Нарін, — ви також син кра
маря, вам також двадцять років, скажіть мені: хіба нині можливо, 
щоб якась книжка цілком перевернула людині світ?

Я мовчки стежив за ним кутиком ока.
— Де в наші дні знайти рецепт таких могутніх чарів?
Я злякано мовчав: уперше він ставив запитання не для того, 

щоб підкріпити свою думку, а щоб почути мою відповідь. Знена
цька мені здалося, що він іде не до руїн за моєю спиною, а до мене, 
точніше, на мене, прямо на мене. Він несподівано зупинився, на
гнувся й зірвав якусь рослину.

— Погляньте, що знайшов, — озвався Др. Нарін і простягнув на 
долоні до мене зірвану рослину. — Конюшина з трьома листочка
ми, — усміхнувся він.

Щоб відбити наступ книжки та друкованого слова, Др. Нарін 
зміцнив стосунки як із конійцем, який завжди вдягав краватку, 
відставним пашею з Сівасу, Наліс-беєм із Трабзона, так і з ре
штою своїх знедолених друзів, які відгукнулися на його поклик 
з Дамаска, Едірне й Балкан. Вони разом почали торгувати між 
собою наперекір Великій Змові, втаємничувати в справу інших 
знедолених братів і гуртуватися супроти Змовників, водночас 
уважно, людяно й стримано ставлячись до її знаряддя — інших 
торгівців. Адже після цих часів забуття та злиденности гряне день 
спасіння, і, власне, щоб не зустріти його безпорадними роззява
ми, котрі втратили пам’ять, — «наш найбільший скарб», — щоб 
усепереможно відновити «владарювання нашого чистого часу, 
який зараз намагаються знищити», Др. Нарін попросив усіх дру
зів зберегти власні речі, ті істинні речі, вік яким подовжують наші 
руки, а вони, мов поезія, збагачують наші душі: всі дугасті чайні 
склянки й масельнички, укривала й пенали на олівці — ту «кож
ну річ, що робить нас справжніми». Отак всі ми сховали у своїх
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крамницях старі рахівниці, кухонні плити, просте мило, сіточки 
проти комарів і маятникові годинники. Якщо ж державний терор, 
названий «муніципальним законодавством», забороняв зберігати 
ці речі в крамницях, вони позаховували їх у себе в хатах, у льохах, 
навіть позакопували в садках.

Раз у раз Др. Нарін віддалявся од мене, щоб поблукати са
мому. Коли він вкотре зник серед кипарисів за руїнами форте
ці, я вирішив його зачекати. Проте побіг навздогін, побачивши, 
як він попростував до пагорба, що ховався за кипарисами й ви
соченними чагарями. Ми спустилися невеличким схилом, який 
заріс тернами й папороттю, і подерлися на крутояр. Др. Нарін 
сходив попереду, раптово зупиняючись, щоб я міг розчути його 
слова.

Він кинув клич друзям: дамо відсіч полигачам і пішакам Вели
кої Змови, що свідомо й несвідомо атакують нас літературою та 
книжкою!

— Якою літературою? — запитав він у мене, перескакуючи зі 
скелі на скелю, немов спритний слідопит. — Якою книжкою?

Др. Нарін замислився. Трохи помовчав, ніби давав знати, як 
довго та ґрунтовно обдумував свого часу ці запитання. Відтак по
дав мені руку, щоб помогти вибратися з терня, за яке я зачепився 
штаньми, і пояснив:

— Вони атакують нас не лише певною книжкою, тією, що збила 
з пуття мого сина. Всі книжки, видані на друкарському верстаті, 
всі вони — вороги нашого часу й життя.

Ні, він бореться не проти тієї літератури, що твориться пером 
у руці й звеселяє розум, який рукою водить, та промовляє душев
ним смутком, тривогою і жалем, котрі той розум просвітлюють. 
Ні, він не проти тих книжок, які несуть знання темним селянам, 
що заледве дають раду мишам; які заблуканим допомагають зна
йти дорогу; які дають змогу пізнати прадідів роззявам, що позбу
лися духу, а зеленому дитяті — відкривати світ через ілюстровані 
пригоди. Така література навіть потрібна зараз, як і раніше, — що 
більше її видаватимуть, то краще. Др. Нарін проти тих книжок, ко
трі позбавлені світла правди й істини, а нам облудливо підсовують 
їх, як світлі, правдиві й істинні. Це ті книжки, що переконують нас, 
ніби райські спокій та чари існують між стінами нашого обмеже
ного світу, і саме їх поширюють пішаки Великої Змови, — повз нас

/
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прослизнула польова миша, — без кінця штампуючи на друкар
ському верстаті, щоб ми забули поезію й вишуканість життя.

— Які докази? — підозріливо глянув він на мене, наче це я його 
запитував. — Докази?

І мерщій подерся вгору, петляючи між скель, обляпаних пта
шиним послідом та зарослих кволими дубками.

Щоб отримати докази, я мушу ознайомитися з протоколами 
розслідувань, проведених його людьми, шпигунами, котрих він 
тримав як у Стамбулі, так і по всій країні. Прочитавши ту книжку, 
його син не просто розгубився й повернувся спиною до батька та 
родини — гаразд, це можна списати на молодість — він піддався 
своєрідній «манії смерти», якійсь «сліпоті», що закрила йому очі 
на всі пишноти життя, цебто на «таємну симетрію часу», на «всі 
складники речей».

— Чи може це все статися через якусь книжку? — запитав Др. 
Нарін. — По правді, та книжка — лише дрібне знаряддя в руках 
Великої Змови.

Утім перед цим він зазначив, що не можна недооцінювати ні 
книжку, ні її автора. Коли я прочитаю рапорти й протоколи його 
друзів та шпигунів, то побачу, що цього чоловіка використали 
всупереч і його власним намірам, і меті, з якою він видавав свою 
книжку. Той письменник був усього-на-всього бідолашний чи
новник на пенсії і такий слабкодухий, що йому навіть забракло 
мужности захистити написане.

— Слабкодухі... Такі й потрібні вітрам, що дмуть із Заходу, всім 
прокаженим, що розносять чуму забуття, спустошуючи нашу 
пам’ять. Слабкодухий, миршавий, він був ніхто! Так і зник, так 
і знищили його, стерли з лиця з землі.

Др. Нарін кілька разів чітко повторив: він анітрохи не жалкує, 
що автора книжки вбили.

Ми довго й мовчки сходили вгору стежкою, яку протоптали 
кози. Тонкі блискавки мережили дощові хмари, які поволі пливли 
небом, ні наближаючись до нас, ні віддаляючись, проте грому ми 
не чули, мов дивилися телевізор без звуку. Щойно ми видерлися 
на пагорб, як нашому поглядові тепер відкрилися не тільки зем
лі Др. Наріна, а й ошатне містечко, котре розкинулося на рівнині, 
мов на скатертині, розстеленій роботящою господинею: червоні 
дахи з черепиці, мечеть зі струнким мінаретом, вільне плетиво
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вулиць та фруктові сади з пшеничними полями, поділеними рів- /  
ненькими межами. I-

— Зранку я прокидаюся й зустрічаю сонце, поки воно не зустрі
ло мене, — промовив Др. Нарін, дивлячись на кладовище. — Сві
танок приходить із-за гір, але люди з ластівками вже знають, що 
сонце давно зійшло й в інших місцях. Щоб уранці зустріти сонце, 
яке мене вітає, я іноді вибираюся аж сюди. Живі створіння вдосві
та ще мовчать якусь часину: не гудуть бджоли і не сичать змії. Ми 
ж із землею запитуємо одне в одного: нащо існуємо, нащо ми тут 
цієї хвилини; яка наша мета, найвища мета? Дуже мало смертних 
роздумують над цим разом із природою. А якщо й роблять це, то 
в їхніх головах крутиться всього кілька вбогих і, що найголовніше, 
чужих думок, чомусь привласнених. Речі, які можна пізнати, спо
глядаючи природу, — їм недосяжні. Всі вони немічні, миршаві та 
вразливі.

— Щоб не прогинатися, потрібно бути дужим і рішучим, — про
вадив Др. Нарін. — Я зрозумів це ще до того, як здогадався про 
існування Великої Змови, котра прийшла із Заходу. Зажурені ву
лиці, терплячі дерева й тьмяні ліхтарі були байдужі до мене — тоді 
я дав лад власним речам і впорядкував свій час; я не схилив голо
ви ні перед історією, ні перед тими, що прагнуть прибрати її до 
своїх рук. Чому так сталося? Тому що я повірив у себе. А позаяк 
я сам знайшов на це сили, інші теж повірили в мою волю та поезію 
мого життя. Я охоче прихилив їх до себе. І кожен із них також піз
нав власний час. Ми прив’язалися одне до одного. Обмінювали
ся шифровками, листувалися, наче закохані; потай зустрічалися. 
Алі-бею! Перше зібрання крамарів у Гюдюлі — це наша перемога 
в багаторічній боротьбі, перемога руху, організація якого вима
гала не меншого терпіння, ніж при копанні криниці голкою. Це 
перемога цілої мережі, яка плелася обережно й делікатно, ніби 
павутиння. Хай би що тепер скоїв Захід, йому не звернути нас із 
обраного шляху.

Трохи помовчавши, він додав, що за три години по тому, як ми 
з моєю юною та вродливою дружиною безпечно покинули містечко 
Гюдюль, там спалахнули пожежі. І аж ніяк не випадковістю є те, що 
пожежники не змогли їх загасити, попри всю підтримку з боку вла
ди. Адже на очах у бунтівників, розбіяк, підбурених газетами, було 
не менше сліз, а в серцях — гніву, ніж у знедолених друзів Др. На-
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ріна, які інтуїтивно відчули, що в них цуплять їхні душі, власні ві
рші та спогади. Чи відомо мені, що юрма палила машини; стріляли 
й загинув один чоловік — один із їхніх братів? Певна річ, усю цю 
провокацію влаштували каймакам з Анкарою та місцеві партії —зі
брання знедолених крамарів було заборонене із посиланням на те, 
що воно загрожує громадському порядкові.

— Але стрілу вже випущено з лука, — переконував Др. Нарін. — 
Я не з тих, що схиляють голову. Це я попросив, щоб на зібранні 
обговорили тему Ангелів. Це на моє прохання склали телевізор, 
який відображає наші душі й дитинство; я замовив той пристрій. 
І я домагався, щоб знищили все зло, котре родичається з книжкою, 
яка відібрала в мене сина, щоб вистежили його до самої нори, звід
ки воно виповзає, до тієї вигрібної ями, звідки воно розноситься. 
Щороку ми дізнаємося, як через отакі ігри в сотень і сотень моло
дих людей «змінюється все життя», як їм підсовують кілька неві
домих книжок, і для них «цілком перевертається світ». Я обмірку
вав усе до найменших дрібниць. Так само не випадковість, що я не 
приїхав на зібрання. Як і не стало милістю безкорисливої долі те, 
що цей захід привів до мене такого юнака, як ви. Все відбувається 
достоту так, як я задумав... Коли мого сина забрала аварія, йому 
було стільки ж, скільки вам зараз... Нині чотирнадцяте число. Чо
тирнадцятого я втратив сина.

Др. Нарін розтулив долоню, і я побачив на ній конюшину. Під
нявши рослину за стебло, він якусь хвильку уважно її вивчав, а по
тім кинув ув обійми легкому вітерцю, що дув від дощових хмар 
і відчувався тільки завдяки своїй свіжості. Сизі ж хмари, ніби від 
нерішучости, застигли на місці. А вдалині від містечка неначе щось 
вирувало — там било жовтаве блякле світло. Др. Нарін сказав, що 
дощ «тепер» іде там. Діставшись до скелястої прірви на краю па
горба, ми побачили, що небо над кладовищем проясніло. Шуліка, 
який сплів гніздо між крутих, подекуди навіть страхітливих скель, 
помітивши нас, стривожено злетів угору й заходився описувати 
широченну дугу над землями Др. Наріна.

— Ця земля дає мені багатство й міць, щоб підтримувати наш ши
рокий рух, мою велику ідею, яку я плекав роками, натхнений єди
ною і незаперечною думкою. Якби мій син попри всі його яскраві 
риси мав ще й таку волю, щоб не потрапити в лабети Великої Змови 
та не спокуситися на якусь книжку, то відчув би ті міць і наснагу,
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яку нині відчуваю я, коли оглядаю краєвид із цього пагорба. Тепер 
я знаю: ви бачите той самий обрій і живете тим самим натхненням. 
Коли мені розповідали, як відважно ви поводилися на зібранні кра
марів, я відразу збагнув, що це — не перебільшення. Довідавшись, 
скільки вам років, я не вагався й хвилини — мені навіть не потрібно 
вивчати ваше минуле. В цьому віці, у віці, коли мій син дозволив 
підступно й безжально викрасти себе, ви, натомість, так глибоко 
все усвідомили, що самі долучилися до зібрання крамарів. Тільки 
за день нашого знайомства я переконався, що історія, не здійснив
ши своєї волі в одній людині, відроджує її в іншій. Я недарма пока
зав вам той маленький меморіальний музей сина. Після його матері 
й сестер ви — перші, хто побачив ту кімнату. Ви побачили там са
мих себе, власне минуле й майбутнє. Отож, дивлячись на мене, на 
мене, Др. Наріна, ви розумієте, який має бути ваш наступний крок. 
Стань моїм сином! Заміни його. Ти маєш успадкувати від мене все. 
Я старий чоловік, але мої жадання ще не згасли: я хочу бути певен, 
що цей рух не занепаде. Я пов’язаний і з державою. Підзвітні мені 
люди й досі діють. За моїм наказом вони стежать за сотнями ошу
каних юнаків. Я покажу тобі всі досьє, всі до одного; я стежив за 
кожним порухом свого сина — ти прочитаєш звіти. Скільки моло
ді збито з пуття! Тобі не потрібно буде зрікатися рідного батька та 
сім’ї. Я хочу, щоб ти ще оглянув мою колекцію зброї. Скажи мені: 
«Так!». «Так», — скажи мені; я усвідомлюю, за що відповідатиму. 
Я не виродок, і все бачу. Роками в мене не було сина — це тяжко, по
тім у мене його вкрали — це ще тяжче, але я не знаю нічого тяжчого, 
ніж коли немає кому передати надбаний спадок.

Грізні хмари вдалині потроху розступалися, і сонячне промін
ня падало на землі Др. Наріна, ніби світло прожекторів — на сцену. 
Незабаром ми могли спостерігати, як частина цих земель, на мить 
осяяна сонцем, рівнина, вкрита яблунями й дикими оливками, 
кладовище, де, як розповів Др. Нарін, спочиває його син, і неродю
чі ґрунти навколо вівчарні змінили колір, а конусоподібний пучок 
проміння, мов бентежна примара, промайнув над полями й пощез, 
знехтувавши всякими межами. Оглянувшись назад і зауваживши, 
що з місця, де ми стояли, видно чималий шмат пройденої дороги, 
я полинув; полинув; полинув поглядом уздовж скелястого схилу, 
стежки, протоптаної козами, шовковиць, першого пагорба, на який 
ми піднімалися, гаїв та пшеничних полів — і раптом, ніби людина,
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яка побачила з літака свою хату, здивовано угледів маєток Др. На- 
ріна. Він стояв, зусібіч оточений лісом, посеред широченної рівни
ни, а нею, дорогою до сосен та містечка, простувало п’ятеро мініа
тюрних людей, між яких я одразу впізнав Джанан — по її останній 
ситцевій спідниці вишневого кольору; ні, не лише по ній, а й по 
ході, поставі, по витончених, граційних рухах; ні, ні! — по тому, як 
закалатало моє серце. Зненацька аж удалині між горами, де про
лягали кордоци крихітної й чарівної країни Др. Наріна, я побачив 
не менш дивовижну веселку.

— Інші, споглядаючи природу, знаходять у ній тільки власну 
обмеженість, свої страхи й вади, — говорив Др. Нарін. — А потім, 
злякавшись своєї ж немочі, називають це все, що перед нами, без
межжям і величчю природи. Натомість я знаходжу в ній багате 
письмо, могутнє послання, яке промовляє до мене, нагадуючи про 
мою волю, що вимагає боротися до кінця, — я читаю його без вагань, 
безжально й безстрашно. Великі люди, ніби великі епохи або великі 
країни, здатні набирати в собі такої страшної сили, що може вибух
нути кожної хвилі. Коли визріє її час, приходить слушна мить — на
стає пора переписування історії; тоді та велика сила спонукає вели
ких людей до дій і разом з ними починає ухвалювати свої нещадні 
рішення. Тоді й доля робиться нещадною. Того вікопомного дня 
ніхто не зважатиме на громадську думку, газети чи сучасні ідеї, на 
всілякі «айгази», мила «люкс», «кока-коли» й «мальбори», не бра
тиме до уваги ні вбогу мораль, ані вбогі речі наших безталанних 
братів-торгашів, ошуканих західними вітрами.

— Даруйте, мій ефенді*, чи можна ознайомитися з тими про
токолами? — запитав я.

Тривала мовчанка. Два симетричні шуліки яскраво відбивали
ся в запорошених і заяложених окулярах Др. Наріна.

— Я — геній! — промовив він.

10

Ми повернулися до маєтку, де разом зі всіма спокійно пообі
дали. Потім Др. Нарін провів мене у свій робочий кабінет — ключ 
у його руці був схожий на той, яким Гюльджіхан уранці відімкнула

* Ефенді (тур.) -  пан, ввічлива ф орм а звертання.
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дитячу кімнату Мехмета. Показуючи мені зошити, котрі діставав 
із шаф, досьє, які брав із поличок, він сказав, що, цілком імовірно, 
та сила волі, яка спонукала його збирати всі ці свідчення й шпи
гунські рапорти, колись виявить себе й у формі держави. Якщо 
боротьба проти Великої Змови увінчається успіхом, він заснує 
нову державу — власне, про це, на думку Др. Наріна, і свідчила 
шпигунська бюрократія, яку він організував.

Далебі, мені було дуже легко проникнути в суть подій. Усі ра-‘ 
порти — якнайпильніше датовані й підшиті в досьє. Посилаючи 
шпигунів стежити за сином, Др. Нарін не знайомив їх між собою 
й давав псевдо за марками годинників. Хоча більшість тих годин
ників була західного виробництва, Др. Нарін вважав їх «нашими», 
бо вони вже понад сторіччя показували наш час.

Перший зі шпигів, Зеніт, написав свій перший рапорт у березні 
чотири роки тому. Мехмет, якого тоді ще звали Нахітом, вивчав 
медицину в Стамбульському університеті в Чапа. Зеніт зазначає, 
що з початку осени в цього третьокурсника нульові успіхи в на
вчанні, далі резюмує: «Останні місяці об’єкт неуспішний у на
вчанні, оскільки майже не полишає студентського гуртожитку 
в Кадирга, пропускає не лише лекції, а й практичні заняття в клі
ніках та лікарнях». Це досьє було напхане протоколами, в яких 
детально велося, коли й куди виходив Нахіт із гуртожитку — до 
якого кіоску з коржами чи мухаллебі, в яку шашличну, перукар
ню чи банк. Сходивши в потрібне місце, Мехмет щоразу, навіть 
не озираючись, мерщій повертався в' гуртожиток; Зеніт же в по
відомленнях Др. Наріну щоразу просив дедалі більше грошей на 
«розслідування»;

Після Зеніта Др. Нарін доручив вести розслідування Мовадо. 
Той, вочевидь, був одним із комендантів студентського гуртожит
ку в Кадирга і, як більшість адміністраторів, співпрацював із по
ліцією. Я виснував, що цей досвідчений чоловік, якому ледь не 
щогодини вдавалося стежити за Мехметом, перед цим уже писав 
рапорти й на інших студентів їхнім зацікавленим батькам з про
вінції або навіть у Національну розвідувальну організацію*. Надто 
вже майстерно, по-професійному вправно й лаконічно він змальо
вував політичну ситуацію в гуртожитку. Висновок: Нахіт зовсім

Національна розвідувальна організація — турецька державна служба безпеки 
на кшталт ЦРУ •
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непричетний до двох студентських організацій, котрі вели бороть
бу за вплив у гуртожитку; вони обидві сповідували фундамента- 
лізм, але одна підтримувала зв’язки з суфійським орденом Накші- 
бенді, друга — схилялася на бік поміркованих лівих. Наш юнак 
навіть не перетинався з ними; він жив у кімнаті, яку ділив із трьо
ма приятелями, сам по собі, забившись у свій куток, та — «якщо 
так можна висловитися, мій найдорожчий ефенді» — не бачив ні
чого, крім якоїсь книжки: він сидів над нею з ранку до вечора, ніби 
той гафиз*, що безупинно читає Коран. Утім, інші адміністратори 
гуртожитку, яким Мовадо довіряв сповна в політичних та ідео
логічних питаннях, разом із поліцейськими й друзями нашого 
хлопчини по кімнаті свідчили, що книжка не є одним із тих не
безпечних видань, які зазубрює напам’ять заполітизована й фана
тично релігійна молодь. Тому, не зважаючи особливо на цей факт, 
Мовадо додавав до нього ще кілька спостережень на кшталт того, 
як хлопець, начитавшись, сидить за столом і задумано дивиться 
у вікно; або що він перестав щодня голитися, а в їдальні відповідає 
байдужістю чи й усміхається на шпильки, ба й глузи товаришів. 
Зрештою, посилаючись на власний досвід, шпигун втішає госпо
даря, що ця юнацька пристрасть його сина така само «перехідна», 
як і всі молодечі захоплення: наприклад, — невпинно переглядати 
один і той самий еротичний фільм, тисячі разів слухати одну й ту 
саму касету, завжди їсти одну й ту саму страву з цибулі та фаршу.

У травні до справи взявся Омега, та, швидше за все, він отри
мав від Др. Наріна вказівку: не стільки стежити за Мехметом, як 
збирати інформацію про книжку, яку той читав. Це теж засвідчує, 
що батько Мехмета, або Нахіта, вже з перших місяців запідозрив, 
що життя його сина зійшло з рейок саме через те чтиво.

Омега побував чи не в усіх місцях Стамбула, де торгували книж
ками, у тім числі поцікавився й кіоском, в якому я через три роки 
також придбаю книжку. Уперті пошуки виправдали себе: він знай
шов цей твір у двох вуличних кіосках; далі за вказівкою їхніх про
давців подався в одну букіністичну крамницю та з інформації, яку 
там роздобув, зробив висновок: примірники книжки в мізерній 
кількості — сто п’ятдесят чи щонайбільше двісті — розповсюдже
но з невідомого джерела, найімовірніше, вони потрапили з якогось 
пліснявого, закритого чи спорожнілого книжкового складу до одно-

* Гафиз (мусульм.) -  читець Корану.
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го лахмітника, що скуповував крам на вагу, а вже від нього — у цю 
букіністичну крамницю та ще в кілька вуличних кіосків. Лахміт
ник пересварився зі своїм посередником, згорнув бізнес і виїхав зі 
Стамбула. Тепер було неможливо знайти його й з’ясувати, хто пер
ший почав продавати книжку. Однак власник букіністичної крам
ниці навів Омегу на думку, що цю книжку розповсюдила поліція: 
свого часу вона була цілком законно видана, але на вимогу проку
ратури весь наклад зібрали докупи й звезли в якесь книгосховище 
Управління національної безпеки; а вже звідти, як це часто буває, 
певну кількість примірників украли поліцейські чиновники, котрі 
сиділи без грошей, та продали їх лахмітнику, що скуповував товар 
на вагу, — отак книга знову потрапила в обіг.

Позаяк працьовитому Омезі не вдалося ні знайти в бібліотеках 
якісь інші твори автора книжки, ані натрапити на його слід у ста
рих телефонних довідниках, він виклав такі міркування: «Мій 
ефенді, хоча й усім відомо, що наші люди беруться писати книжки, 
коли їм бракує грошей навіть на телефон, я, втім, гадаю: цей осо
бливий твір був виданий під псевдонімом».

Мехмет же всеньке літо просидів у порожньому гуртожитку, 
раз за разом перечитуючи книжку, а під осінь почав власне роз
слідування, яке мало знайти її джерело. Людина, яку батько при
ставив до хлопця цього разу, обрала за псевдо радянську марку 
кишенькових і настільних годинників, поширену в Стамбулі за 
перших років Республіки: «Серкісов».

З ’ясувавши, що Мехмет відтепер не вилазить із Державної 
бібліотеки Беязит, Серкісов спочатку порадував Др. Наріна но
виною, що хлопець наздоганяє пропущене на лекціях, аби повер
нутися до звичайного студентського життя. Але потім шпигун 
геть впав у відчай, зауваживши, що наш юнак цілими днями чи
тає в бібліотеці лише дитячі комікси на кшталт: «Пертев і Петер» 
або «Алі та Марі». Втішаючи самого себе, він висунув гіпотезу, що 
хлопець либонь сподівається подолати свою психологічну кризу 
через дитячі спогади.

Згідно з рапортами, Мехмет у жовтні навідувався у видавни
цтва, розташовані в кварталі Бабиалі, які раніше або й досі випус
кали дитячі комікси, а також — до їхніх найдосвідченіших авторів, 
як от Нешаті. Серкісов, гадаючи, що Др. Наріна насамперед цікав
лять політичні та ідеологічні вподобання юнака, характеризував
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цих літераторів так: «Мій ефенді, хай би як нам здавалося, що ті 
писаки цікавляться політикою, і хоч би скільки вони накатали 
сторінок на сучасні політичні та ідеологічні теми — насправді всі 
ці люди не мають віри в душі. Більшість їх пітніє заради грошей, 
або принаймні, щоб насолити тим, кого вони не люблять».

Водночас із рапортів і Серксіова, і Омеги я дізнався, що якось 
восени вранці Мехмет навідувавсь і в Управління кадрами Дер
жавної залізниці на Гайдарпаші. З двох шпигунів, які один одного 
й не помітили, точну інформацію надавав Омега: «В управлінні 
юнак попросив дані одного з чиновників на пенсії».

Я швидко гортав сторінки підшитого в досьє рапорту, схвильо
вано шукаючи очима назви з мого дитинства: моїх магали та ву
лиці. Серце загупотіло: я прочитав, що Мехмет ходив вулицею, на 
якій я мешкав, а одного вечора заглядав у вікна на другому повер
сі невідомого будинку. Здавалося, що ці люди наперед готували 
для мене той дивовижний світ, який згодом покличе до себе, і, щоб 
полегшити мою долю, вирішили виявити весь свій хист у мене під 
боком; але я на той час був звичайнісіньким ліцеїстом і навіть гад
ки ні про що не мав.

Зустріч Мехмета з дядьком Рифки відбулася наступного дня. 
Утім, це був мій власний висновок. Натомість шпигуни, які сте
жили за Мехметом, тільки встановили, що хлопець зайшов у бу
динок №28 на вулиці Сріблястої Тополі в кварталі Еренкой і про
був там шість, ні, — п’ять хвилин, але в котрі двері він подзвонив 
і з ким зустрічався — вони тоді не знали. Щоправда, старанний 
Омега спробував розв’язати язика хлопчаку з бакалійної крамни
ці на розі вулиці й таки дещо вивідав про три родини, котрі меш
кали в будинку. Гадаю, це мала бути перша інформація про дядька 
Рифки, що її отримав Др. Нарін.

Після цієї зустрічі з Рифки-беєм Мехмет всі наступні дні пе
реживав внутрішній злам, що спостерегло й недремне око Зені- 
та. «Він ні на хвилину не полишав кімнати гуртожитку, навіть не 
спускався в їдальню, проте й жодного разу не взяв до рук книж
ку», — доповідав Мовадо! Згідно ж із рапортами Серкісова, він 
виходив із гуртожитку безцільно й коли попало. Якоїсь ночі до 
ранку блукав завулками біля мечеті Султанахмет; годинами сидів 
у парку й курив цигарки. Іншої ж ночі вже Омега став свідком того, 
як хлопець спочатку чотири години їв виноград із паперового па-
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кета, довго розглядаючи кожну бубку, ніби ювелір — діаманти, ще 
повільніше жував і тільки тоді ковтав; потім — повернувся до гур
тожитку. Окрім усього, Мехмет запустив бороду та волосся й по
вністю занехаяв себе. Шпигуни просили в рапортах підвищити їм 
платню, скаржачись на те, що аж ніяк неможливо передбачити, о 
котрій годині він вийде з гуртожитку.

Усередині листопада, якогось дня по обіді, Мехмет поплив на 
пароплаві в магалу Гайдарпаша, де сів на потяг; зійшов із нього 
в Ерінкої та довго там вештався вулицями. Згідно з донесенням 
Омеги, який ходив за юнаком назирці, той облітав усі вулиці на
шої магали, тричі пройшовся й під моїми вікнами — цілком імо
вірно, я тоді був у себе. Коли ж опустилася темрява, він втупився 
очима у вікна будинку №28 на вулиці Сріблястої Тополі. Про
стирчавши дві години під мжичкою у вечірній пітьмі та нічого не 
вирішивши, або ж, відповідно до рапорту Омеги, не отримавши 
очікуваного знаку з вікон, у яких горіло світло, Мехмет добряче 
напився в одному з генделиків Кадикоя і повернувся в гуртожи
ток. Згодом Омега з Серкісовим повідомляють, що хлопець топтав 
ту саму стежку ще шість разів. Серкісов, який завжди був спритні
ший, встановив і особу, що крутилася у вікні, куди так довго зирив 
хлопець.

Таким чином, друга зустріч Мехмета з дядьком Рифки вже 
була на мушці в Серкісова. Спершу він стежив за вікнами друго
го поверху з протилежного тротуару, потім виліз на садовий мур. 
У наступних листах шпиг безліч разів коментував цю зустріч, ін
коли називаючи її «рандеву». Проте його перші враження були 
найправдивіші, позаяк найкраще відповідали фактам і побаче
ному.

Сім-вісім хвилин хлопець зі старим чоловіком мовчки сиділи 
в кріслах один навпроти одного (збоку стояв телевізор, по якому 
показували вестерн). Між тим жінка старого подала їм каву. По
тім Мехмет підвівся й почав так гнівно та пристрасно щось роз
повідати, бурхливо розмахуючи руками, аж Серкісову здалося, 
що молодик ось-ось замахнеться на старого. Проте дядько Рифки, 
досі лише сумно всміхаючись, теж схопився з крісла й майже так 
само збуджено відповів на палкі слова юнака. Відтак вони разом 
зі своїми вірними тінями, що наслідували їх на стінах, поверну
лися в крісла й терпляче один одного слухали; трохи помовчали,
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зажурено дивлячись телевізор, і знову розговорилися; деякий 
час старий щось розповідав — хлопець насторожився, затим вони 
вкотре замовкли й сумно втупилися у вікно, навіть не помічаючи 
Серкісова.

Однак його помітила якась відьма із сусідньої квартири й так 
зарепетувала, наче її різали: «Рятуйте! Збоченець! Бий тебе сила 
Божа!». Таким чином, шпигунові, на його превеликий жаль, до
велося чимшвидше покинути зручне спостережне місце, так і не 
довідавшись, що відбувалося протягом останніх трьох хвилин цієї 
вкрай важливої, на його думку, зустрічі. У своїх наступних листах 
він виводив із неї гіпотези про змови найрізноманітніших таєм
них організацій та міжнародних політичних рухів.

Як стає зрозуміло з чергового досьє, тими днями Др. Нарін про
сив якнайпильніше стежити за сином, і шпигуни буквально заси
пали його депешами. Згідно з донесеннями Омеги, після зустрі
чі з Рифки-беєм Мехмету майже відібрало тяму, хоча, з погляду 
Серкісова, він був дуже засмучений, але й сповнений рішучости. 
Наступними днями хлопець скуповує примірники книжки в усіх 
вуличних кіосках, де тільки вони є, і намагається розповсюджу
вати цей «твір» по всьому місту, де лише можна: в університет
ському гуртожитку на Кадирга (Мовадо), студентських кав’ярнях 
(Зеніт і Серкісов), біля кінотеатрів, на пристанях і автобусних 
зупинках (Омега). Частково йому це вдається. Мовадо особливо 
звертає увагу на те, як відчайдушно Мехмет старається вплинути 
на своїх юних співмешканців. Виявлено, що він намагається згур
тувати довкола себе студентів і в інших місцях: наприклад, у гур- 
тожитських їдальнях та авдиторіях, де знову з’являється з цією 
метою; проте знаний як самозаглиблений відлюдько, так і не може 
домогтися свого. Але тільки-но я дізнався, що йому попри все вда
лося збити з пуття кількох студентів і переконати їх прочитати 
книжку, як на очі потрапила така газетна вирізка:

ЗЛОЧИН В ЕРІНКОЇ (інформагентство Анкари):
Учора, близько дев’ятої вечора, застрелено пенсіонера Рифки 

Хата. Хто вбивця, не з ’ясовано. Невідомий перестрів Хата на вули
ці Сріблястої Тополі, коли той простував із дому в кав’ярню, і три
чі вистрілив. Відтак хутко зник із місця злочину. Хат (67 років)
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миттєво помер від ран. Він вийшов на пенсію старшим контроле
ром Державної залізниці, перед тим тривалий час пропрацювавши 
там на різних посадах. Рідні та близькі Хата сумують з приводу 
його смерти.

Відірвавшись від досьє, я згадав: батько тоді повернувся додо
му пізно й зажурений. На похороні всі плакали. Пішли чутки, що 
злочин було скоєно на ґрунті ревнощів. Хто ж був той ревнивець? 
Я спробував це з’ясувати, гарячковито порпаючись у впорядкова
них досьє Др. Наріна: працьовитий Серкісов? Безпорадний Зеніт? 
Пунктуальний Омега?

З іншого досьє я дізнався про ще один результат розслідувань 
Др. Наріна, на які він витратив бозна-скільки грошей. Аґент під 
псевдо Гамільтон, який, цілком імовірно, працював і на Націо
нальну розвідувальну організацію, стисло повідомляв Др. Наріну 
в листі: Рифки Хат був автором книжки. Він написав цей твір два
надцять років тому, але як сором’язливий аматор не наважився 
видати його під справжнім прізвищем. Однак співробітники НРО, 
відповідальні за друковані видання, прислухалися до скарг своїх 
інформаторів, себто батьків і викладачів, які тими роками особли
во турбувалися за майбутнє своїх дітей та студентів, і зрозуміли, 
що книжка вже збила з пуття кількох юнаків. Вони з’ясували у ви
давництві, хто цей письменник-аматор, і передали справу проку
ророві, який наглядав за публікаціями. Дванадцять років тому 
той розпорядився без галасу зібрати весь наклад книжки й звезти 
в книгосховище; проте йому навіть не довелося відкривати кри
мінальну справу, щоб залякати цього непрофесійного літератора. 
Адже колишній контролер Державної залізниці, пенсіонер Рифки 
Хат, уже на першому допиті в прокуратурі твердо й ледь не задо
волено заявив, що не заперечує проти вилучення книжки з обігу; 
не вагаючись підписав протокол, складений на його-таки прохан
ня, і більше нічого ніколи не видавав. Рапорт Гамільтона написано 
за одинадцять днів до вбивства дядька Рифки.

З подальшої поведінки Мехмета стає зрозуміло, що він доволі 
швидко дізнався про загибель дядька Рифки. Мовадо повідомляє, 
що «юнак, охоплений настирною ідеєю», безнадійно замкнув
ся в кімнаті, й, ніби релігійний фанатик, з ранку до вечора читає 
книжку. Аж згодом Серкісов з’ясовує, що наш хлопчина виходить
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із гуртожитку, але і Серкісов, і Омега доходять висновку, що всі 
його дії не мають ані крихти здорового глузду та мети. Якогось дня 
він, мов послідуще ледащо, годинами тинявся завулками Зейрека 
і тоді-таки весь пообідній час провів у кінотеатрах Бейоглу за пе
реглядом еротичних фільмів. Зрідка Серкісов помічав, що він ви
ходить із гуртожитку й опівночі, проте не міг встежити, куди. Раз 
ополудні хлопець просто в жахливому стані трапився на очі Зені
ту: бородатий, зарослий, занехаяний; перехожим на тротуарах міг 
здаватися «пугачем, що страхається світла». Він давно забув і про 
своїх знайомих, і про студентські кав’ярні, й про університетські 
коридори, якими раніше тинявся, аби переконати когось прочита
ти книжку. Не мав жодних стосунків і з жінками, причому навіть 
не намагався їх зав’язати. Щоправда, коли Мехмет якось був не
надовго вибрався із своєї кімнати, Мовадо, що працював у гурто
житку комендантом, знайшов у нього кілька журналів зі світлина
ми голих жінок; «цілком природна річ для більшості нормальних 
студентів», — додавав він про той випадок у повідомленні. І, як 
можна зрозуміти зі старань Зеніта й Омеги, котрі й не підозрюва
ли про існування один одного, Мехмет, окрім усього, на якийсь час 
припав і до чарки. Спочатку він навідувався у студентську пивни
цю «Три веселі ворони», але, встрявши там у бійку через невда
лий жарт, почав надавати перевагу ще злиденнішим та забитішим 
генделикам у непевних завулках. По тому знову намагався запри
ятелювати з іншими студентами та всілякими недоумками, яких 
зустрічав у забігайлівках, однак успіхом це не увінчалося. Тоді він 
почав годинами стовбичити перед книжковими кіосками, шукаю
чи споріднену душу, яка теж купила б і прочитала книжку. Врешті 
Мехмет знову потоваришував із кількома юнаками, яким підсу
нув книжку та переконував її прочитати, але через свою кепську 
вдачу відразу з ними й посварився. Власне, в одній із тих сварок, 
яка відбувалася в наливайці за Аксараєм, Омезі — хоч і звіддаля — 
вдається почути, як «наш юнак», що вже й перестав бути з вигляду 
юнаком, збуджено розповідає новим друзям про світ книжки; про 
те, як переступити його поріг; про спокій і неповторні миті авто
катастроф. Хоча таке збудження мало би бути тимчасовим, бо, як 
з’ясував Мовадо, Мехмет тепер навіть не розгортав книжки; що
правда, нестрижений та бородатий, брудний і розхристаний, дав
но почав непокоїти своїх друзів, якщо вони в нього досі були.
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«Мій ефенді, — писав Омега, якому добряче набридло юнако
ве вештання, що ніколи нікуди не приводило, — як на мене, цей 
хлопець шукає чогось здатного прогнати його смуток, чого саме — 
я точно не знаю, але не впевнений, що й сам він знає».

Одного такого дня, коли наш юнак без мети блукав стамбуль
ськими вулицями, а Серкісов наступав йому на п’яти, він і знай
шов оте «щось», здатне прогнати його смуток чи бодай трохи 
втихомирити душу — знайшов на автовокзалі, а точніше — в авто
бусах. Не захопивши й сумки, яка свідчила би, що хлопець готу
вався до подорожі, та навіть не купивши квитка, який розповів би, 
куди він їде, Мехмет у хвилину натхнення сідає в перший-ліпший 
автобус, що вирушає із вокзалу, — Серкісов хвилину вагався, від
так вскочив за ним у «Магірус».

Тижнями шпиг їздив назирці за хлопцем від містечка до містеч
ка, від двірця до двірця, пересідаючи з автобуса в автобус, не роз
бираючи, куди вони їдуть і куди прибудуть. Закарлюки донесень 
Серкісова, нашкрябані тремтячою рукою в автобусних кріслах, як- 
найщиріше свідчили про всі чари цих примарних мандрів, барви 
цих безглуздих подорожей. За ті тижні Серкісов із Мехметом наба
чився і пасажирів, що плутали дороги та губили валізи, і божевіль
них, котрі забували, в якому часі живуть; вони зустрічалися і з пен
сіонерами, які продавали календарі, і з добровольцями, які йшли 
до війська, і з молодиками, що пророкували близький кінець світу. 
У двірцевих їдальнях обідали разом із зарученими парами, підмай
страми ремонтників, футболістами, продавцями контрабандних ци
гарок, найманими вбивцями, вчителями початкових класів і дирек
торами кінотеатрів; у залах очікування й автобусних кріслах спали 
та обіймалися уві сні з сотнями подорожан. Жоднісінького разу не 
ночували в готелі. Жоднісінького разу ні з ким не заприятелювали. 
Жоднісінького разу не їхали, наперед знаючи куди й навіщо.

«Мій ефенді, ми тільки те й робимо, що пересідаємо з автобуса 
в автобус, — писав Серкісов. — І чогось чекаємо. Може, якогось 
дива чи світла, чи Ангела, чи то й аварії; сам не знаю чого; але ось 
про що хочеться написати... Ми буцімто шукаємо якихось знаків, 
що привели би нас у якусь невідому країну, проте нам анітрохи не 
щастить. Нас досі не спіткала й дрібна аварія, либонь це свідчить 
про те, що нас оберігає якийсь Ангел. Не знаю, чи хлопець уже по
мітив мене. Не знаю, чи витримаю все це до кінця».
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Таки не витримав. Через тиждень після цього листа, напи
саного суцільними кривулями, Мехмет на нічному перепочин
ку раптом залишив у їдальні свій суп і погнався, аби встигнути 
на автобус «СИНЯ ДОРОГА», який саме рушав, — Серкісов 
у цей час бовтав ложкою те саме вариво за столиком у кутку 
і встиг лише сторопіло подивитися на втікача. Потім шпиг спо
кійнісінько доїв суп і написав про все Др. Наріну, щиро зізна
вшись, що нітрохи не жалкує через свій вчинок. Що йому робити 
далі?

Однак далі ані Др. Нарін, ані Серкісов, якому він наказав поно
вити розслідування, не змогли дізнатися: що ж робив Мехмет?

Доти, поки Серкісов не наткнувся на загиблого хлопця, якого 
прийняв за Мехмета, він шість тижнів гаяв час на автовокзалах, 
у дорожніх бюро та кав’ярнях, де збиралися водії, — інтуїція під
казувала йому шукати нашого юнака серед трупів на місцях до
рожніх аварій; туди він і поспішав.

Натрапивши на інші листи, написані в автобусах, я зрозумів, 
що в той-таки час Др. Нарін негайно послав услід за сином і решту 
«годинників». Причому саме тоді, коли шпиг Зеніт писав один із 
цих рапортів, його автобус врізався у віз із кіньми. Пунктуальне 
серце Зеніта зупинилося від надмірної втрати крови — незавер
шеного і закривавленого листа Др. Наріну вислала адміністрація 
компанії «ШВИДКЕ ПРИБУТТЯ».

На місце аварії, в якій Мехмет тріумфально завершив своє 
перше життя під іменем Нахіта, Серкісов устиг прибути лише за 
чотири години по тому, як вона сталася. «БЕЗПЕЧНИЙ ЕКС
ПРЕС» втаранився ззаду в цистерну з друкарською фарбою; поки 
пасажири лементували, автобус увесь аж сяяв від чорної рідини, 
яка його залила, відтак спалахнув яскравим полум’ям на тлі ніч
ної теміні. Серкісов писав: «Знетямлений і нещасний Нахіт так 
обгорів, що впізнати тіло неможливо»; єдиний доказ, який він має 
на руках, — це посвідчення особи; воно дивом уціліло серед речей 
хлопця під час пожежі. Люди, які вижили в аварії, також підтвер
джували, що юнак як сів спочатку, так і сидів на кріслі з номером 
тридцять сім. Якби ж він обрав тридцять восьме місце, то вряту
вався б, не отримавши жодної подряпини. Ще від когось із вці
лілих пасажирів Серксіов дізнається, що однолітка Нахіта, який 
сидів на тридцять восьмому місці, звали Мехметом. Він вирушає
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на пошуки того юнака, аби дізнатися про останні хвилини Нахі- 
тового життя, дістається аж до його помешкання в Кайсері, проте 
не знаходить і там. Тоді Серкісов робить висновок: оскільки юнак, 
виживши в такій жахливій автокатастрофі, досі не повернувся до 
батьків, які в сльозах чекають на нього, то, без сумніву, вона занад
то сильно на нього вплинула; але це вже чужі проблеми. Серкісов 
місяцями стежив за сином Др. Наріна, і позаяк той загинув, чекає 
тепер нових вказівок та грошей, щоб наступати на п’яти комусь ін
шому. Адже його розслідування свідчать, що вся Анатолія, а може, 
і Середня Азія з Балканами, аж кишать юнаками не сповна розу
му, які читають отакі книжки.

Отримавши звістку про загибель сина, відтак — і його обгорі
лий труп, Др. Нарін не тямив себе від люті. Навіть убивство дядь
ка Рифки не втишило цієї несамовитости, а тільки перекинуло 
ЇЇ на ціле суспільство, зробивши менш видимою. Одразу ж після 
похорону сина Др. Нарін, скориставшись допомогою одного від
ставного поліцейського, який вів його справи в Стамбулі й мав 
широке коло знайомств, завербував ще сімох нових шпигунів, 
як і годиться, обравши їм за псевда різноманітні марки годинни
ків. Окрім того, він зміцнив стосунки зі знедоленими крамарями, 
об’єднуючи їх проти спільного ворога — Великої Змови, і тепер 
вряди-годи отримував донесення й від них. Власне, ці люди, котрі 
змушені були одне за одним закривати свої крамниці, бо не витри
мували конкуренції з міжнародними лихварськими компаніями, 
що торгували газовими плитами, морозивом, холодильниками 
та гамбургерами, вишукували, мов бліх, усіх юнаків, щодо яких 
мали підозри в читанні неправильних і підозрілих книжок, уже 
не кажучи про твір дядька Рифки, а потім охоче зголошувалися 
коштом Др. Наріна стежити за їхнім життям і писати злісні пара- 
ноїчні рапорти.

Я їв, гортаючи саме їх. Гюлізар принесла мені на таці вечерю.
— Тато подумав: може, ви не хочете відриватися від роботи, — 

сказала вона.
Отже, де-інде в провінційних містечках чи затхлих студент

ських гуртожитках або й просто в глухих стамбульських кварта
лах такі самі юнаки, як і я, могли так само читати книжку, поки 
за ними стежили шпигуни Др. Наріна... Загорівшись бажанням 
зустріти рідну душу, я мерщій гортав сторінки й таки натрапив
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серед них на кілька цікавих фактів — аж по шкірі забігали мурахи. 
Однак я не міг виснувати: чи й справді близькі мені ті люди, про 
яких згадано в цих досьє?

Наприклад, один студент ветеринарного факультету, батько 
якого працював шахтарем у Зонгулдаці, лиш ознайомившись із 
книжкою, вже не міг нічого робити, крім як постійно її перечи
тувати;. у нього зникли будь-які потреби, хіба тільки їжа та сон. 
Іноді цей юнак по тисячу разів перечитував одні й ті самі сторін
ки й більше нічогісінько не робив. Ще був учитель математики 
з якогось ліцею, алкоголік, котрий не міг приховати нахилу до са
могубства: останні десять хвилин уроку він читав кілька рядків із 
книжки, після чого заливався істеричним реготом — це тривало 
доти, поки учні не збунтувалися. Був і хлопець із Ерзурума, який 
вивчав економіку; той заклеїв стіни своєї кімнати в студентсько
му гуртожитку сторінками книжки замість шпалер. Це спричи
нило сварку зі співмешканцями; один із них твердив, що книжка 
ганьбить Пророка Магомета; тоді сліпавий комендант гуртожитку 
виліз на стілець і в кутку між комином та стелею заходився з лу
пою читати сторінки — отак про книжку пронюхав знедолений 
слюсар, який і доніс усе Др. Наріну; а втім, я досі не міг бути певен, 
що ця книжка — твір дядька Рифки, хоч і на неї зібралися скар
житися прокуророві після того, як вона затьмарила життя юнака 
з Ерзурума.

Було очевидно, що приблизно сто чи сто п’ятдесят примірників 
книжки й досі гуляють по руках, ніби дрейфуючі міни, — то на них 
випадково натраплять, то хтось набачить їх у кіоску, а то якийсь 
читач трохи зацікавиться твором і десь про нього розкаже. Отже, 
книжка або й інші видання, що володіли такою чарівною силою, 
час від часу то сповнювали когось натхненням, то збуджували 
чиюсь уяву. Дехто через книжку усамітнювався; іншим вона роз
плющувала очі, рятуючи від зламу. Були й такі, хто по прочитанні 
книжки переживав стрес і проймався гнівом. Вони звинувачували 
і друзів, і близьких, і коханих, що ті не збагнули світу книжки, не 
пізнали або не шукають його; несамовито критикували їх за те, що 
не схожі на її героїв. Інші ж, прочитавши книжку, зверталися не до 
тексту, а до людей. Ці ентузіасти починали шукати таких читачів, 
як самі, а коли не щастило — як переважно й було — переконували 
когось її прочитати, щоб негайно перейти до спільних дій. Хоча ні
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ці спільники, ні шпигуни, які їх вистежували, навіть не уявляли, 
якими мають бути ті дії.

Протягом двох наступних годин я збагнув із газетних вирізок, 
дбайливо вкладених між донесеннями, що п’ятьох таких читачів, 
натхнених книжкою, убили «годинники» Др. Наріна. Хоча й зали
шалося незрозумілим: хто саме з «годинників», якою зброєю та за 
чиїм наказом їх знищив. Усе, що я мав, — це короткі нотатки про 
злочини, газетні вирізки, розміщені між донесеннями відповідно 
до дат. Про два злочини була й детальніша інформація: жертва 
першого, студент факультету журналістики, робив переклади для 
служби закордонних новин газети «Ранок»; тому на його загибель 
звернула увагу Асоціація журналістів-патріотів, просурмивши, 
що турецька преса нізащо не схилить голови перед психопатами- 
терористами. Жертвою другого став офіціант якоїсь шашличної; 
коли в нього стріляли, він тримав у руці пляшку з-під айрану; ор
ганізація «Юних ісламських бойовиків» повідомила, що той нале
жав до її лав, скликала прес-конференцію й заявила: злочин скої
ло ЦРУ з компанією «СОСА-СОЬА».

11

Тими хвилинами серед документів і нотаток про вбивства, що 
належали до цього божевільного й упорядкованого архіву Др. На
ріна, мені вчувалась якась вечірня музика. Мабуть, її можна було 
назвати насолодою від читання, на відсутність якого в нас люблять 
нарікати статечні дядечки. До рук торкалася легенька нічна про
холода; у вухах лунала та музика, котрої не існувало. Я міркував, 
що робити далі, як це й личить молодикові, котрий рано зіткнув
ся із життєвими курйозами й вирішив ні на йоту перед ними не 
пасувати. А оскільки ще й надумав стати гарним хлопцем, який 
дбає про своє майбутнє, то дістав із архіву Др. Наріна чистень
кий аркуш і почав виписувати всі ті факти, які могли знадоби
тися.

Збагнувши прагматичність і безжальність цього довколишньо
го світу та його господаря-філософа, в чиєму домі гостював, я по
лишив кімнату-архів; у голові досі лунала химерна музика. Мене 
ніби підбурював якийсь пустотливий дух, додаючи хоробрости, —
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це грайливе відчуття ворушилося в глибині душі, легке, мовби та 
музика, котру чують такі, як я, переглянувши в кінотеатрі якусь 
оптимістичну комедію. Ви знаєте, як воно буває: здається, ніби це 
ти у фільмі сиплеш усіма гострими жартами та неймовірно влуч
ними відповідями й зазнаєш тих радощів, які примхою випадку 
вплітаються в долю головного героя.

«Потанцюєте зі мною?» — ледь не запропонував я Джанан, 
поки та стривожено дивилася на мене.

Вона сиділа за столом із трьома сестрами-трояндами, втупив
шись у клубки вовняних ниток для плетіння, які мінилися барва
ми в солом’яному кошику, ніби стиглі яблука й помаранчі, зібрані 
радісної та щедрої врожайної пори. На столі біля кошика лежав 
журнал «Хатня господиня», який колись передплачувала й моя 
мама; його сторінки рясніли візерунками для плетіння: перехрес
ними квітками, жвавими качечками, котиками й песиками — ви
давець запозичив усе це з німецьких журналів, щоправда, для 
туркень були вміщені особливі додатки з мотивами мечетей. Я та
кож на мить прикипів очима до цього розмаїття кольорів у світлі 
гасової лампи, раптом згадавши, що вони, попри все, насичують 
і ті справдешні життєві сцени, про які читав хвилину тому. Відтак 
обернувся до малих доньок Гюльджіхан: обидві чалапали до мами, 
позіхаючи на весь рот та мружачи очі, й просто ідеально вписува
лися в щасливу сімейну картину.

— Мама досі не вклала вас спати? — запитав я.
Вони розгубилися й злякано притулилися до матері. Я ж по

веселішав ще дужче і навіть спромігся пожартувати з Гюлендам і 
Гюлізар, котрі підозріливо міряли мене поглядами:

— Ой, ви, квітоньки малі, вам ще довго не в’янути!
Потім пройшов у селямлик*.
— Ефенді, мій ефенді, сумно було читати історію вашого сина, — 

тільки й спромігся вичавити я.
— Документи все підтверджують, — відповів Др. Нарін.
І в цій похмурій кімнаті він познайомив мене з двома похму

рими чоловіками. Ні, ці тихі беї не були «годинниками»; один із 
них працював нотаріусом, а ким був другий, я не запам’ятав, що, 
зрештою, і не дивина за такої «похмурої» ситуації. Я зосередив 
усю увагу на тому, як Др. Нарін мене відрекомендував: отже, я був

* Селямлик -  чоловіче відділення будинку.
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небайдужий, статечний і серйозний молодий чоловік, а відтепер — 
і дуже близька йому людина, на яку покладалися великі надії. 
У мене не було нічого спільного з тими патлатими молодчиками 
з американських фільмів. Тому він мені дуже довіряв, дуже!

Як швидко мені сподобалися ці похвали! Я навіть не знав, куди 
подіти руки, і, як личить такому шанованому юнакові, спробував 
змінити тему, шляхетно схиливши голову, аби на тлі цих осанн 
мене не залишила скромність; звісно ж, я розраховував, що мої 
старання не оминуть увагою.

— Як тихо тут увечері, мій ефенді, — промовив я.
— Тільки шовковиці шелестять, — сказав Др. Нарін. — Без уся

кого вітру, навіть найтихішої ночі. Прислухайтесь!
Ми всі разом прислухалися. Щоправда, страхітливий напівмо

рок у кімнаті зачіпав мене за живе дужче, ніж якийсь там шелест 
шовковиць, що долинав здаля. Поки в кімнаті стояла тиша, я зга
дав, що то був такий день, коли в цьому домі розмовляли лише 
пошепки.

Др. Нарін відвів мене вбік.
— Ми зараз будемо грати в безік*, — сказав він. — Прошу вас 

відповісти, сину мій: що ви хотіли би зараз оглянути: мої годин
ники чи зброю?

— Годинники, — мимохіть зронив я.
У ще темнішій сусідній кімнаті ми побачили два настільні 

годинники марки «Зеніт», один із яких так цокав, наче стріляв. 
Побачили й висувний дзиґар у дерев’яному корпусі — виріб го
динникової колонії Галати; Др: Нарін сказав, що ще один ек
земпляр зберігався в гаремі палацу Топкапи; його потрібно було 
накручувати раз у тиждень, і механізм був так влаштований, що 
з нього линула музика. Настінний маятниковий годинник у горі
ховому корпусі — витвір Левантена Сімона С. Сімоніена; зі слова 
«Зшугпе’, викарбованому на емальованому циферблаті, ми могли 
здогадатися, в якому містечку на лимані мешкав цей майстер. Го
динник марки «Універсал», як ми зрозуміли, показував дати по
вного місяця. Коли ж Др. Нарін накручував величезним ключем 
маятниковий годинник-скелетон, циферблат якого за розпоря
дженням султана Селіма III вирізали у формі кавука дервіша Ме
блеві, — ми аж заціпеніли, відчуваючи, як напружуються всі його

* Безік (тур.) -  гра в карти.
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внутрішні «органи». Потім згадали, що ще змалку звикли скрізь 
бачити й чути маятниковий годинник «Юнгханс», який і досі сум
но «щебетав» у багатьох хатах, наче канарка в клітці. Відтак обоє 
злякано здригнулися, побачивши локомотив, а під ним — напис 
«Зроблено в СРСР», виштампований на циферблаті грубого на
стільного годинника марки «Серкісов».

— Цокіт годинника для нас, ніби дзюркіт шадирвана’ в дворі ме
четі. Це — звук переходу у внутрішній світ, а не ознака зовнішньо
го, — заговорив Др. Нарін. — Час намазу настає п’ять разів на день, 
є час сахура, час іфтара!.’. Наші муваккітхане"’ й годинники пома
гають іти до Аллаха, а не встигати за світом, як на Заході. Жодна 
нація не закохана так у годинники, як наша. Ми завжди були най
кращими покупцями для європейських годинникарів. Єдине, що 
ми запозичили в них і нав’язали власному серцю, — це годинники. 
Ось чому про годинники не можна сказати як про зброю, що вони 
бувають свого й чужоземного виробництва. У нас є два способи 
наблизитися до Аллаха. Через зброю, знаряддя джихаду, та через 
годинники, знаряддя намазу. Нашу зброю вони знищили. Нині ж 
вигадали потяги, щоб знищити й годинники. Кожен знає, що най
більший ворог азану”" — час відбуття потяга. Це знав і мій син, що 
став небіжчиком; саме тому він місяцями шукав ув автобусах наш 
втрачений час. Тому й люди, які задумали вкрасти в мене спадко
ємця, позбавили його життя в автобусі, але Др. Нарін не такий на
ївний, аби бути в них на припоні. Я ніколи не забуваю: століттями 
кожен із нас, маючи бодай дещицю грошей, насамперед купував 
годинник...

Др. Нарін либонь прошепотів би й ще щось, однак його урвав 
позолочений і оздоблений рубіновою трояндою англійський го
динник «Пріор» із емальованим циферблатом — у солов’їному 
щебеті відтворилася мелодія старої османської пісні «Мій секре
тар».

Поки картярське товариство Др. Наріна прислухалося до при
ємної мелодії пісеньки про «мого секретаря», який іде в Ускюдар, 
хазяїн зашепотів мені на вухо: * ** *** ****

* Ш адирван — ф онтан у  дворі мечеті.
** Іфтар — вечірня трапеза в д н і рамазану.
*** Муваккітхане — приміщ ення в мечеті для муваккіта, служителя, який

визначає час намазу.
**** Азан (іслам.) — заклик д о  молитви, який виголошує мулла з мінарету.
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— Ви щось вирішили, мій спадкоємцю?
Але в мене в голові все переплуталося — якраз тоді я побачив 

через прочинені двері відображення Джанан у буфетних дзерка
лах сусідньої кімнати; воно тремтливо виблискувало в сяйві гасо
вих ламп.

— Мені треба ще попрацювати в архівах, мій ефенді, — відповів я.
Сказав це не для того, що.6 знайти якесь рішення, а радше щоб

уникнути його. Минаючи сусідню кімнату, я відчув на собі зосе
реджені погляди нервової Гюліндам, вередливої Гюлізар та Гюль- 
джіхан, котра знову повернулася сюди, поклавши дітей спати. Та 
якими цікавими, якими рішучими були медові очі Джанан! Я уяв
ляв себе чоловіком, який зробив якусь велику справу, і мені зда
валося, що на моєму місці так почувався би кожен моєї статі, адже 
поруч пашіла життям вродлива жінка.

Проте наскільки далеко я був від свого ідеалу насправді! Я си
дів у архіві Др. Наріна, а перед очима стояло відображення Джанан 
у буфетних дзеркалах, які лише підкреслювали її красу, — я рев
нував і, сподіваючись, що ревнощі зрештою допоможуть знайти 
правильне рішення, поквапливо гортав сторінки.

У затяжному розслідуванні вже не було потреби. Др. Нарін по
ховав бідолашного юнака з Кайсері, щиро маючи його за рідного 
сина; після цього він найняв нових «годинників», щоб стежити за 
кожним, хто прочитав книжку. Найпрацьовитіший і найвідданіший 
із них Сейко винюхує читачів небезпечного видання в Стамбулі по 
студентських гуртожитках, кав’ярнях, клубах та університетських 
коридорах, і в одній зі своїх розвідок викриває на архітектурному 
факультеті Мехмета з Джанан. Сталося це шістнадцять місяців 
тому, весною. Мехмет із Джанан були закохані одне в одного й не 
випускали з рук книжки, читаючи її по закутках. Сейко, хоч і здаля, 
але наполегливо стежив за ними цілих вісім місяців — а вони навіть 
не здогадувалися про існування шпига.

Протягом цих восьми місяців, від моменту, коли Сейко викрив 
закоханих, і до того часу, коли я прочитав книжку та побачив, як 
на зупинці для маршруток стріляли в Мехмета, — «годинник» 
у безладній послідовності написав Др. Наріну двадцять два рапор
ти. Я знову й знову уважно, терпляче та ревниво перечитував ті 
рапорти аж до пізньої ночі; відтак, керуючись логікою цього архі
ву, спробував підсумувати зроблені висновки. Отже:
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1. Коли Джанан дивилася тоді в містечку Гюдюль із вікна го
тельної кімнати номер 19 на місцевий майдан, вона обдурила мене, 
сказавши, буцімто до неї ще не торкався жоден чоловік. Сейко, 
якому вдалося вистежити юну пару не тільки весною, а й кілька 
разів улітку, з’ясував, що дівчина заходила в готель, де працював 
Мехмет, і залишалася там на дуже й дуже довго. Звісно, я тільки 
припускав це, але якими дурнями ми почуваємося, коли хтось уже 
став автором наших припущень і навіть виклав їх на папері.

2. Ані батько Мехмета, ані адміністратори готелю, де він пра
цював, ані реєстраційний відділ факультету архітектури, ані й сам 
Сейко навіть не підозрювали, що наш юнак почав нове життя, ви
готовивши нові документи — після того, як перестав бути Нахітом.

3. Окрім виявів своїх почуттів, закохані жодним чином не при
вертали до себе загальної уваги за винятком останніх десяти днів, 
не намагалися й підсунути комусь книжку, з якою носились. Як 
і не завжди її читали. Через це Сейко, по суті, особливо не зупи
нявся на тому, що вони робили з книжкою. Мехмет і Джанан на 
позір були звичайною студентською парою, яка готувалася до 
звичайного шлюбу. Вони підтримували зважені дружні стосунки 
з однокурсниками; гарно вчилися; були стримані в емоціях. Не 
мали зв’язків із жодними політичними угрупованнями, не ви
кликали жодних підозр. Ба! Сейко писав, що Мехмет — найспо- 
кійніший, найбільш скептичний та незворушний серед людей, які 
прочитали книжку. Власне, тому він так дивувався з подальшого 
розвитку подій, а можливо, і радів з нього.

4. Сейко їм заздрив. Переглядаючи інші його рапорти, я насам
перед зауважив, що він описує Джанан занадто пильно, як і над 
міру поетично: «Читаючи книжку, юнка ледь насуплює брови, і її 
обличчя направду робиться вишуканим та величним». «Потім 
вона спритно зібрала волосся у жмут — такі рухи притаманні їй 
одній». «Якщо ж вона зачитується книжкою в їдальні, коли очі
кує в черзі, то її верхня губа ледь випинається вперед, а чарівні 
очі враз так іскряться, що здається, в них от-от закипить велетен
ська сльоза». Чи такі приголомшливі рядки: «Мій ефенді, дівчина 
з головою пірнула в книжку, і вже за півгодини її обличчя так по
лагіднішало, стало таким дивним і незвичайним, що мене раптом 
засліпило якесь дивовижне світло, однак воно лилося не з вікна, 
а зі сторінок тієї книжки в руках цього ангельського створіння».
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Отож, роблячи з Джанан Ангела, він паралельно аж надто при
земляє її хлопця: «Мій ефенді, це кохання юнки з гарної родини 
до вбогого хлопця, про якого нічогісінько не відомо». «Наш юнак 
завжди обережніший, більш підозріливий, усе продумує наперед». 
«Дівчина вочевидь схильна більше довіряти друзям, прагне збли
зитися з ними, можливо, навіть розповісти про книжку, однак го
тельний реєстратор її стримує». «Мабуть, йому соромно належати 
до її кола, бо він сам — із бідної сім’ї». «Як не крути, а тяжко збаг
нути, що знайшла ця юна дівчина в цьому холодному сірячкові». 
«Як на готельного реєстратора, він надто самозакоханий». «Він із 
тих спритників, що видають мовчання й відлюдкуватість за чес
ноти...» «Далекоглядний чепурун». «Мій ефенді, по суті, у ньому 
немає нічого особливого». Я починав любити Сейко. Якби ще він 
міг мене переконати... Хоча в дечому — таки переконав!

5. Ах, які вони були щасливі! Після лекцій ішли в котрийсь 
із кінотеатрів Бейоглу, де, тримаючись за руки, дивилися фільм 
«Нескінченні ночі». Сідали за столик десь у кутку університет
ської їдальні й стежили за її відвідувачами, потім любо воркотіли. 
Разом розглядали вітрини на Бейоглу; разом їздили в автобусах; 
пліч-о-пліч сиділи на лекціях. Прогулювалися містом; вмостив
шись на табуретах у першій-ліпшій забігайлівці, їли разом санд
вічі й розглядали себе в дзеркалі; там-таки й читали книжку, яку 
дівчина виймала зі своєї сумочки. Аж нарешті настав той літній 
день! Сейко тоді стежив за Мехметом від самого готелю; побачив
ши, як той зустрівся з Джанан, яка тримала в руці пакета, він ви
рішив, що має відбутися щось важливе, і наступив їм на хвіст. За
кохані попливли пароплавом на острів Буюкада, взяли напрокат 
човник і вийшли в море; потім каталися в екіпажі, запряженому 
кіньми; їли кукурудзу та морозиво, а коли повернулися до готе
лю, де працював хлопець, замкнулися в номері. Читати це було 
нестерпно. Між закоханими вряди-годи виникали дрібні сварки 
й суперечки; Сейко гадав, що це не на добро, а втім, до осени в їх
ніх стосунках не відчувалося жодного напруження.

6. Того снігового грудневого дня в Мехмета хтось стріляв на 
зупинці для маршруток; убивця дістав пістолета з пакунк. На
певне, стріляв Сейко. Остаточно я в цьому не був переконаний. 
Але це підтверджували його лють та заздрощі. У мене перед очима 
застрибала людська тінь, яку тоді побачив у засніженому парку
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з вікна аудиторії, — я думав про те, що Сейкові років із тридцять. 
Амбітний тридцятирічний офіцер, випускник поліцейського ко
леджу, який бере підробітки на стороні, щоб примножити свої 
мізерні доходи; студентів архітектурного факультету він має за 
«чепурунів». Гаразд, а що ж він тоді думав про мене?

7. Я був для нього всього-на-всього бідолашною жертвою, що 
втрапила в пастку. Сейко так легко дійшов цього висновку, що навіть 
жалів мене. Хоча й він не зміг здогадатися, що напруження між зако
ханими, яке виникло вже з осени, спричинило бажання Джанан щось 
робити з книжкою. Мабуть, на її вимогу пара вирішує дати почитати 
книжку ще комусь. Або Джанан наполягала на цьому, і Мехмет по
годився. Деякий час вони спостерігають за студентами в коридорах 
факультету, ніби роботодавці, що вивчають резюме для поповнення 
кадрів якогось приватного підприємства. Чому, власне, вони обрали 
мене — абсолютно невідомо. Однак за якийсь час Сейко достеменно 
з’ясовує, що вони ходять за мною назирці, стежать і розмовляють про 
мене. Після цього відкривається й сцена полювання — влаштувати 
його було ще простіше, ніж обрати мене з-поміж студентів. Навіть 
дуже просто: Джанан із книжкою в руці кілька раз пройшла коридо
ром прямісінько повз мене. А потім і ніжно мені всміхнулася. За тим 
із насолодою розпочала головну гру: стоячи в черзі в їдальні, вона 
помітила, що я задивився на неї, і, шукаючи в сумочці гаманця, вдала, 
ніби їй треба кудись подіти книжку, яку тримала в руці, відтак миттю 
поклала її переді мною на столик, а за вісім-десять секунд елегантно 
забрала. Потім Джанан і Мехмет, переконавшись обоє, що бідолашна 
[рибка проковтнула гачок, безкоштовно здали книжку в кіоск, який 
я минав дорогою додому, — мій шлях вони також заздалегідь просте
жили. Отож, повертаючись увечері додому, я мав задумано натрапи
ти очима на книжку й придбати її. «О! Та сама книжка!» — подумки 
вигукнув би я. Так воно й сталося. Звітуючи про це, Сейко сумовито, 
але цілком справедливо характеризує мене, як «нічим не примітного 
замріяного юнака».

Мені було байдуже, що він точнісінько так само охарактери
зував і Мехмета; це навіть трохи тішило мене; врешті, я набрав
ся духу запитати в себе: чому я досі ніколи не зізнавався собі, що 
придбав і прочитав книжку тільки тому, що вона могла би зблизи
ти мене з тією гарною дівчиною?
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Найнестерпнішим було те, що, поки я то заворожено дивився 
на Джанан, то мимоволі милувався нею, то злітав угору вслід за 
книжкою, яка витала над моїм столом, мовби зляканий казковий 
птах, тобто поки я пізнавав чари життя, за нами двома спостерігав 
Мехмет, а віддалік за всією трійцею — Сейко.

— Отже, той випадок, якому я радів від щирого серця, маючи 
його за саме життя, виявився лише чиєюсь махінацією, — про
мовив сам до себе наш ошуканий герой і вирішив подивитися на 
зброю Др. Наріна.

Але спочатку потрібно було ще трохи подумати над підсумками 
й дещо з’ясувати, тобто ще трохи побути «годинником». Я працю
вав дуже швидко й миттю склав список підозрілих молодих «мех- 
метів» зі всіх сторін Анатолії — працьовиті «годинники» Др. На
ріна й знедолені крамарі викривали їх, заставши за книжкою. Та 
позаяк Серкісов не зазначив прізвища нашого Мехмета, то в моїх 
руках опинився довжелезний перелік, і я ще навіть не здогадував
ся, що з ним робити далі.

Попри пізню годину, я не сумнівався, що Др. Нарін чекає на 
мене, і під цокіт годинників пройшов у кімнату, де щойно грали 
в безік. Джанан та доньки Др. Наріна вже порозходилися. Госпо
дар забився в найтемніший куток кімнати; немов ховаючись від 
світла гасової лампи, він провалився у величезне крісло й читав 
книжку.

Помітивши мене, він помістив між сторінками перламутрову 
закладку й відклав книжку вбік, потім підвівся і сказав, що гото
вий, — він чекав, коли я прийду. Якщо мої очі стомилися читати, 
я можу трохи відпочити. Але він переконаний: я задоволений тим, 
про що дізнався. Яких приголомшливих подій, яких сатанинських 
хитрощів сповнене життя, еге ж? Утім, він поставив собі за мету 
дати лад цьому хаосу.

— Усі досьє й реєстри уклала Гюлендам, уважна, як вишиваль
ниця на кроснах, — промовив він. — Гюлізар — не просто слухня
на дочка, вона приносить втіху ще й тим, що веде все листування, 
складаючи повідомлення моїм улюбленим та покірним «годинни
кам», — своїми відповідями й побажаннями я тільки висловлюю 
їй основні думки. А коли по обіді ми п’ємо чай, Гюльджіхан сво
їм милозвучним голосом перечитує мені всі листи, які надходять. 
Іноді ми працюємо в цій кімнаті, іноді переходимо в архів, із якого
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ви щойно повернулися. Літніми днями або й теплої весни година
ми сидимо за столом під шовковицею. І для такої людини, як я, що 
цінує спокій, ті години минають по-справжньому щасливо.

Я подумки шукав слова, якими можна похвалити всі ці само
зречення та любов, усю цю пильність та витонченість, увесь цей 
лад і спокій. Я впізнав за обкладинкою книжку, яку Др. Нарін від
клав убік, — це була збірка коміксів «Загор». Чи відомо йому, що 
дядько Рифки, якого він наказав убити, у свої скрутні роки адап
тував ці комікси для турецького читача? Однак мені не хотілося 
морочити голову та вдаватися до дрібних тонкощів цих випадко
востей.

— Мій ефенді, чи можна тепер оглянути зброю?
Він тепло відповів лагідним голосом, вселяючи довіру: я можу 

звертатися до нього — і «тату», і «докторе».
Показавши мені «бравнінг», із тих, які Управління безпеки за

везло з Бельгії за контрактом 1956-го року, Др. Нарін розтлума
чив, що ними ще донедавна користувалися тільки високі поліцей
ські чини. Потім розповів, що німецький «Парабелум» із довгим 
дулом, який можна переконструювати й на рушницю, зробивши 
кольбу із дерев’яної кобури, колись випадково так вистрілив, що 
дев’ятиміліметрова куля, продірявивши двох здоровенних угор
ських огирів, улетіла в хату крізь одне вікно — вилетіла проти
лежним і застрягла в шовковиці; однак ця зброя тяжка. Якщо ж 
я шукаю щось практичне й випробуване, то він рекомендує мені 
«Сміт-Вессон» — у нього надійне руків’я. Може порадити й інший 
револьвер, щоб застрахуватися від осічки — блискучий «Кольт» 
обожнюють усі поціновувані зброї; щоправда, з ним аж надто від
чуваєш себе американцем, просто-таки ковбоєм. Отож, він про
сить звернути увагу на німецький «Вальтер», який найдужче 
припав туркам до вподоби, та його вітчизняний запатентований 
аналог — пістолет марки «Кириккале». Популярність цих пістоле
тів вирізняла їх із-поміж решти і для мене: за останні сорок років 
вони були випробувані на тисячах бунтівників, злодіїв, ловеласів 
та політиків; їх тримали тоді в руках тисячі аматорів зброї: від во
яків до квартальних сторожів, від поліцейських до пекарів.

Після кількаразових запевнень Др. Наріна, що між «Вальтером» 
та «Кириккале» немає жодної різниці, що вони така сама частинка 
нашого тіла, як і душі, я врешті зупинився на дев’ятиміліметровому
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курковому «Вальтері» — його було легко носити в кишені, й він не 
вимагав пострілу зблизька, щоб влучити в ціль. Певна річ, мені 
не довелося багато говорити: стриманим жестом, який немов від
силав до закоханих у зброю прадідів, Др. Нарін простягнув мені 
пістолет із двома повними обоймами й поцілував у чоло. А тепер 
я маю поспати, відпочити перед тим, як будемо працювати далі.

Та сон зараз був для мене справою десятою. За тих сімнадцять 
кроків, що їх я пройшов між шафою зі зброєю та нашою кімна
тою, у моїй уяві промчалися сімнадцять сценаріїв подальших дій. 
Усі вони крутилися на думці, поки я година за годиною читав до
сьє. Урешті-решт я зупинився на останній сцені, відповідно підві
вши фантазії під одну графу. Пам’ятаю, як ця дивовижна картина 
моєї уяви, сп’янілої о такій пізній порі від десятків прочитаних 
сторінок, ще раз постала в мене перед очима, коли я тричі посту
кав у двері, замкнені Джанан на ключ. Хоча навіть і не пригадаю, 
що ж там, власне, постало перед очима. Адже тільки-но я постукав 
у двері, як внутрішній голос нагадав мені: «Пароль!» Гадаючи, що 
Джанан може так озватися на стукіт, я заздалегідь виголосив:

— Хай живе мій падишах!
Джанан спочатку відімкнула замок, потім прочинила две

рі; її наполовину веселе, ні, наполовину сумне, ні, геть загадко
ве обличчя змушувало мене непокоїтись — я раптом відчув себе 
актором-початківцем, який у світлі рампи відразу забув свої слова, 
що зубрив тижнями. Не важко здогадатися: у такій ситуації люди
на покладається на власну інтуїцію і бодай може абияк пригадати 
кілька заготовлених слів. Так вчинив і я; принаймні спробував за
бути про своє становище жертви в пастці.

Ніби молодий чоловік, що повернувся додому із затяжного 
відрядження, я поцілував Джанан у вуста. Нарешті після сотень 
лих ми були разом у своїй хаті, у нашій кімнаті. Я кохав її до не
стями. Решта для мене нічого не важила. Якщо в житті й існує 
кілька суттєвих перешкод, то я легко здолаю і їх, адже за плечима 
десятки мужньо сходжених шляхів. Її вуста пахли шовковицями. 
Нам обом треба було обійнятися в цій кімнаті, начхавши на всі 
великі думки в незвіданій далечі, як і на всіх людей, що, звабив- 
шись ними, змарнували свої літа, на всіх шанованих і фанатичних 
дурнів, які прагли ощасливити світ маніакальними ідеями, на всіх, 
хто пригнічував нас власною жертовністю, на заклик того недо-
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сяжного й претензійного життя. Хай двоє людей, які ділили ра
зом фантастичні мрії, мандрували місяцями з ранку до вечора та 
об’їздили десятки доріг, забудуть в обіймах одне в одного про світ 
за вікном, хай стануть справжніми й пізнають неповторну мить 
своєї сутности — о, Ангеле, що може стати їм на заваді?

...Привид когось третього!
Ні, душе моя, облиш, нумо я поцілую тебе в уста, адже той при

вид, що віднині має своє ім’я лиш у протоколах доносів, боїться 
стати справжнім. Я ж тут — поглянь! Я ж бо знаю: час минає по
волі. Ми разом сідали в автобуси, і як тихо вслід за ними проля
гали під літніми зорями ті наші дороги, геть байдужі до нас, але 
задоволені своїм гарячим асфальтом та каменем — ляжмо й ми тут 
зараз, не гаючи часу... Ні, душе моя, не гаючи ані хвилини; коли 
я торкаюся до твоїх чарівних плечей, тонких і тендітних рук, коли 
підсовуюся до тебе, поглянь, як щасливо й повільно ми поринаємо 
в той неповторний час, якого стільки шукали всі автобуси з усіма 
їхніми пасажирами. Коли мої губи пестять твоє напівпрозоре тіло 
між вухом і наелектризованим волоссям, з якого враз спурхують 
злякані птахи, щоб овіяти мені чоло й обличчя запахами осени, 
коли твої груди тремтять у моїх долонях так, як б’є крильми впер
та пташка, поглянь — я бачу в твоїх очах — у якій повноті й цілості 
оживає між нами цієї миті той неповторний час: тепер ми не там 
і не де-інде, й не в країні, про яку ти мріяла, й не в автобусі, й не 
в похмурому готельному номері, й навіть — не в майбутньому, що 
існує лише на сторінках книжки. Тепер ми обоє тут, у цій кімнаті, 
чекаємо в розпростертому часі якогось дива, тримаючись одне за 
одного; я поквапливо цілую тебе, ти — тяжко зітхаєш. Мить по
вноти! Обійми ж мене; спини час; ну-бо, обійми мене, серце, і хай 
диво триває вічно! Ні, не опирайся — згадай ті ночі, коли ми пово
лі схилялися одне на одного в автобусних кріслах, а наші сни пе
репліталися між собою так само, як волосся; не ухиляйся від моїх 
губів — згадай хатні інтер’єри, які ми разом розглядали в завулках 
маленьких містечок, притулившись чолом до холодного й темно
го вікна; згадай десятки фільмів, які дивилися, сидячи пліч-о-пліч, 
зливи куль у них і білявок, які спускалися сходами; згадай байду
жих красенів із екрана, яких ти так обожнювала. І згадай ті поці
лунки, які ми так мовчазно споглядали, ніби коїли гріх, забуваючи 
якусь провину та поринаючи в інший світ. Згадай, як вуста героїв
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зближувалися, а їхні очі втікали від камери; згадай, як ми тоді мо
гли сидіти, навіть не поворухнувшись, поки колеса автобуса роби
ли сім із половиною обертів за секунду.

Але вона не згадала... Охоплений ще більшим розпачем, я по
цілував її востаннє. На ліжку панував безлад. Чи помітила вона 
мій твердий «Вальтер»? Джанан лежала біля мене, задумано див
лячись у стелю, мов — на зорі. Втім, я озвався до неї:

— Джанан, хіба ми не були щасливі в наших автобусах? Повер
таймося до них знову.

Сенсу, звісно, в цьому не було ніякого.
— Що ти прочитав? — запитала вона натомість. — Про що нині 

дізнався?
— Чимало нового про життя, — відповів я в стилі актора «миль

ної опери». — Справді, чимало корисного. Є багато людей, які про
читали книжку, й усі вони чогось прагнуть... Насправді все дуже 
заплутано, і світло, яким книжка надихає цих людей, засліплює 
очі, неначе смерть. Життя таке приголомшливе. \

Я відчував, що тієї мови мені вистачить надовго — раз не ко
ханням, то принаймні словами творитиму дива, які сподобалися 
б і дітям. Прости мені, Ангеле, мою наївність і хитрощі, до яких 
вдався у цій безвиході, адже за сімдесят днів я вперше так на
близився до Джанан і лежав біля неї — кожному, хто бодай трохи 
читав книжки, добре відомо: дитячість — єдиний вихід для таких, 
як я, коли в них перед носом зачинили браму до раю кохання. 
Пам’ятаю, якось уночі періщила така злива, ніби за вселенського 
потопу, і вода стікала річками по вікнах нашого автобуса, що їхав 
десь між Афйоном та Кутах’єю; ми з Джанан тоді переглядали 
фільм «Фальшивий рай». Але хіба Сейко щойно не розповів мені, 
як Джанан переглядала цей фільм рік тому в значно щасливішій 
та спокійнішій атмосфері, тримаючи за руку свого коханого?

— Хто такий Ангел? — запитала вона мене.
— Зрозуміло, що він пов’язаний із книжкою, — відповів я. —

І про це знаємо не тільки ми. Є й інші люди, які шукають його.
— А кому він з’являється?
— Тим, хто вірить у книжку. Тим, хто уважно її читає.
— Що потім?
— Потім, раз по раз перечитуючи книжку, ти стаєш ним. Якось 

уранці ти прокидаєшся, а люди дивляться на тебе й кажуть: «Боже,
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Боже, ця дівчина обернулася на Ангела в цьому світлі, що лине 
з книжки!» Отже, Ангел — дівчина. Але тобі потім стає цікаво: як 
це такий Янгол може розставляти іншим пастки! Як гадаєш: анге
ли можуть грати в нечесні ігри?

— Не знаю.
— Я теж не знаю. Теж міркую. Теж шукаю, — сказав я їй, Анге

ле, боячись перейти межу довіри й безпеки, та либонь подумавши, 
що єдиний рай, куди мене привели всі дороги, — це ліжко, на яко
му зараз лежу із Джанан. Тож хай і далі володарює та неповторна 
мить. У кімнаті стояв ледь відчутний запах дерева, а в прохолод
ному повітрі витали рештки пахощів добре знаних нам із дитин
ства жуйок та мила, які ми тепер перестали купувати через «не 
такі» обгортки.

Не здатний ані проникнути в глибини книжки, ані піднятися 
до рівня серйозної Джанан, я відчув цієї пізньої години, що змо
жу сказати кілька слів і зі своєї проміжної позиції. Отож, я сказав 
Джанан, що найжахливіша річ — це час, і ми вирушили в ці ман
дри, щоб рятуватися від нього, самі того не усвідомлюючи. Тому 
ми й мандрували, тому й шукали мить, коли він . замре. І та не
повторна мить у цій повноті. Наближаючись до неї, ми відчули, 
що є час переходу, і разом із небіжчиками й тими, котрі помирали, 
пережили достатньо чудес, що існують за неймовірною межею. 
Зерна мудрости, які криє в собі книжка, у неперевершено дитячо
му стилі викладено й у тих коміксах, що ми гортали вранці, тож, 
добре помізкувавши, вже мали би скуштувати їх. Там, вдалині, не 
було нічого. І початок, і кінець нашої подорожі був там, де були 
ми. Він мав рацію: всі дороги й темні кімнати переповнені озброє
ними вбивцями. З книжки, з книжок у життя прослизала смерть.

Я обійняв її: серце, залишмося тут, красуне моя, — цій кімнаті 
не складеш ціни; поглянь: он стіл, годинник, лампа й вікно; що
ранку прокидаючись, ми будемо дивуватися з цієї шовковиці. Ось 
так: він — там, а ми — тут; ось віконна рама, ніжка столу й ґніт 
лампи: світло та запах, і який простий світ! Забудь нарешті про 
книжку. Він також хоче, щоб ми про неї забули. Бути — означає 
обіймати тебе. Але Джанан мовби й не чула.

— Де Мехмет?
Вона пильно дивилася на стелю, ніби там була написана від

повідь на це запитання. Її брови насупилися. Чоло розрівнялося.
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А вуста раптом затремтіли, немов зібралися відкрити якусь таєм
ницю: У жовтавому, наче пергамент, сяйві лампи її шкіра набула 
рожевого відтінку — чого я досі ніколи не бачив. Отак, після всіх 
мандрів, після безлічі ночей, проведених в автобусах, обличчя 
Джанан зарожевіло, як тільки вона пробула один день у спокої, 
виспалася й попоїла домашніх страв. Я сказав їй про це, сподіва
ючись, що вона раптом вирішить вийти за мене заміж — дівчата, 
котрі прагнуть щасливого й спокійного сімейного життя, зробили 
би так без вагань.

— Це тому, що я захворіла, — відповіла вона. — Простудилася 
під дощем. У мене температура.

Як то було добре: наче лікареві, притулити долоню до її гордо
го чола й потримати отак, поки вона лежить, втупившись у сте
лю, а самому простягтися поряд і милуватися барвою її облич
чя. Я так і тримав руку на її чолі, ніби боявся, що Джанан кудись 
утече. Перед очима зринали дитячі спогади, а насолода від цього 
доторку дивним чином перевертала шкереберть мої уявлення про 
найзвичайніші речі: людське помешкання й кімнати, ліжка й запа
хи. Проте в голові вихрилися й інші думки та розрахунки. Джанан 
ледь обернулася до мене й запитливо глянула — я забрав руку з її 
чола й сказав правду:

— Так, у тебе гарячка.
І несподівано в мене з’явилася купа можливостей, на які ані

трохи не сподівався. На початку другої години ночі я спустився 
на кухню, де у півтемряві серед страхітливих каструль та примар 
надибав чимале джезве*. Заварюючи в ньому липовий цвіт, зна
йдений у скляній банці, я вже обдумував, як скажу Джанан, що 
найкращі ліки від застуди — це залізти з кимось під одну ковдру. 
Потім, стоячи біля серванта, який мені описала Джанан, і шука
ючи в коробках із ліками аспірин, мріяв захворіти й собі — тоді 
ми цілими днями будемо в кімнаті разом. Зненацька заворуши
лася фіранка й зачовгали чиїсь капці. Я побачив тінь дружини 
Др. Наріна, відтак — її знервоване обличчя. «Ні, пані, — заспокою
вав я, — ви даремно хвилюєтеся, пані, вона всього-на-всього трохи 
застудилася».

Жінка провела мене на верхній поверх. Попросила дістати 
з шафи товсте укривало, натягла на нього підковдру й сказала:

* Джезве (тур.) — турка.
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— Ой, рідненький, та дівчина — справжній ангел, дивися, не за
смучуй її!

Потім додала ще кілька слів, які тепер не виходили мені з голо
ви: яка ж гарна в моєї жінки шия.

Отож, повернувшись у кімнату, я довго розглядав шию Джанан. 
Хіба я не бачив її раніше? Бачив і любив, але цього разу довга діво
ча шия здавалася мені такою звабливою, що я довгий час більше ні 
про що не міг думати. Я спостерігав, як Джанан повільно випила 
липовий чай, проковтнула аспірин, щільно загорнулася в ковдру 
й, ніби слухняна дитина, яка вірить, що хвороба мине вже наступ
ної хвилини, почала чекати, коли їй полегшає.

Запала довга тиша. Я дивився з вікна надвір, стиснувши доло
нями скроні. Ледь чутно шелестіла шовковиця. Серце моє, чуєш, 
як наша шовковиця тремтить навіть на слабкому вітерці? Мов
чання. Тремтіла Джанан; час минав блискавично.

Певна річ, наша кімната незабаром перетворилася на те міс
це з особливим кліматом і атмосферою, яке називають «кімна
тою хворого». Сновигаючи по ній туди-сюди, я відчував, як і стіл, 
і склянка, і триноша поволі стають мені аж надто звичними та аж 
надто дратують. Була четверта ночі. Сядь тут, — попросила вона, — 
біля мене на ліжку. Я обхопив її вкриті ковдрою ноги. Вона всміх
нулася: я дуже милий. Заплющивши очі, вона вдала, що спить; ні, 
таки задрімала; спить. Спить? — Спить.

Я спам’ятався, вештаючись кімнатою. Поглядав на годинник; 
наливав із карафи воду в склянку; дивився на Джанан і не міг ні
чого вирішити. Потім із доброго дива також проковтнув аспірин. 
Щойно Джанан розплющувала очі, я одразу прикладав руку до її 
чола, перевіряючи, чи не впала температура.

Годинники гнали час уперед, але він на якусь мить немов зу
пинився і тоді порвалася напівпрозора пелена, яка обплутала 
мене, а Джанан сіла на ліжку. Ми раптом заходилися жваво об
говорювати стюардів із наших автобусів. Один із них заявив, що 
колись пересяде на місце водія й відкриє невідому країну. Інший, 
не втримавши язика за зубами, повідомив: компанія приготува
ла для вас, наші дорогі пасажири, безкоштовні подарунки; прошу, 
пригощайтеся жуйками, але не дуже налягайте на них, ага-бею, бо 
вони з опіумом — це аби ви солодко спали, гадаючи, що вас за
колихують ресори нашого автобуса, вправність водія і високий
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статус нашої компанії з її транспортними засобами. А пам’ятаєш, 
Джанан, потім був іще один — як ми весело сміялися — пам’ятаєш, 
ми його бачили в двох різних автобусах, і він сказав: «Я спочатку 
думав, що ти, ага-бею, цю дівчину вкрав, та тепер бачу — ви одру
жені; ну, то вітаю».

Ти вийдеш за мене? Ми перебачили сотні сцен, осяяних цими 
світлими словами: коли закохані, обійнявшись, прогулювалися під 
деревами, і коли стояли вночі під електричним стовпом, і коли си
діли в авто, звісно, на задніх місцях; ці сцени грали і на тлі Боспор- 
ського мосту в рясні зливи, як у закордонних фільмах; або ж милі 
дядечки з любими родичами раптом залишали багатого хлопця зі 
спокусливою красунею на самоті, і той, ледве поставивши це запи
тання, стрибав у басейн — бульк — ти вийдеш за мене? Але позаяк 
я не бачив сцени, в якій це запитували би дівчину з гарною шиєю 
в «кімнаті хворої», то не міг повірити, що ті слова подіють на Джа
нан так само магічно, як на кіногероїнь. Окрім того, мої думки чо
мусь крутилися навколо мужнього комара який літав по кімнаті.

Я глянув на годинник і занепокоївся. Перевірив, чи є в неї тем
пература, і стривожився. Відтак захотів оглянути її язика; вона ви
стромила його — кінчик був гострий і рожевий. Я ліг на неї і взяв 
цей язик до рота. Якусь мить ми так і лежали, Ангеле!

— Не треба, серце, — озвалася вона потім. — Ти дуже милий, але 
не треба.

Вона заснула. Лігши біля неї на ліжку, я рахував її вдихи... вди
хи. Аж потім, коли вже світало, я думав і передумував, як сказа
ти їй: «Таки поміркуй востаннє, Джанан, заради тебе я готовий 
на все; Джанан, ти хоч розумієш, як я тебе кохаю...» Ото таке, всі 
слова з однаковим змістом... Тоді я став метикувати: чи не вда
тися мені до брехні, аби знову заманити її в автобуси, однак те
пер я й не дуже знав, куди треба їхати, й усвідомлював, що по
чав боятися смерти після того, як познайомився з «годинниками» 
Др. Наріна та провів ніч із Джанан у цій кімнаті.

Отак-то, Ангеле, бачиш, сіромаха лежав біля своєї коханої 
й слухав, як вона дихає, поти, доки не зійшло сонце. Він розгля
дав її неповторне гладеньке підборіддя, руки, що виднілися з-під 
нічної сорочки, яку дала Гюлізар, волосся, що розсипалося на по
душці; дивився, як довкола шовковиці спроквола розступається 
темрява.
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Потім усе відбувалося швидше: у будинку почулося шаротіння 
чужих ніг, чиїсь обережні кроки біля дверей; знову здійнявся вітер 
і грюкнув рамою, мукнула корова; задеренчав автомобіль; хтось за
кашляв і постукав у двері. Відтак разом із запахом смаженого хліба 
в кімнату прослизнув якийсь чоловік середнього віку, поголений, із 
лікарською сумкою в руках — власне, він і нагадував лікаря більше, 
ніж будь-кого. У нього були страшенно червоні губи, ніби щойно 
сьорбнув людської крови, а на одному з їхніх кутиків гноївся брид
кий нарив. Я уявив собі, як цей тип зараз безсоромно роздягатиме 
спітнілу Джанан, цілуючи цими губами її шию та спину. Поки він 
діставав із тієї огидної сумки стетоскоп, я мигцем витяг зі своєї схо
ванки «вальтера» й, не зважаючи на стривожену матір родини, яка 
стовбичила на порозі, полишив і цю кімнату, і цей дім.

Мене ніхто не бачив, і я постарався мерщій загубитися у во
лодіннях Др. Наріна, які він учора показував. Упевнившись, що 
на цій оточеній тополями галяві мене ніхто не помітить, а вітер 
не рознесе пліток, я дістав свій пістолет і вистрілив кілька разів 
підряд. Так провів свій перший — невдалий, хоч плач, та короткий 
урок стрільби, змарнувавши кілька куль із подарунка Др. Наріна. 
Обравши за ціль тополю, я тричі стріляв у неї з відстані чотирьох 
кроків і жодного разу не влучив. Пам’ятаю, як трохи повагавшись, 
я безнадійно спробував зібратися з думками, позираючи на хмари, 
котрі насувалися з півночі. Страждання молодого Вальтера...

Попереду над частиною володінь Др. Наріна стриміла чимала 
скеля. Я виліз на неї і сів на каміння, але замість того, щоб пори
нути в шляхетні думи, навіяні широкими просторами, замислив
ся над тим, у якому ницому місці скінчиться моє життя. Минуло 
багато часу, проте я не бачив перед собою ні ангелів, ні мудрих 
книжок, ані просвітлених пері з сільськими філософами — у такі 
скрутні хвилини вони допомагають лише пророкам та святим або 
кінозіркам і політичним лідерам.

Геть зневірившись, я повернувся до маєтку. Скажений червоно
губий лікар уже напився з Джанан крови й тепер сидів із матір’ю 
родини та сьорбав чай, який заварили її доньки-троянди. Він зу
стрів мене з блиском в очах, наперед смакуючи свої настанови.

— Хлопче! — гукнув він.
Моя жінка застудилася, і в неї тяжкий грип, але найстрашніше 

те, що через утому, знесилення та недогляд вона на межі астенії.
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Що я робив? Чого вона така стомлена? Чим я спромігся так її ви
снажити? Мати з доньками підозріливо зиркнули на молодого чо
ловіка, недавно одруженого.

— Я призначив їй серйозні ліки, — сказав медик. — Дівчині тиж
день не можна вставати з ліжка.

Цілий тиждень! Ця пародія на лікаря ковтнула рештки чаю, 
ум’яла ще два кружальця мигдалевого печива та вшилася; я ж по
думав, що семи днів мені вистачить із надлишком. Джанан спала 
в ліжку, я зібрав у кімнаті сяке-таке шмаття, що могло знадобити
ся, згріб свої нотатки й гроші. Поцілував Джанан у шию і мерщій 
полишив кімнату, ніби поспішав добровольцем захищати батьків
щину. Потім сказав Гюлізар та її матері, що маю нагальну спра
ву, яку зобов’язаний виконати. Свою жінку довіряю їм. Вони від
повіли, що доглядатимуть її, як рідну невістку. Я повідомив, що 
повернуся за п’ять днів і, не озираючись ані на відьомський край 
примар і розбійників, полишений за спиною, ані на кладовище, де 
лежав юнак із Кайсері, якого мали за сина Др. Наріна, подався на 
автовокзал.

12

І знову я на дорогах! Гей, привіт вам, старі автовокзали, іржавілі 
автобуси й зажурені пасажири! Ось як воно буває: ви мимохіть зви
каєте до якихось утіх, самі не знаючи, що звикли, а потім позбуває
теся свого наркотика, й душу огортає смуток, бо життя вже не буде 
таким, як раніше. Я ж гадав, що врятуюся від цього смутку, поки ста
рий «Магірус» везе мене з містечка Чатик, яким таємно управляв Др. 
Нарін, до решток цивілізації. Нехай я кашляв і чхав, нехай, мов ста
рий дід, ледве зводив подих на гірських поворотах, зате врешті-решт 
сидів у автобусі. Щоправда, у серці казкової країни, котру я полишав 
за плечима, у кімнаті одного з її будинків лежала гаряча від недуги 
Джанан, і в тій-таки кімнаті на дівчину цілу ніч чатував підступний 
комар, якого я в поспіху забув провчити. Отож, я ще раз обмізкував 
свої плани й проглянув нотатки, щоб якнайшвидше завершити заду
ману справу, повернутися переможцем і почати нове життя.

Опівночі, їдучи напівсонний уже в іншому автобусі, я забрав 
голову від тремкого вікна, розплющив очі й тієї ж миті, либонь
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уперше втішив себе надією, що таки зустрінуся з тобою, Ангеле, 
віч-на-віч. Але як далеко було від мене натхнення, що поєднує ду
ховну чистоту з чарами неповторної миті! Я знав, що ще довго не 
зможу побачити тебе з вікна автобуса. І поки за вікном миготіли 
чорні рівнини, страхітливі прірви, річки кольору ртуті та занеха
яні автозаправки, де з реклам цигарок і одеколонів повипадали 
прогнилі літери, в моїй голові роїлися егоїстичні помисли, лихі 
сподівання, думки про смерть і книжку. Я не бачив гранатового 
світла телеекрана, який оживив би мої мрії; не чув моторошного 
хропіння якогось неспокійного різника, що повертався додому із 
бійні, де цілий день убивав тварин.

Під ранок водій автобуса висадив мене в гірському містечку 
Аладжаеллі. Тут промчало не лише літо, а навіть осінь, і вже на
ладналася зима.

Я зайшов у якусь невеличку кав’ярню, щоб почекати, поки від
чиняться державні установи. В юного офіціанта, який заварював 
чай і мив склянки, далебі не було лоба: волосся на його голові чо
мусь починалося від брів. Він запитав у мене, чи я не з тих, що 
приїздять сюди послухати шейха-ефенді. Я відповів «так», аби 
згаяти час. Офіціант подав мені міцний чорний чай і подарував 
собі задоволення, поділившись неймовірними історіями про те, як 
шейх лікує жіноче безпліддя та інші хвороби, однак справжнє його 
вміння — згинати поглядом виделку в руці й відкривати пляшки 
«Пепсі-Коли» одним доторком пучки пальця.

Коли я вийшов із кав’ярні, зима вже минула, осінь прокрути
лася в зворотному порядку, і тепер стояло спекотне мушине літо. 
Як вчинила би на моєму місці кожна доросла та вольова людина, 
що звикла негайно вирішувати свої проблеми, я попрямував на 
пошту і там трохи занепокоєно, уважно обвів очима всіх сонних 
чиновниць та чиновників, які читали за столиками газети, пили за 
стійками чай і курили цигарки. Проте його серед них не було. Тоді 
я підійшов до чиновниці, зовні схожої на лагідну старшу сестру, 
однак насправді та виявилася справжнісінькою фурією — перед 
тим, як сказати, що Мехмет Булдум-бей допіру подався розно
сити листи, вона мене вимордувала сотнею запитань: «А хто ви 
такий? А може, ви почекаєте тут? Але зараз робочий час, може, 
прийдете пізніше?» — аж я мусив відрекомендуватися як армій
ський товариш Мехмета, який приїхав із самого Стамбула й має
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там достатньо впливових друзів у Головному управлінні пошто
вої служби. Тим часом Мехмет Булдум, заледве перед тим поли
шивши поштове відділення, вже встиг загубитися серед вуличок 
та кварталів, якими я тепер безнадійно бігав, плутаючи їхні назви.

Скільки я не розпитував усіляких тіточок, чи не проходив тут 
поштар Мехмет, а таки примудрився загубитися в тісних про
вулках центральних кварталів. Рябий кіт ліниво облизувався на 
сонці. Поки комунальники приставляли до електростовпа драби
ну, якась вродлива молодичка обмінювалася з ними поглядами, 
виносячи на балкон простирадла й подушки. Мені у вічі впало 
якесь карооке дитя; воно відразу здогадалося, що я не тутешній 
й не забарилося кукурікнути: «Що забув?» Ет, якби тут була Джа- 
нан, вона із цим чортеням хутко потоваришувало б і залюбки його 
розбалакала; і я подумав, що закохався по вуха в цю дівчину не 
тому, що вона гарна, неприступна й загадкова, а тому, що вміє отак 
хутко порозумітися із такими дітьми.

Навпроти пошти на хіднику під каштанами стояли столи
ки кав’ярні «Смарагд», я примостився за один із них перед 
пам’ятником Ататюрка. А незабаром спіймав себе на тому, що чи
таю газету «Пошта Аладжаеллі»: зі Стамбула в аптеку «Джерело» 
завезли ліки проти закрепів марки «Стлопс»; юнацька футбольна 
команда «Черепиця» готується до перемог у новому сезоні, вчора 
на її запрошення до «нашого міста» приїхав тренер «Болуспору». 
Отже, у місті є черепичний завод, — виснував я. І, руйнуючи свої 
мрії, побачив, як захеканий Мехмет Булдум-бей заходить у буди
нок муніципалітету з величезною поштарською сумкою на плечі. 
Як-бо відрізнявся цей статечний і втомлений Мехмет від того, що 
його Джанан не могла викинути з голови! Отже, мої справи у цьо
му тихому та простому містечку були завершені, я мусив хутчіше 
звідси вибиратися, позаяк на мене ще чекало чимало юних Мех- 
метів зі списку. Але шайтан таки спокусив мене, і я зачекав, поки 
Мехмет Булдум вийде з будинку муніципалітету.

Відтак перепинив його, звернувшись на ім’я, коли він прудко 
дріботів своєю поштарською ходою до затінку на тротуарі, а поки 
бідолашний розгублено витріщався на мене — обняв та поцілував, 
дорікаючи, що досі не впізнав свого улюбленого армійського дру
га. Уже почуваючись винним, Мехмет Булдум сів зі мною за сто
лик кав’ярні й почав безнадійно висловлювати різні припущен
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ня, попавшись на мої жорстокі вибрики: «Ну-бо, згадай, як мене 
звати!» — не вмовкав я. Він щось белькотів, та незабаром я різко 
перебив його, назвавшись вигаданим ім’ям, і розповів про своїх 
знайомих у Головному управлінні поштової служби. Втім, Мех- 
мет виявився щирим другом: його особливо не цікавили ні Голо
вне управління, ні кар’єра. Обливаючись потом від спеки й тяжкої 
ноші, він вдячно дивився на пляшечку з газованою водою «Будак», 
яку швидко подав та відкрив офіціант, і мріяв якомога швидше 
позбутися цього надокучливого армійського друга, що змушував 
ніяковіти. Але, можливо, через те що не виспався, я до глибини 
душі відчув таку злобу, аж солодко замакітрилася голова.

— Кажуть, ти прочитав якусь книжку! — випалив я, поважно 
ковтаючи чай. — То ти читаєш ту книжку? Кажуть, ти іноді це ро
биш у всіх на очах.

Його лице сполотніло. Він добре все зрозумів.
— Де ти взяв ту книжку?
Утім, хлопець одразу й опанував себе. Мехмет мав якогось ро

дича, що їздив у Стамбул лікуватися, того зацікавила назва книж
ки, і він купив її у вуличного торговця, гадаючи, що це медичні 
поради, а як зрозумів, що помилився, то пошкодував викидати 
й віддав йому.

Ми трохи помовчали. На одне із двох вільних крісел біля сто
лика примостився горобець; перестрибнув на друге.

Я свердлив очима поштаря: його ім’я було вишите на комірці 
дрібними та акуратними літерами. Він був мого віку, хіба на кілька 
років старший. Книжка, яка пустила моє життя під укіс, перевер
нула мій світ догори дном, трапилася на шляху і йому; якось при
голомшила і його; вплинула й на нього, хоча я до кінця не знав, як 
і не міг вирішити, чи хочу дізнатися. Нас двох об’єднувала спільна 
тема, роблячи чи то жертвами, чи то щасливцями, і це зачіпало 
мене за живе.

Завваживши, що мій співрозмовник не здатен відкинути цю 
тему так само байдуже, як пожбурив кришечку від пляшки з во
дою «Будак», я відчув, що книжка посіла в його житті особливе 
місце. І що він за людина? Довгі пальці, неймовірно гарні доско
налі руки. Шкіру можна назвати ніжною — звідки вона в нього? 
Чутливе обличчя й мигдалеві очі, яким тяжко приховати наймен
шу лють або тривогу. Чи скаже він, що книжка заманила в пастку
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і його, як мене? Що і йому перевернула цілий світ? Що й він за
дихається ночами від самоти та смутку, які вона навіває?

— Добре, друже, — озвався я. — Дуже радий був бачити тебе, але 
на мене чекає автобус.

Даруй мені мою брутальність, Ангеле, бо тієї миті я раптом від
чув, що можу втнути штуку, на яку не розраховував: візьму, й ніби 
рану, розкрию цьому хлопцеві всю мою вбогу душу, аби натомість 
він вилив свою. Такі сердечні церемонії закінчуються пиятикою 
з гіркими слізьми та не дуже переконливими братніми обійма
ми — ні, я не цурався цього й навіть обожнював посиденьки зі сво
їми друзями по магалі, але тієї хвилини хотів лишень думати про 
Джанан. Прагнув якнайшвидше залишатися на самоті зі своїми 
мріями про щасливе сімейне життя, яким колись, може, і заживу 
з Джанан. Я вже підвівся з-за столу, як тут мій армійський друг 
сказав:

— З цього міста о цій годині не вирушає жоден автобус.
Ба! Кмітливий який. Своєю гарною рукою він погладжував 

пляшку з газованою водою, задоволений собою, бо не схибив на 
слові.

Я ж вагався: дістати зараз пістолет і зрешетити його тонку шкі
ру, чи стати йому найкращим приятелем, вірним другом та опорою 
в житті? Либонь я міг би вибрати й золоту середину: наприклад, 
прострелити хлопцеві тільки плече, відтак покаятися й допрова
дити його в лікарню, а ввечері, обіймаючи за те саме плече, пере
читувати разом із ним усі листи з поштарської торби, аби здобути
ся на такі веселощі, яких зазнають хіба божевільні.

— Яка різниця, — відповів я врешті-решт. Розкішним жестом 
поклав на стіл гроші за чай і воду, розвернувся та й пішов. Я на
віть не здогадувався, з якого фільму поцупив усі ці манери, втім, 
правду кажучи, вийшло не так і погано.

Я мчав щодуху, ніби поспішав ув офіс на роботу; мабуть, Мех- 
мет Булдум дивився мені вслід. Вийшовши біля пам’ятника Ата- 
тюрку на вузенький тінявий тротуар, я попростував до автовокза
лу, якщо його так можна було назвати. Якби у світі й був автобус 
настільки нещасний, щоб стати на ніч у злиденному містечку Ала- 
джаеллі, яке мій приятель-поштар величав містом, то дуже сумні
ваюся, що тут для нього міг знайтися бодай сарай, аби сховатися 
від дощу та снігу. Якийсь гордовитий чолов’яга, приречений усе
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життя продавати квитки в тісній норі, задоволено повідомив мені, 
що перший автобус прибуде не раніше, ніж ополудні. Я, звісно, 
промовчав, що його лисий гарбуз замість голови — точнісінького 
такого кольору, як і ноги кралі біля шини «Соосіуеаг» на календа
рі в нього за спиною.

«Чому я лютую? — запитував я у себе. — Чому так дратуюся? 
Скажи мені, Ангеле! Ангеле, я не можу збагнути, хто ти і що ти 
за один! Хоч поглянь на мене, допоможи мені, щоб лють не збила 
з пуття, щоб зарадив усім на світі лихам та напастям, ніби батько 
нещасливої родини, який оберігає домашнє вогнище, щоб чимско- 
ріше поєднався з Джанан, яку лихоманить.

Однак лють не вщухала ні на мить. Цікаво: таке коїться з усіма 
двадцятидворічними юнаками, в яких за поясом — «Вальтер»?

Я зазирнув у свої нотатки й легко знайшов назви потрібних 
мені вулиці та крамниці: галантерея «Благо». Дбайливо виставле
ні в невеличкій вітрині домоткані покривала, рукавички, дитяче 
взуття, мереживо та вервиці затято переносили мене в той пое
тичний час, який так обожнював Др. Нарін. Зайшовши всередину, 
я одразу побачив чоловіка, який, сидячи за прилавком, читав газе
ту «Пошта Аладжаеллі», однак розгубився й повернувся назад на 
вулицю. Цікаво, в цьому містечку кожен такий самовпевнений, чи 
це мені тільки здається?

Трохи пригнічений, я сів за столик у першій-ліпшій кав’ярні, 
випив пляшку газованої води «Будак» і зібрався з думками. Про
ходячи в затінку вузького тротуарчика, я звернув' увагу на тем
ні окуляри, виставлені у вітрині аптеки «Джерело», і придбав їх. 
Працьовитий аптекар уже приліпив на ту-таки вітрину й рекламу 
ліків проти закрупу, вирізавши її з газети.

У темних окулярах і я зміг зайти у галантерейну крамницю 
«Благо», ніби один із самовпевнених містян. Затим прогув грудним 
голосом, що хочу подивитися на рукавиці. Так робила моя мама. 
Вона ніколи не казала: «Хочу дібрати для себе шкіряні рукавич
ки», — або: «Дайте шерстяні рукавиці сьомого розміру для мого 
сина-солдата», — азавжди: «Хочу подивитися на рукавиці!» Від цих 
слів продавці ледь не підстрибували, що, звісно, сприяло купівлі.

Але для цього чоловіка, який, певна річ, був сам собі пан, мій 
наказ, вочевидь, прозвучав як приємна музика. Елеґантно, ніби 
уважна та вибаглива господиня, і дисципліновано, наче вояк, що
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обожнює порядок, бо заповзявся стати генералом, він почав по
казувати мені весь свій крам, дістаючи його з вітрини, шухляд 
і домотканих торбин. Йому було років шістдесят, обличчя него
лене, голос доволі суворий, щоб аніяк не видати своєї манії до ру
кавичок: він показав маленькі жіночі рукавички з вовняної пряжі, 
в яких кожен пальчик був триколірний; аби похвалитися мараш- 
ською повстю, вивернув назовні грубі вовняні рукавиці, яким на
давали перевагу чабани; а от у цих рукавичках, які він замовляв 
в’язати селянкам, власноруч добираючи пряжу, немає ані грама 
штучної фарби. На пучках вовняних рукавиць вшиті підкладки, 
бо ці місця найшвидше рвуться; якщо ж мені потрібні рукавички 
з квітчастими візерунками, то я маю купити оту помережану на 
краях пару, забарвлену найсправжнісінькою фарбою з волоського 
горіха. Ні? Може, я бажаю чогось особливого? Тоді маю скинути 
свої окуляри й — прошу дуже — подивитися на те ось диво, поши
те зі шкіри сиваського пса кангала.

Я подивився. І знову надяг окуляри.
— Сирото Еллі, — звернувся я до нього, знаючи, що це псевдо 

вживалося в доносах, які посилали Др. Наріну. — Мене прислав 
Др. Нарін: він тобою дуже невдоволений.

— Чого б це? — холоднокровно запитав той, наче мені не сподо
бався колір якоїсь із рукавичок.

— Поштар Мехмет — сумирний громадянин... Чому ти доносив 
на цього хлопця, намагаючись заподіяти йому лихо?

— Він — не сумирний, — відповів крамар.
І все пояснив мені тим самим тоном, яким описував рукавички: 

хлопець читає якусь книжку й робить це так, щоб привернути ува
гу інших. Певна річ, він виношує чорні й огидні думки, пов’язані 
з цією книжкою і злом, яке вона сіє. Якось його зловили прямо на 
порозі в однієї вдови — він зайшов, навіть не постукавши, бо ніби
то приніс їй листа. Іншого разу його бачили з одним першоклас
ником у кав’ярні — вони сиділи щока до щоки, коліно до колінця, 
і поштар читав йому якісь комікси. А в них, звісно, і розбійники, 
і мерзотники, і злодії прирівнювалися до святих та праведників.

— З тебе досить? — запитав він і продовжив: — Якщо віднині 
в цьому містечку, — еге ж, він сказав «містечку», — соромляться 
хати з глини, шапки з повсті й зневажають жінок, котрі фарбують 
нігті хною, то це все заслуга того поштаря, автобусів і телевізорів
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у кав’ярнях — це вони поширюють тут американську пропаганду. 
А яким ти автобусом сюди приїхав?

Я відповів.
— Безсумнівно, Др. Нарін — велика людина, — продовжив кра

мар. — Мені приємно отримувати кожен його наказ, кожне пові
домлення, і я вдячний йому. Але їдь-но ти, хлопче, і передай Др. 
Наріну, щоби більше не присилав до мене дітлахів, — він зібрав 
свої рукавиці. — І передай ще таке: я, Мустафа-паша, на власні очі 
бачив, як той поштар дрочив у вбиральні.

— І це тими гарними руками, — додав я та вийшов.
Я надіявся, що на свіжому повітрі заспокоюся, втім, ледве сту

пивши під пекучим сонцем на пласку вуличну бруківку, переля
кано згадав, що маю простирчати в цьому містечку ще дві з поло
виною години.
' Охлялий і змордований, та, що найтяжче, невиспаний, я му
сив чекати автобуса; у шлунку — газована вода «Будак» і чай, які 
жлуктив склянка за склянкою, у голові — короткі «міські новини» 
з газети «Пошта Аладжаеллі»; перед очима пливуть, мов марево, 
червоні та фіолетові плями від плексигласового панно банку «Зі- 
раат» і черепиці на даху будинку муніципалітету; у вухах стоїть 
пташиний щебет, гудіння генератора і людський кашель. Наре
шті на стоянці припаркувався автобус, але щойно я вхопився за 
ручку дверей, як мене від них уже відштовхнули. Натовп, який 
стояв надворі, відтяг мене назад — Богу дякувати, не намацавши 
«вальтера» — аби я дав дорогу шейху, який виходив із автобуса. За 
мить той поволі проплив повз мене з просвітленим виразом ро
жевого, мов троянда, обличчя, — поважний, ніби у скорботі через 
нас, грішних, та водночас аж надто насичений життям і цікавістю 
до своєї персони. «І чого це рука потяглася до зброї?» — запитав 
я сам у себе, відчуваючи на стегні дуло пістолета. Відтак, плюнув
ши на все, зайшов ув автобус.

Але той усе не рушав, і здавалося, Джанан уже забула про мене 
разом із цілим світом, тому мені довелося чекати і з сидіння номер 
тридцять вісім спостерігати, як натовп вітає свого шейха — ось і до 
безлобого офіціанта надійшла черга цілувати руку. Він гарненько 
цмокнув і наполегливо потяг до свого волосся на лобі, як тут за
гурчав наш автобус. Тоді-таки я помітив серед схвильованої юрми 
й голову знедоленого галантерейника. Крамар простував крізь на
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товп, ніби терорист, який задумав пристрелити політичного ліде
ра, і поки автобус від’їжджав, я зненацька відчув, що він насправді 
прямує не до шейха, а — до мене.

Проте містечко вже залишалося позаду, і я сказав собі: «За
будь!» Безжальне сонце, мов спритний шпигун, чигало на мене за 
кожним деревом і поворотом, напікаючи потилицю та руку. «За
будь і їдь!» Але поки лінивий автобус дирчав жовтим степом без 
жодної хатини, комина, деревця чи й скелі, а мої невиспані очі слі
пило сонячне проміння, я не знав забуття, натомість десь на дні 
серця відчував трохи інше: ті п’ять годин, які провів у цьому міс
течку, приїхавши туди, щоб за доносами знедоленого галантерей
ника знайти свого друга-поштаря Мехмета, відтепер визначали — 
як би це сказати — барви або гармонію моїх стосунків з новими 
людьми, яких зустріну в наступних містечках, налаштування сцен, 
які там переживу, гнаний духом детектива-аматора.

Наприклад, рівно за тридцять шість годин по тому, як полишив 
Аладжаеллі, я чекав на свій автобус в іншому занедбаному містеч
ку — витворене з якогось запилюженого кіптявого села, воно не
мов існувало у світі ілюзій, а не в реальному житті. І от, жуючи 
пиріжок із сиром, щоб згаяти нескінченний час та заспокоїти шлу
нок, у якому бурчало, я раптом відчув, що до мене наближається 
чиясь зловісна тінь. Це мій аматор рукавичок, галантерейник? Ні. 
Це його душа! Ні, це якийсь знедолений і розлючений крамар! Ні. 
Мабуть, це Сейко. Та поки я роздумав, зненацька почувся стукіт — 
грюкнули двері вбиральні, і картина перед очима змінилася: при
мара Сейко в дощовику перетворилася на миролюбного дядька 
в тому-таки дощовику. Щойно до нього приєдналися двоє — ді
вчинка і втомлена жінка з поліетиленовими торбами у руках та 
хустиною на голові, як я подумав: «Чому мені привидівся Сей
ко в сірому дощовику?» Може, тому, що мій знедолений друг- 
галантерейник простував крізь натовп у дощовику такого самого 
кольору?

Наступного разу мені вже загрожувала не примара Сейко в до
щовику, а колектив цілої фабрики. Міцно поспавши в одному 
тихому автобусі, я пересів у інший із ще пружнішими ресорами, 
які заколихали мене аж до ранку. Прокинувшись, я попрямував 
на борошняну фабрику, де працював молодий бухгалтер, на якого 
доносив знедолений продавець баклави. Оскільки я хотів якомога
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хутчіше зустрітися з юнаком, щоб негайно домогтися результату, 
то вдався до своєї винахідливої брехні про «армійського друга» — 
це допомагало завжди, адже різним Мехметам, за котрими ганяв
ся, як і справжньому, було двадцять три — двадцять чотири роки. 
Моя вигадка, думав я, либонь неабияк подіяла на того робітни
ка, всього білого від борошна, що пішов у адміністративне при
міщення за Мехметом, — його очі аж світилися від захоплення, 
дружніх і братніх почуттів так, наче він сам служив з нами в од
ній частині. Я став у якомусь закутку й зненацька відчув довкола 
на диво загрозливу атмосферу. Над головою карколомно крути
лася велетенська залізна труба, якою рухав мотор електромлина, 
що стояв на підлозі цього бараку, названого фабрикою, а мото
рошні білі примари робітників ворушилися в напівтемряві, мов 
сонні, лише блимаючи жаринками цигарок Помітивши, як вони 
перемовляються, вороже глипають і тицяють на мене пальцями, 
я старався вдавати, ніби мені це байдуже, бо сам собі стою в кутку. 
Через отвір у стіні з-поза мішків борошна прозирало чорне махове 
колесо, і мені вже привиділося, що воно на мене котиться, аж тут 
одна з примар, похитуючись, підійшла й запитала, де моє село. Ро
бітник не чув моїх слів через гудіння — голосно репетуючи, я по
яснив йому, що родом не з села. «Ні, — повторив він, — не «село». 
А як тебе сюди занесло?» Так само голосно я все розповів. Дуже 
люблю свого армійського приятеля, бо той — веселун і справжній 
друг, на якого можна покластися. Пам’ятаю Мехмета ще з мандрів 
по Анатолії, коли я продавав страхові акції. Борошняна примара 
почала розпитувати мене про фах страхового аґента: на такій ро
боті, либонь, наражаєшся на злодюг, мерзенних шахраїв, масонів, 
озброєних педерастів та інших лиходіїв, назв яких я не розчув че
рез шум, — одне слово, ворогів віри й держави? Потрапивши у без
вихідь, я почав докладно йому відповідати; він слухав, не зводячи 
з мене приязного погляду: атож, усі професії такі — в цьому світі 
є й чесні громадяни, а є сучі діти, пройдисвіти, які хтозна до кого 
можуть учепитися. Ми порозумілися, і я знову запитав про свого 
друга Мехмета: де це він?

— Поглянь краще сюди, дорогенький, — відповіла примара й за
котила штанину, показуючи свою кульгаву ногу. — Мехмет Окур 
не з тих шахраїв, що підуть до війська з кульгавою ногою, еге ж?

Хто я такий?
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Довелося мені вдавати, буцімто забув відповідь і на це запитан
ня — від подиву, певна річ, а не через безвихідь. Адреси й прізвища 
переплуталися, як думки в голові, — я виправдовувався, знаючи, 
що звучить це геть не переконливо.

Давши драла з фабрики, аби не заробити по голові, я тепер 
сидів у крамниці нашого знедоленого інформатора, котра стояла 
в центрі міста; їв розкішний пиріжок, який просто танув у роті, 
й думав про те, що кульгавий Мехмет анітрохи не схожий на того, 
хто прочитав книжку. Втім, мої експерименти дечого мене навчи
ли: ніколи не знаєш, що в людини лежить на серці.

Скажімо, у містечку Інжірпаша, на кожному розі якого пах
ло тютюном, книжку прочитав не лише молодий пожежник, на 
якого донесли, а й уся пожежна команда муніципалітету, причо
му поставилася до неї напрочуд серйозно. Готуючись до річни
ці визволення від грецької навали, дружні пожежники надягли 
на свої залізні каски невеликі газові запальники, і я разом із ді
тьми та якимсь слухняним вівчаркою на власні очі бачив, як вони 
зі смолоскипами на голові крокували в ногу майданчиком своєї 
частини, хором виспівуючи пісню: «Батьківщина у вогні, у вогні, 
у вогні». Відтак ми всі разом сіли за стіл і скуштували кавурми* 
з козячого м’яса. Тоді дружні пожежники, милуючи моє око сво
їми веселими жовтогарячими сорочками з короткими рукавами, 
чи то жартома, чи щоб висловити свою повагу, почали час від часу 
бурмотіти цитати з книжки. Саму книжку хлопці показали мені 
потім, вони берегли її, ніби Коран, ховаючи в кабіні своєї єдиної 
пожежної машини. Вони вірили, що не Ангел, а янголи літніми 
ночами показують засмученим і стражденним дорогу до щас
тя, з’являючись поміж сліпучих зір та вдихаючи тютюновий за
пах містечок. То хто із нас неправильно зрозумів книжку: я чи ці 
пожежники?

В одному містечку я знайшов фотографа та зробив із себе світ
лину. В другому — попросив місцевого лікаря послухати мої легені. 
У третьому — перевірив у ювеліра каблучку, якої не купив. Щора
зу, полишаючи ці сумні, запорошені й занедбані містечка, я мріяв 
про те, як ми з Джанан колись приїдемо сюди, щоб я показав, як 
люблю її пишні, мов ґрона, груди; щоб разом весело фотографува
тися й купувати каблучки, які поєднають нас аж до смерти, й нам

Кавурма (тур.) -  заморожена печеня.
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буде байдужісінько: хто такі насправді ці фотограф Мехмет, лікар 
Ахмет та ювелір Рахмет і наскільки їх полонила книжка.

Я блукав містечковими майданами; картав голубів за те, що 
паскудять на пам’ятник Ататюрку, поглядав на годинник, пере
віряв, чи не зник мій «Вальтер», та простував до автовокзалів, і, 
власне, цими хвилинами мене іноді охоплювало відчуття, що за 
мною стежать ті лихі люди, панове в дощовиках, примари «годин
ників» і настирливий Сейко. Чи не Мовадо з НРО це був, ота дов
га тінь, що вислизнула з автобуса на Адана, тільки-но я в нього 
сів? Так, це мав бути він, безперечно, це він, і мені потрібно як
найшвидше змінити автобус. І я змінював, ховався у вбиральнях, 
які смерділи лайном, останньої миті спритно вскакував у автобус 
«ШВИДКЕ ПРИБУТТЯ» і, виглядаючи з його вікна Ангела, від
чував, як мою потилицю свердлять чиїсь очі; обертаюся назад — 
а в останньому ряду цього разу підступно чатує Серкісов. Отож 
на нічних переаочинках посеред кукурудзяних полів я полишав 
у ресторані недопитий чай і, поки автобус, стояв на місці, розгля
дав зорі в шовково-блакитнім небі; усміхаючись, заходив у білій 
сорочці в першу-ліпшу крамничку на містечковому базарі й ви
ходив звідти — похмурий, у фіалковому піджаку поверх червоної 
сорочини та в оксамитових штанях; ще кілька разів ловив себе на 
тому, що захекано женуся крізь юрмисько на вулицях, тікаючи на 
автовокзал від чорних тіней за спиною.

Після всіх цих утеч, я вірив, що позбудуся озброєних примар, 
котрі наступали на п’яти, або вирішував, що дійсно немає жод
ної причини, через яку навіжені «годинники» Др. Наріна могли 
штрикнути мене ножем, — тоді замість лихих шпигунських очей 
я бачив скрізь доброзичливі погляди привітних мешканців місте
чок, радих мене зустріти.

Якось я супроводив із базару одну тітоньку, аби переконати
ся, що її сусід із протилежної квартири, що поїхав у Стамбул до 
свого дядька, — не мій Мехмет. Ми разом несли її сітки та син
тетичні торби, і коли гладкі баклажани, веселі помідори й го
стрі перчини ненароком покотилися з них, щоб підставити свої 
боки яскравому сонцю, жінка заторохтіла про те, як це шляхет
но — шукати армійського друга, й далі просторікувала про красу 
життя, анітрохи не зважаючи на мою хвору дружину, яка чекала 
вдома.
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Либонь життя таки красиве. В Карачали я сидів у ресторані 
«Вишуканий сад» під великою чинарою таїв приправлений чебре
цем розкішний шашлик із тушкованими баклажанами. Тим часом 
легіт, метляючи листочки на деревах, доносив із кухні запах тіста, 
такий самий приємний, як радісні спогади. А неподалік Айфону 
в якомусь бентежному містечку, чиєї назви вже не пам’ятаю, мої 
ноги, що часто самі собі обирали дорогу, мимохіть завели мене 
в крамницю, де торгували солодощами. Побачивши тут якусь 
маму, таку саму тілисту й круглу, як скляні банки, наповнені со
лодощами кольору цукатів та висохлих трояндних пелюсток, я на 
мить аж сторопів, швидко обернувся до каси й здригнувся. Не
повторна мініатюрна копія цієї мами, красуня років шістнадцяти 
з малими ручками, невеликим ротиком, випнутими вилицями та 
ледь косуватими очима відірвала погляд від глянсового журна
лу — і неймовірно, але глянула на мене, відверто всміхаючись, як 
ті розкуті чортиці з американських фільмів.

Ще якось уночі, чекаючи свого автобуса на вокзалі, котрий 
освітлювався такими самими м’якими променями, як тихі й спо
кійні вітальні багатих та розкішних стамбульських будинків, я по
знайомився з трьома друзями, офіцерами запасу, і грав із ними 
в картярську гру «Козирний шах», яку вони самі ж вигадали і вдо
сконалили. Вони понамальовували на картах, які вирізали з па
чок із-під цигарок «Йенідже», шахів, драконів, султанів, джинів, 
закоханих та ангелів; із їхніх взаємних дружніх підштрикувань 
я виснував: кожен із ангелів, що були зображені як жінки й замі
нювали джокерів, символізував чи то наречену когось із них, яка 
доводилася й сусідкою по магалі, чи то єдине й велике кохання 
їхньої юности, чи то й зірку вітчизняного кіно та кабаре, з якою 
можна покохатися лише мастурбуючи, — до такого додумався най- 
дотепніший із цієї трійці. Четвертого ангела вони дали малювати 
мені, причому не допитувалися, кого він означає — тим самим по
казавши себе тактовнішими за найкмітливіших друзів.

Я слухав нісенітниці, які мололи знедолені інформатори, і шу
кав відомого мені Мехмета серед найрізноманітніших юнаків, до 
яких вели найзаплутаніші манівці, адже вони геть усі мешкали 
в глушині, замикали двері й обгороджували свої сади паркана
ми з колючим дротом та плющем; тепер щохвилини втікаючи від 
справжніх лиховісних «годинників» у дощовиках, я ставав свід-
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ком щасливих сцен на вокзалах, містечкових майданах і в їдаль
нях автобусних станцій; але одна з них добряче попсувала мені 
нерви.

Це був п’ятий день моїх мандрів. Випивши раки, якою власник 
газети «Вільна преса Чорума» пригостив мене, наливши її в чайну 
склянку, аби я краще зрозумів його вірші, я збагнув, що він не по
годиться надрукувати уривки з книжки на шпальті «Сім'я і дім», 
бо це вже не зарадить ані залізничникам, ані залізниці, яку могли 
прокласти до Чорума з Амасьї; пізніше, у наступному містечку, 
проблукавши шість годин у пошуках вказаної адреси, я второпав, 
що знедолений інформатор доніс на читача, якого не існувало, 
ще й оселив його на вулиці, якої не існувало, щоб тільки вицига
нити в Др. Наріна гроші. Розлючений, я накивав звідти п’ятами 
в Амасью, зусібіч оточену скелястими крутосхилами, через які 
тут рано смеркає. Хоч я вже знав половину свого списку Мехме- 
тів, їм не було кінця, і мої ноги тривожно німіли, щойно я уяв
ляв, як Джанан досі лежить у гарячці. Отож я вирішив навідатися 
в будинок за потрібного адресою, запитати про свого армійського 
друга і, довідавшись, що цей Мехмет — незнайомий, одразу сіда
ти в найперший автобус, який завезе мене до узбережжя Чорного 
моря.

Перейшовши міст, який проліг над каламутною й аж ніяк не 
зеленою водицею Зеленої річки, я опинився в магалі, що розкину
лася просто під видовбаним у скелях цвинтарем. Старі й солідні 
особняки безмовно свідчили, які люди мешкали в цій запороше
ній магалі за кращих часів: неабиякі паші або володарі угідь. Я по
стукав у двері одного з цих особняків і вкотре спитав про свого 
армійського друга. Мене запросили в дім, сказавши, що той уже 
в дорозі на своєму авто. Затим продемонстрували кілька яскравих 
сцен із життя щасливої-прещасливої сім’ї:

1. Батько-адвокат, який безкоштовно захищав бідняків у суді, 
побажавши з порога всього найкращого своєму зажуреному підза
хисному, тепер переймався його лихами, уважно вивчаючи том із 
юриспруденції, який узяв зі своєї чудової бібліотеки.

2. Мати, обізнана з усіма судовими процесами, відрекоменду
вала мене цьому замисленому главі сімейства, Мехметовій сестрі 
з бісиками в очах, далекозорій бабці в окулярах і малому синові, 
що роздивлявся свою колекцію марок із серії «Батьківщина». Усі
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вони раптом зраділи, виявивши той запал і ту справжню гостин
ність, які описують у своїх книжках західні мандрівники.

3. Мати з донькою, чекаючи, поки підрум’яниться запашний 
пиріг, який пекла тітка Сювейде, спочатку шляхетно розпитали 
мене, що я за один; далі почали обговорювати роман Андре Моруа 
«Кохання у вигнанні».

4. Працьовитий Мехмет, який проводив цілісінькі дні в яблу
невих садках, відверто зізнався, що нітрохи не пам’ятає мене з ар
мійських років, але заходився доброзичливо шукати спільні теми 
для розмови і знайшов: держава відмовлялася розбудовувати за
лізницю й не заохочувала кооперації на селі — ми мали слушну 
нагоду обговорити збитки, яких зазнавала країна.

«Ці люди стопудово ніколи не трахаються», — подумав я, роз
чиняючись у вуличній пітьмі після того, як покинув щасливий осо
бняк. Лише постукавши в ті двері та вгледівши цю сімейку, я одразу 
збагнув, що знайомого Мехмета тут не знайду. Тоді чому засидівся 
там, зачарований цими картинами щастя з реклам житлових кре
дитів? «Усе через «Вальтер»», — відповів я, відчуваючи пістолет 
у себе на стегні. «А що, як повернутися й пробити тихі шиби цьо
го особняка своїми дев’ятиміліметровими кулями?» — подумалося 
мені. Хоча я знав, що це були не думки, а радше — якась шепот- 
лива колискова, щоби приспати чорного вовка в темних лісах мого 
розуму. Спи, чорний вовче, спи! Ой, так, заснімо! Якась крамниця, 
вітрина, реклама: отак мої ноги, мої слухняні ноги, мов налякане 
вовком ягня, кудись мене привели. А куди?.. Кінотеатр «Радощі», 
аптека «Весна», крамниця «Смерть», де торгують сушнею. Чому це 
хлопчина-продавець із цигаркою в руці так позирає на мене? Після 
крамниці з сушнею я минув бакалію й кондитерську кав’ярню, за
тим, розглядаючи в якійсь широкій вітрині холодильники «Арче- 
лік», кухонні плити «Айгаз», хлібниці, крісла й канапи, емальовані 
вироби й світильники, духовки «Модерн» і пухнастого та веселого 
іграшкового песика, а точніше, витребеньку, прикріплену до радіо 
«Арчелік», я відчув, що більше не стримаюся.

Отак, уночі, Ангеле, у затиснутому між горами місті Амасья 
я заридав ридма, стоячи перед вітриною. Знаєте, буває, запитають 
у дитини: «Чого ти, малятку, плачеш?» Воно плаче, бо на серці 
глибока рана, але дядькові, який запитує, відповість, що загубив 
свою синеньку стругачку для олівців. Отак і я тужив, дивлячись
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на ці всі речі у вітрині. Пробі, я намарне стану вбивцею й до самої 
смерти житиму з цим болем у душі. Купуватиму в крамниці, де 
продають сушню, соняшникове насіння, дивитимуся на своє ві
дображення у вітрині, милуватимуся собою в щасливім житті на 
тлі холодильників та кухонних плит, а тим часом той ниций і під
ступний внутрішній голос, зрадливий чорний вовк, що знову ви
щирив ікла, гарчатиме мені: «Ти винний!» Як же я, Ангеле, колись 
вірив у життя, де треба бути гарним? Нині, коли мій шлях проліг 
між Джанан, якій більше я не міг довіряти, та Мехметом, якого 
знищу, а хай і вірив би дівчині — я не мав інших соломинок, за 
котрі можна вхопитися, крім цього «Вальтера» та мрії про щастя, 
що зринала в тумані слизьких і підлих уповань. Холодильники, 
соковичавниця для помаранчів і крісла, що продавалися в кредит, 
пливли в мене перед очима під супровід нечутних ридань, які за
стрягали в горлі.

Якщо така ситуація має місце у вітчизняних фільмах, то ма
люкам, які шморгають носами, і заплаканим жінкам приходить на 
допомогу якийсь дядечко. Підійшов він і до мене, бугая:

— Синку! Ти чого плачеш? Щось трапилося?
Мабуть, цей мудрий бородатий дядько простував або в мечеть, 

або перетяти комусь горлянку.
— Дядьку, вчора помер мій тато, — відповів я.
Той, швидше за все, не повірив.
— Ти чий будеш, синку? — запитав він. — Видно, що не тутеш

ній.
— Вітчим не хотів нас тут бачити, — пожалівся я та подумав: 

а чи не сказати й отаке: «Дядечку, я здійснюю хадж у Мекку і про
ґавив свого автобуса. Ви не позичите мені грошей?!»

Натомість я вдав, ніби конаю з горя, і побрів у пітьму, таки 
живцем гинучи.

Однак моя брехня підбадьорила мене. А потім я й зовсім заспо
коївся, тільки-но сів ув автобус компанії «НАДІЙНЕ ПРИБУТ
ТЯ», якій завжди довіряв, і побачив на телеекрані симпатичну ха- 
ним, що рішуче й безжально гнала своє авто на юрмисько лиходіїв. 
Уранці ж зателефонував із крамниці «Чорне море», котра стояла 
на березі Чорного моря, мамі в Стамбул і повідомив, що ось-ось 
повернуся додому, лише владнаю всі свої справи. Якщо вона потім 
і заплаче, то тільки з радощів. Після цього я примостився за сто
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ликом у кав’ярні-кондитерській на старому базарі, розгорнув свої 
нотатки й обміркував усе до решти, аби якнайшвидше завершити 
задумане.

Читач книжки з Самсуна був молодий лікар, що стажувався 
в клініці соціального страхування. Побачивши, що він — не той 
Мехмет, який мені потрібен, я — чи то через його виголене облич
чя, чи через випещений і самовпевнений вираз на ньому — не знаю 
чому, але миттю збагнув, що цей чоловік пішов іншим, надійним 
шляхом: він якось пристосував книжку до власної системи трав
лення, і тепер йому, на відміну від таких, як я, що понівечили через 
неї життя, вона не заважає спокійно їсти хліб. Я миттєво його зне
навидів. Як могла книжка, що змінила мій світ, сколихнула мою 
долю, подіяти на цього чоловіка не дужче за вітамінну пігулку? 
Відчуваючи, що аж тремчу з цікавости, я кивнув на книжку, ко
тра буцімто ненавмисне, як і каталоги ліків, лежала на столі поміж 
цих томиків, і отак заговорив про неї з цим широкоплечим гарним 
лікарем, поки якась третьосортна копія Кім Новак, волоока сма
глява медсестра з гострими рисами обличчя, кидала на нас млосні 
погляди.

— Ах! Лікар-бей дуже любить читати, — захихотіла ця міцна 
й рішуча Кім Новак.

Щойно вона вийшла, лікар замкнув двері на ключ. Потім, як 
личить статечному дорослому мужчині, поважно вмостився на 
стільці, підкурив цигарку і пояснив мені все, як чоловік чолові
кові.

Під впливом родини він колись був вірянином, за юних літ 
ходив щоп’ятниці в мечеть, дотримувався посту на Рамазан. Та 
згодом закохався в одну дівчину, тоді ж і втратив віру, ще й став 
марксистом. Ці бурі минулися, спустошивши вщент його душу. 
Але відтоді, як він побачив цю книжку в бібліотеці одного зі своїх 
друзів, усе стало «на свої місця». Тепер він знав, де місце смерти 
в нашому житті, й впокорився, визнавши її існування так само, як 
із деревом у садку, бо воно росло так і буде рости, чи з другом на 
вулиці. Він усвідомив значення дитинства. Отак вчився любити 
та згадувати дрібнички з минулого, жуйки й комікси, адже наші 
перші книжки — мов перше кохання. По суті, він ще з дитинства 
полюбив божевільні, сумні автобуси і свою дику країну. Пізнавши 
Ангела, збагнувши існування цього дивовижного Ангела розумом,
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він повірив у нього й серцем. Тепер він знає: настане день — Ангел 
з’явиться, знайде його, і вони двоє підуть у нове життя; наприклад, 
він зможе знайти собі роботу в Німеччині.

Він все це так розповів мені, наче виписав рецепт щастя або 
дав поради, як зцілитися від якоїсь недуги. Відтак лікар-бей підві
вся, переконаний, що його рецепт цілком зрозумілий, і мені, неви
ліковному хворому, залишалося тільки пошкандибати до дверей. 
Я вже виходив, аж раптом той, ніби настановляючи, що ліки треба 
пити після їжі, зауважив:

— Коли я читаю, то підкреслюю важливі місця. Робіть і ви так.
Та я першим же автобусом вирушив на південь, Ангеле; немов

би втікаючи, — на південь. «Більше до узбережжя Чорного моря 
не поїду», — повторював я собі, додаючи, що ми з Джанан, далебі, 
ніколи не станемо тут щасливі; немовби в моїх щасливих задумах 
жила ця яскрава мрія. За дзеркально-чорними вікнами пролітали 
чорні села, чорні вівчарні, безсмертні дерева, сумні бензозаправки, 
порожні ресторани, тихі гори й сполохані зайці.

«Щось схоже я ніби вже бачив», — сказав я сам до себе, коли 
у фільмі, що йшов по телебаченню, один щирий і добрий хлопець 
почав пускати кулі в лиходіїв, які його жорстоко ошукали. Щоправ
да, спочатку він вимагав у них пояснень і перед тим, як убити, зму
шував кожного каятися й благати пощади, й навіть нібито прощав, 
достатньо довго і вагаючись, щоб ті могли вдатися до хитрощів; тоді 
й ми, глядачі, самі вирішували, що того типа треба прикінчити, а з 
екрану над кріслом водія вже линули гучні постріли. Я, проте, ди
вився у вікно, ніби незадоволений несмаком, кров’ю та злочинами 
на екрані, й міркував, Ангеле, чому не запитав у лікаря, хто ти такий, 
поки він виписував рецепт книжкового щастя. Тим часом посеред 
пострілів, реву двигуна та шуму коліс мені ніби вчувалася мелодія 
якоїсь дивної пісні, що починалася такими словами:

«Хто такий ангел?» — запитував хворий юнак. І перепитував 
лікар: «Ангел?» Відтак, самозакоханий упевнено розкладав на сто
лі якусь карту розкладав та мов нещасні хворі нутрощі на знімку 
показував усе, примовляючи отак: «Тут — пагорб Сенсу, а отам — 
Мить Неповторна — це місто, а там — Долина Чистоти, і якщо 
тут — пункт Нещасть, то це ось — Смерть — лише поглянь».

«Лікарю, а чи повинна людина вітати смерть із такою ж любов’ю, 
як Ангела?»
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Нотатки підказували мені, що в містечку Ікізлєр треба знайти 
газетяра — він також читав книжку. Вийшовши з автобуса, я вже 
за десять хвилин побачив, як цей анітрохи не схожий на коханого 
Джанан, присадкуватий і дебелий хлопчина чухає крізь сорочку 
своє опасисте тіло в крамниці посеред базару; відповідно, ще за 
десять хвилин спритний і рішучий детектив — тобто я — полишив 
це містечко найпершим автобусом. Змінивши протягом чотирьох 
годин два автобуси, я дістався до центру вілаєта; щоправда, сум
нівний хлопчина, якого я зустрів тут, забрав у мене ще менше часу, 
ніж попередній: він стояв у перукарні, збудованій якраз навпроти 
автовокзалу, тримаючи в одній руці совок, у другій — чистенький 
яскравий фартух і, поки його працьовитий патрон когось голив, 
украй зажурено дивився, як ми, щасливі пасажири, виходимо з ав
тобуса. «Брате, в автобус сідай, нас чекає незвіданий край!» — за
хотілося гукнути йому, спіймавши риму; я прагнув їхати до кінця, 
поки пері натхнення не покинула мене. Отож іще за годину був 
у наступному містечку, але позаяк безробітний, якого зустрів те
пер, видався мені аж надто сумнівним, то пішов шукати інформато
ра, який доніс на нього, і був змушений обдивлятися причандалля, 
заховане ним у висохлій криниці в садку за хатою: старі пташині 
клітки, кишенькові ліхтарики, ножиці, мундштуки з трояндового 
дерева та що найдивніше — рукавички, парасолі, віяла й пістолет 
«бравнінг». Серце крамаря було розбите, а зуби — вибиті, втім, 
щоб засвідчити Др. Наріну свої повагу й захоплення, він передав 
йому подарунок: годинник марки «Серкісов». Крамар розповідав, 
як готується до дня спасіння, зустрічаючись після п’ятничного на
мазу із трьома друзями в задній кімнаті кондитерської, а я рап
том подумав, що не встиг і оком змигнути, як пролетів не лише 
цей вечір, а й ціле літо. Важкі темні хмари облягали мій розум; 
у кімнаті сусіднього будинку загорілося світло, і тендітні жіночі 
плечі медового кольору зненацька, немов здригнувшись, промай
нули у вікні серед літнього листя; жінка була напівроздягнена. 
Потім, Ангеле, я побачив чорних коней, що мчали небом, і пруд
коногих хижих звірів, і насоси бензозаправок, і щасливих примар, 
і зачинені кінотеатри, й інші автобуси, й інших людей та інші міс
течка.

Того ж дня я розмовляв із продавцем авдіокасет, який хоч і не 
був знайомий з Мехметом, однак чомусь радше обнадіював серце,
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аніж розбивав мрії. Ми перескакували з теми на та тему; балакаю
чи про те, яку радість приносить людям його торгівля, про те, що 
минув сезон дощів, про нудьгу в містечку, куди я щойно приїхав; 
аж раптом почувся свист якогось сумного потяга й збентежив 
мене — треба було якнайшвидше полишати це глухе містечко, чия 
назва вже вивітрилася з голови, і найпершим автобусом поверта
тися в мою кохану оксамитову ніч.

Дорогою до автовокзалу, простуючи хідником у тому напрям
ку, звідки почув свист потяга, я побачив себе в дзеркальці чийо
гось велосипеда, припаркованого на узбіччі: пістолет заховано; 
згори — недавно придбаний фіалковий піджак; у кишені — «Сер- 
кісов», подарунок для Др. Наріна; сині джинси; незграбні руки — 
отак я і простував крок за кроком. Тим часом вітрини крамниць 
пропливли й залишилися позаду, і посеред ночі я вгледів на ту
тешньому майдані шапіто, а над його входом — зображення ангела, 
схоже на щось середнє між перськими мініатюрами та обличчями 
вітчизняних кінозірок, утім, це не завадило моєму серцю закала
тати. Погляньте-но, цей студент не лише сачкує лекції та курить, 
а ще й потай ходить у цирк!

Я купив квиток, зайшов у шатро, сів і почав чекати, вирішивши 
серед цих запахів плісняви, поту й вогкої землі забути все на сві
ті. Окрім мене, тут сиділи ще навіжені солдати, які не поспішали 
повертатися в свою частину, кілька чоловіків, які гаяли час, за
журені старі, й, можливо, кілька сімей із дітьми, що, мабуть, по
милилися з місцем. Адже в цьому цирку не було нічого з того, що я 
бачив по телевізору: ні чудних акробатів на трапеціях, ні ведмедів, 
які їздять на велосипедах; ні навіть місцевих штукарів. Якийсь 
чоловік — оп! — дістав із-під брудної сірої накидки радіо, потім 
воно зникло, і залунала музика. Ми почули турецьку пісню — мо
лода жінка співала її, вже виходячи на сцену. Вона проспівала за
журеним голосом ще щось і пішла. Нам повідомили: наші квитки 
пронумеровано начебто для того, аби провести лотерею, отож ми 
мали запастися терпінням і чекати.

Жінка, яка щойно співала, тепер з’явилася в ролі ангела — її 
підмальовані очі здавалися косими. На ній було одне з тих закри
тих бікіні, що моя мама вдягала на пляж «Сурейя». А дивна сукня 
чи кашне, як я гадав спочатку, або оригінальна шаль виявилася 
змією, котра звисала з ніжних пліч, обвиваючи шию. І чи то мені
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в очі било якесь незвичайне сяйво, якого я досі ніколи не бачив, 
чи так лише здавалося, позаяк я чекав на нього... У кожному разі 
я почувався таким щасливим, перебуваючи в цьому шатрі разом із 
ангелом, змією та ще двадцятьма чи двадцятьма п’ятьма глядача
ми, що боявся: з моїх очей ось-ось бризнуть сльози.

Згодом, поки жінка розмовляла зі змією, я згадав одну річ. Іноді 
людина може неочікувано згадати якісь далекі та давно забуті по
дії й тоді розгублено запитує себе: чому це зринуло в пам’яті саме 
тепер? Такі відчуття охопили й мене; щоправда, я радше відчував 
спокій. Якось ми з татом прийшли до дядька Рифки, і той сказав: 
«Я зміг би жити скрізь, куди ходять потяги, бодай і на краю світу. 
Навіть не уявляю, як можна жити, не чуючи перед сном свисту по
тяга». Я ж тієї миті дуже добре уявляв, що зможу прожити в цьому 
містечку серед цих людей до кінця своїх днів. Не було нічого до
рожчого за той спокій, коли про все забуваєш. Ось що полонило 
мої думки, поки я дивився на ангела, котрий любо-мило балакав 
зі змією.

Зненацька потьмяніло світло, і ангел пішов зі сцени. Коли лам
пи знову ввімкнулися, оголосили десятихвилинний антракт. Я зі
брався вийти прогулятися, щоб зійтися зі своїми новими земляка
ми, адже мав прожити разом із ними все своє життя.

Пробираючись поміж дерев’яних стільців, зроблених для 
кав’ярень, я раптом побачив якогось хлопця, що читав газету 
«Пошта Віранбаг», — він сидів десь у третьому чи четвертому ряду 
від земляного насипу, так званої сцени. У мене загупотіло серце. 
Ось він — потрібний мені Мехмет, коханий Джанан, загиблий син 
Др. Наріна — заклавши ногу на ногу, забувши про все навколо, си
дить у спокої, якого я стільки шукав, і читає газету.

Закінчення в наступному числі

Переклав із турецької 
Олесь Кульчинський



Поезія

Тетяна Винник

Свобода кольору сепії

Свобода кольору сепії,
У зіницях розрите трипілля. 
Біжить безупинно степом 
Всесильне безсилля.

До ранку посидь зі мною, 
Зоре моя безпорадна.
Хліб розділила з журбою 
Та, що у себе вкрадена.

Хто ж це тобі наврочив 
Серцем ходити слизько... 
Дві ночі поклала на очі.
І третя вже близько.

Чи то берег снігами встелений, 
Чи побілений снами чорними. 
Чи то попелом понад скелями 
Моє тіло розносять ворони.

Зупинитись не стачить сили. 
Всі стихії розкрили крила.
Я у хвиль висоти просила.
Я закрила очі вітрилам.
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О мій янголе, не дивися,
Не дивуйся, МІЙ НІЖНИЙ бісе.
Обізвися, любове, не бійся,
Чом ти хрестишся? Не хрестися.

Там, де небо у море впадає,
Нема ні бажань, ні зневіри.
Я у море себе відпускаю,
Я не втримала ці вітрила.

Свобода кольору сепії

Наростає холод синім листям, 
Роздуває вранішню зорю. 
Розкажи, з якого передмістя 
Ти ввірвався в молодість мою?

І тремтить, виблискує ліскою 
Вудочки натягнута душа.
Ранні ми рибалки із тобою, 
Треба на світанку вирушать.

І пливуть хати попід руками, 
Карасі танцюють на льоду. 
Місяця натертий білий камінь 
Я до твого серця прикладу.

Чути, як зайці у спину дихають, 
Ніби напилися молока. 
Розганяє воронів над стріхою 
Диму незахищена рука.
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***
Ти за дверима. А я не посмію ввійти.
Тінь наростає падінням по тріснутій шибі.
— Чому зупинилося, серце?
— Куди ж мені йти?
Зорі течуть, ніби кров по надрізаній рибі.

Ти за дверима. І як же відкрити їх,
Щоби знадвору снігів не принести до хати, — 
Як же прийти мені, як чужинці тут стати,
Щоб мене за свою прийняла кімната?

Пахне іншою жінкою светра задовгий рукав, 
Чоловіче мій сивий, пробач мою необачність... 
Усю ніжність, яку ти законно комусь віддавав, 
Я беру, щоб ніхто не бачив.

За дверима коханий смакує шипшиновим чаєм. 
І сокира стоїть у колодці із блиском навскіс. 
Хтось за мною іде, як світилка, і хтось помічає, 
Як зривається сніг і ховає сліди від коліс.

Світить тобі зірка на порозі,
Що не втримав крильми чорний птах. 
Яблучко спинилось на дорозі 
З жилкою червоною в очах.

Ти виходиш з хати опівночі.
Ти питаєш вітер: «Хто це? Хто це?» 
Вітер в місті тужить і не хоче 
Павутинну скинути сорочку.
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І несила, рідний, обізватись,
Бо вуста холодні та безмовні.
Я боюсь, боюсь тебе злякати. 
Хвилею стою на самій кроні.

Вийди, подивись, коханий, вгору. 
Хто мовчанням синім вічно плаче.
І тремтять на вітрі білі штори, 
Тягнуться, мов рученьки дитячі.

Шепочу: «Коханий, я не встою!» 
Вже шибки видавлюють розводи. 
Над водою ходить: «Хто я? Хто я?» 
За віночком дим ляга на воду.

Тремтячі груди 
чорних димарів... 
Слизький на озері 
морозяний оскал...
Ніхто не забреде 
під затишний наш крів, 
Хіба що
Ніжности розбещена рука.

Я випала з життя, 
втопаючи в тобі.
Безтямно біжучи 
над переливом 
рейок.
Лиш ночі голубі 
і очі голубі 
Несли мене крізь сон
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над білою 
землею.

І тихий снігопад, 
і тінь мойого зросту 
Злились у дверях.
Не шукай руно,
Мій ніжний Одіссею...

Не плачу більше я —
У нас є сонний острів 
І синій-синій птах, 
задивлений в вікно.

Гострі вилиці сосен примарно стоять у вікні 
і вже присмак солоний у лютого на губі 
сон стоїть на нозі — на розірваній білій струні — 
обвиває змією артерії білих дубів

всі дороги твої перехрестить моя самота 
і як відьма я буду стояти потойбіч хреста 
і варитиму манку 
ганятиму лихоманку
й цілуватиму в лоба дитинку з-поза самого ранку

і лягатиму в ліжко 
всміхнувшись 
услід юрбі

і все грітиму постіль 
все грітиму постіль тобі
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***
Чоловіку

Я  в тобі люблю все —
І ляпас 
За колосочок 
На панському полі 
І помсту дитячу 
Пихатому наглядачеві 
І постріли в спину 
Батькові ще молодому 
І материне горе 
З трьома дітьми на шиї 
І оплакування живого 
Чоловіка —
Люблю як своє

Я в тобі люблю жили 
І прожилки 
І характер дурний —
Коли серед братиків 
Помічав кадебістські замашки 
І вивергав
У прірву свого безчасся 
Як небажаний плід 
Потребу говорити українською

Люблю в тобі цілу епоху 
З іншого ґатунку 
Іншого серцебиття 
З іншого вітру

Бо в тобі стоїть 
Водою скаламученою 
Хрущовська відлига
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Та, як невиняньчене дитя, —
Від тебе у спадок мені
Дісталась
Незалежність

Оця незалежність —
Пліч-о-пліч з тобою 
Навіть якщо мене вивернеш 
Мов кожух з не-свого-плеча 
І вистелиш на ложе своє

Я любитиму в тобі все —
Навіть Холодну Стіну 
За якою іноді ти 
Стоїш
І батьківські могилки
За якими ховаєш від мене свій сум
І здичавіння своє
Зацькованого сина «ворога народу»

Я люблю тонку твою спину 
Коли схиляєшся над недописаним віршем 
Немов над ще ненародженим сином 
Чи наді мною —
Ніби великою опуклою сльозою 
Що ось-ось зірветься з твого серця —

Я люблю дивитися на тебе 
Коли рукою прислухаєшся 
Як наша дитина 
Ніжками чеберяє 
У череві моєму

Сучасність116



Свобода кольору сепії

***
Моєму синові Богдану

Заки сонце не сходить, заки хвильки живуть аж на денці, 
Заки місяць сідає чучундрою на димаря,
Аби я його втерла своїм матерйнським серцем, 
Непідкованим серцем, що знайшло свого коваля.

Ти лежиш горілиць, розкинувши хрестиком руці.
І боюсь доторкнутись — сполохати птаху грудей.
Мої чорні нитки під червоні лягають і рвуться,
І по вишитій Леті мандрує малий Одіссей.

Я молюся, щоб все у житті у твоєму збулося.
Та ще губи твої не висохли від молока.
І так схоже на батькове світле русяве волосся 
І закинута вгору незграбна маленька рука.

Заки ти усміхаєшся в сні і губами виводиш,
Що в дорослому світі так важко тобі передать,
Я дивлюсь на долоньки, а лінії довшають, довшають...
І сплітаються, в’ються, і не вертають назад...

Над розбитим місяцем 
Лежало тіло знесилене —
Біле вугілля тліюче.
У провалля утрат стікали 
Обійми гарячі.
І не весільний калач 
Лежав на столі святковому,
А пара черлених стрічок,
Що ожили кров’яними потічками
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І пішли, ніби сльози, по 
Скатертині білій,
Лишаючи ледь помітні сліди.
І чомусь я подумала,
Що так втікають тільки 
Ненароджені діти,
Або останні краплі крови, 
Настояні на надії,
Народжені в муках 
Страшних і гріховних.
І здалося мені, що лежу я
Так близько
Від
Домовини й колиски,
Закута корінням із Дерева Роду 
Й дитячим плачем.
І гукала я свого чоловіка 
Голосом навіженим 
І чим довше гукала —
Тим швидше ставала 
Прозоріша і світліша 
За пуповину,
Якою прикута до місяця.
І гукала вдруге свого чоловіка, 
Аби привів мені тінь мою, 
Налиту молоками теплими,
І ставала тонша за промінь.
І гукала втретє свого чоловіка, 
Аби поцілунком гарячим 
Зав’язав мені руки,
Щоб не мацали люстро розбите 
У себе над головою.

Пора годувати дитину,
Бо вже проснулася!
Сказав чоловік, усміхаючись.



Свобода кольору сепії

А я все не можу збагнути: 
Чому
від мене так близько 
були
Домовина й колиска!?

Свій неприкаяний гріх 
Не дам зачіпати 
Ані Чумацькому возу 
Ані бабі сусідській 
Що вікна мої 
Павутинно зацьковує 
Що дзеркала мої 
Полотнами натягує 
Що ворота мої 
Дьогтем вимащує

(бо все то 
собі пороблює!)

А я вийду рано-пораненьку 
До сходу 
Босими ногами 
Замішу дорогу вологу 
Очами як солоними 
Оселедцями
Попливу на той бережок 
Та нарву зілля 
Що замість весілля 
Мого наросло
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Та напою коника 
Що з місяця виріс 
(А кінь як засватана дівка 
Очі опускає 
Сльози витирає)

Та й наварю зілля 
Що замість весілля 
Виросло в огні 
Не хочу снувати 
Перехрестями 
Чужих таємниць

Бо жити маю тепер 
Для кого 
Зілля варити маю 
Для кого 
І коня напувати.

Тетяна Винник



Публіцистика

А Тарас Возняк

Для побудови успішного 
українського політичного проекту 

потрібна модернізація 
української культури

Безсумнівною банальніс
тю є те, що попри всі пеани чи 
плачі за економікою, які сьо
годні заполонили громадську 
свідомість, усе ж таки одним із 
найголовніших факторів, які 
визначають успішність чи неу
спішність того чи іншого народу, 
національного проекту є широ
ко тлумачена культура не лише 
як спосіб самовираження цього 
народу, але і як форма самоор
ганізації політичної нації.

Чи не запізно ми починаємо 
усвідомлювати, що культура 
таки має значення? «Звичай
но, запізно, — пише редактор
ка журналу «ї» Ірина Магдиш 
у передмові до збірки статей 
під редакцією і за авторства 
Самуеля Гантінґтона (Затиеі 
Р. Нипіїп^іоп) і Лоренса Гаррі- 
сона (Ьадугепсе Е. Наггізоп) під 
назвою «Культура має значен
ня. Як цінності впливають на

людський прогрес», яку видав 
журнал «ї», — катастрофічно 
запізно виходить український 
переклад». Ми вже зазнали не 
однієї катастрофи, неймовір
но відстали від наших сусідів 
у просуванні до ефективного 
демократичного та, що важливо, 
українського за своєю сутністю 
суспільства. Однак рано чи піз
но, наштовхуючись на постійні 
невдачі та поразки, ми мали би 
таки дійти до цієї дуже простої 
думки.

Однак про яку культуру 
йдеться? Чи сучасна україн
ська культура є тим ресурсом, 
який допоможе розбудувати 
й український політичний про
ект? Уже тепер зрозуміло, що 
ми все ж таки маємо її модерні
зувати. А точніше, не зупиняти 
постійної модернізації. А разом 
із тим і переосмислити. Бо наші 
уявлення про загальну архітек-
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тоніку української культури, 
які походять ледь не з XIX ст., 
вочевидь застаріли і не те що не 
дають нам ефективно підтриму
вати український політичний 
проект, а навіть його й гальму
ють. Тому перед нами складний 
процес переосмислення яви
ща «українська культура». Без 
сумніву, вона потребує модер
нізації — як із застосуванням 
ресурсів самого суспільства, 
так і з використанням такого 
інструмента, як держава, зокре
ма Міністерства культури та 
туризму України.

При цьому ми потребуємо 
уточнення щонайменше трьох 
понять. А саме:

— що таке культура?
— що таке модернізація, зо

крема модернізація культури?
— що таке українська культу

ра?
Якщо не знайти визначен

ня цих понять, або ухилитись 
від їх точного, хоча, признаюсь, 
і складного для сприйняття 
формулювання, ми будемо по
трапляти в постійне замкнуте 
коло, яке, власне, і не перешко
джатиме модернізації україн
ської культури — або вона від
буватиметься фрагментарно і 
непослідовно. Разом із тим за
значена невизначеність при
зводить не лише до нерозу
міння:

— що таке культура?
— що таке модернізація куль

тури?
— якою має стати модерна 

українська культура?
Але й до:
— втрати культури чи куль

турних утрат;
— стагнації культури;
— втрати українськості куль

турних контекстів в Україні.
Від правильних чи непра

вильних відповідей на вищезаз
начені запитання залежатимуть 
подальші дії — ефективні чи 
неефективні, базовані на міфо
логії чи на нерозумінні сутності 
культурного контексту. В разі, 
коли дії спираються на хибне 
підґрунтя, вони, як правило, 
малоефективні, неуспішні або і 
взагалі шкідливі.

У результаті ми спостерігає
мо редукцію українського куль
турного контексту, зниження 
якости культурних пропозицій, 
стагнацію українських куль
турних індустрій, опанування 
українського культурного рин
ку іноземними культурними ін
дустріями, неефективне «розба
зарювання» ресурсів держави, 
які мали би бути скеровані на 
вдалу розбудову українського 
культурного контексту і навіть 
на експансію українських куль
турних індустрій за кордон.
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Отже: що таке культура?

Однією з помилок, яка спри
чиняє неефективність україн
ських культурних індустрій, є те, 
що культуру плутають із мисте
цтвами. Попри те, що міністер
ство, яке займається цією сфе
рою, називається Міністерство 
культури та туризму, по суті, 
воно більшою мірою займається 
саме мистецькою сферою.

Натомість широко тлумаче
на культура — це і релігія, і мо
раль, і цінності, й ідеали, і зви
чаї, і знання та погляди, й ідеї та 
традиції. Культура — це стиль 
життя. Тоді як мистецтво — 
одна з форм самовираження. 
І, як правило, самовиражен
ня творчих особистостей, а не 
всього народу.

«Вести мову про культуру ... 
означає говорити про цілісність 
людського суспільства. У тако
му широкому сенсі культура 
визначає ідентичність конкрет
ного людського суспільства, ет
носу, народу, нації, регіону чи 
континента. Вона вирізняє такі 
суспільства серед інших люд
ських суспільств та їхніх куль
тур як вияв інакшої цілісности. 
Ця цілісність містить у собі іс
торію, уявлення про цінності, 
досвід власної ідентичности 
й ідентичністи інших, а також

цілі щодо сучасного й майбут
нього, очікування і візії спіль
ноти» [1].

Попри те, що культура є сти
лем життя і включає в себе без
посередньо, скажімо, релігію, 
економіку чи спорт, вона все 
ж таки всі ці сфери «стилізує» 
у свій власний, притаманний 
тільки певній культурі спосіб. 
«Як вияв цілісности й іден
тичности, культура спільноти 
пронизує всі важливі сфери її 
екзистенції та її життя: її дер
жавні й політичні, її економічні 
й соціальні структури, а також 
усі структури громадянського 
суспільства, навчальні інститу
ції, мистецтво, спортивне життя 
і окреслений релігією простір — 
простір зі своїми, але у поді
бний спосіб трактованими нор 
мативними вимогами» [2].

Для того, щоб організм по
літичної нації був ефективним 
і динамічним, потрібно збері
гати чіткий баланс між різними 
сферами його побутування: еко
номічною, соціальною, держав
ною, політичною, релігійною, 
а також культурною. Редукція 
одних сфер і домінування ін
ших призводять не лише до со
ціальних девіацій, але, у кінце
вому результаті, й до зниження 
ефективности, конкурентоздат- 
ности цього суспільства і на
віть до його катастрофи. Так,
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економіка впливає на соціальну 
і освітню сфери. Але й соціаль
на, і освітня сфери впливають 
на економіку. Ба, навіть біль
ше — за відсутносте твердої 
культурної ідентичности (в 
найширшому сенсі слова) — 
а це і культура праці, і величина 
соціального капіталу, і потенці
ал довіри у суспільстві — еконо
мічний успіх спільноти немож
ливий.

Якщо одна зі сфер побуту
вання спільноти починає до
мінувати, як от на даному етапі 
економічна в Україні, чи релі
гійна в ряді країн ісламського 
світу, то це призводить до не
успішносте розвитку спільноти 
у всіх сферах. Пригнічені секто
ри, зокрема культурний, не мо
жуть виконувати свою функцію 
консолідації спільноти, а отже, 
спільнота опиняється перед 
загрозою розпаду — як в Укра
їні, де ми спостерігаємо дедалі 
більш загрозливу тенденцію 
розпаду української спільноти 
за мовною ознакою. Однак роз
пад спільноти за культурною 
чи релігійною ознаками може 
мати своїм наслідком і розпад 
державносте. Або ж, як реакцію, 
появу тоталітарних тенденцій, 
які мали би цю державність 
врятувати з огляду на куль
турні, релігійні чи національні 
розколи. Так, в Україні можна

V
передбачити очікування з боку 
національно зорієнтованих сил 
«твердого» уряду чи лідера, 
який, попри очевидні куль
турні, релігійні чи національні 
розколи у суспільстві, силою 
примусу консолідує українську 
політичну спільноту. Саме така 
формула насильницької кон
солідації з огляду на загрозу 
остаточної деструкції, яка була 
характерна для епохи правлін
ня президента Бориса Єльцина 
(1991-1999), сьогодні реалізу
ється у Російській Федерації 
президентами Владіміром Пу- 
тіним (1999-2008) і Дмітрієм 
Мєдвєдєвим (2008). Якоюсь мі
рою ці тенденції спостерігалися , 
в Україні в часи президентства ж  
Леоніда Кучми (1994-2005). 'іг

На сьогодні в Україні до
мінують уявлення про те, що 
сфера культури має сервільну 
функцію щодо економічної сфе
ри, «служить» економіці, й саме 
в цьому полягає її доцільність. 
Але, як показує український до- » 
свід останнього часу, економіка /І) 
не може «забезпечити політич- '[и 
ної і культурної єдности демо
кратичної спільноти ані сама/у? 
ані як домінуюча сила» [3].

Уявлення про домінуван
ня економічної сфери не є ви
ключно українською помилкою. 
Такий погляд має інтернаці
ональний характер і побутує
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у всьому західному світі. По
ширенню таких уявлень сприяє 
не лише спільний інтелектуаль
ний та інформаційний простір, 
але й глобалізація ринків та 
створення єдиного глобального 
ринку, який і обслуговують такі 
уявлення про сервільну роль 
національних культур. Націо
нальних культур, бо культури 
не існують у наднаціональних 
формах, хоча іноді видаютубебе 
за інтернаціональні. { /

«Домінуванню економіки 
сприяє переконання в тому, що 
тривале економічне зростання, 
яке виражається у зростанні 
валового національного про
дукту, — це не тільки свідчен
ня економічного і політичного 
прогресу, але й незаперечна 
основа внутрішньої стабільнос
те західних демократій, а відпо/ 
відно, і їх врядування» [4]. А у 

Сьогодні ми живемо в епо
ху домінування економічної 
сфери як сфери інтегрованої 
глобальної. Тепер уже на гло
бальному рівні відбувається об
меження культурної сфери в її 
єдино можливих національних 
проявах. Культурні обмежен
ня та особливості, сформовані 
національними спільнотами, 
репресуються з огляду на полі- 
тико-економічну доцільність. 
Особливо у західному світі чи 
світі, близькому за своїми ха

рактеристиками до західно
го (до другого можна віднести 
й Україну).

«Це все посилює доміну
вання економіки й підвищує її 
статус як екзистенційної пере
думови сучасного демократич
ного державного і суспільного 
устрою, певною мірою як цін
ності самої по собі».

Але в інших частинах світу, як 
от у Китаї чи в ісламському світі, 
існують інші домінуючі сфери. 
Наприклад, релігія в ісламсько
му світі чи ідеологія у таких то
талітарних суспільствах, як Пів
нічна Корея і частково Китай, 
їхні домінанти, які є асиметрич
ними до західної економічної до
мінанти, дають їм змогу доволі 
успішно протистояти економіко- 
щентричному західному світові. 
З огляду на це постає проблема 
теперішньої та майбутньої кон
куренції різних спільнот із від
мінними домінантами й різними 
результатами цієї конкуренції 
у майбутньому — в тому числі 
й нетотожними результатами 
у сфері економіки.

То що ж таке культура? Чи 
є єдине і на всі часи визначе
не поняття культури? Ні, адже 
«поняття культури історичне, 
його значення трансформува
лось у різні історичні епохи... 
Поняття «культура» має істо
ричний, філософський і полі-

і'
/
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тичний аспекти. Всі вони між 
собою взаємопов’язані. Історич
но поняття «культура» еволю
ціонувало десь у ХУІІ-ХУІІІ ст. 
до близького нам розуміння, за 
яким культуру спримають як:

а) процес інтелектуального, 
духовного, естетичного розви
тку (так зване «галузеве» розу
міння культури);

б) «увесь спосіб життя» пев
ної спільноти («антропологіч
не» розуміння культури);

в) сукупність творів та про
цесів (практик) інтелектуаль
ної та мистецької діяльности 
(«документальне» розуміння 
культури)» [5].

Таким чином, культура — 
«це весь спосіб життя певної 
спільноти, складна динамічна 
система, до якої належать її ві
рування та звичаї, господарські 
та дозвіллєві практики, мораль 
та цінності, вся сукупність на
копичених цією спільнотою 
знань, понять, мистецьких тво
рів та продуктів інтелектуаль
ної діяльности тощо» [6].

У результаті такого розуміння 
поняття, суспільство та людина 
постають і «творцями» культури, 
і її «продуктом». І будь-яка еволю
ція як людини на особистісному 
рівні, так і суспільства як спільно
ти, залежить від того культурного 
контексту, в якому вони розвива
ються і який вони розвивають.

: Тарас Возняк

О

Американський культуро
лог Л. Гаррісон визначив десять 
цінностей, настанов чи способів 
мислення, які відрізняють про
гресивні культури від статич
них. А саме:

— «за ставленням до часу 
(критичне осмислення сучас
ного і формування візій май
бутнього, чи міфологізація ми
нулого і намагання перенести 
його в майбутнє, «народ без 
сучасного», «невтямлена істо
рія»);

— за ставленням до праці 
(вільна чи вимушена);

— за ставленням до резуль
татів праці чи у вияві почуття 
достатности (інвестування чи 
накопичення);

— за ставленням до навчання 
і виховання (дбайливе чи зане
дбане, крім еліти); п

— за формами оплати праці 
(виключно грішми чи системою 
пільг доступу до розподілу);

— за рівнем довіри у суспіль
них групах (довіра до всіх чи 
тільки до членів сім’ї);

— за ставленням до етичних 
норм (пошана чи зневага, хоч 
і прихована);

— за ставленням до права 
й справедливости (для всіх рів
не чи вибіркове);

— за повагою авторитету (го
ризонтальна поліієрархія чи 
вертикальна ієрархія);
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— за рівнем секуляриза
ції (екуменізм чи ортодоксаль
ність)» [7;8].

Таким чином, ми бачимо, що 
культура — це далеко не тільки 
мистецька сфера. Її потрібно ба
чити технологічно як комплек
сний процес, тісно пов’язаний 
із розвитком та модернізацією 
суспільства.

З огляду на вищесказане, ми 
повинні сприймати культуру 
як процес, «зорієнтований на 
виробництво культурного про
дукту, який створює переду
мови і для ефективного управ
ління цим процесом в інтересах 
суспільства загалом, і для за
доволення потреб окремих лю
дей. При цьому для узгодження 
інтересів і захисту основних 
прав людини використову
ють механізми вільного рин
ку й демократичні процедури 
ухвалення рішень. Такий функ
ціональний погляд на куль
турно-мистецький процес під
вищує ефективність управлін
ня цим процесом» [9].

Що таке
модернізація культури?

Перш ніж говорити про мо
дернізацію культури, виходячи 
з глибинної пов’язаности куль
тури і всіх інших сфер функціо

нування української спільноти, 
маємо констатувати той факт, 
що Україна проскочила зручні 
для початку радикальної мо
дернізації моменти у 1991 та 
у 2005 роках.

Бо що є модернізацією в куль
турному сенсі слова, як не зміна 
парадигми, що має розв’язати 
суспільству руки. Під парадиг
мою слід розуміти всю систему 
цінностей української (в нашо
му випадку) спільноти, яка зна
чною мірою визначає траєкто
рію розвитку суспільства.

Які цінності сповідує сучас
на українська спільнота? За 
роки незалежности ми набли
зились до цінностей суспільства 
споживання. Щоправда, з пев
ними обмеженнями з огляду на 
нашу ще неостаточну інтегро
ваність у західне співтовари
ство. Однак ми вже дуже хочемо 
споживати. Та самого бажання 
споживати, тим більше маючи 
для цього обмежені можливості, 
замало.

Ми не ставимо ніякої ви
сокої релігійної мети, як, на
приклад, ті спільноти, де ди
намічно відроджується іслам. 
На загал не домінує в Україні 
й етатистська, державниць
ка парадигма, яка в сучасних 
умовах може трансформува
тися у масові європоцентричні 
настрої.
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А тому українська спільнота 
дезорієнтована і, відповідно, де- 
зінтегрована. Україна як спіль
нота не має чітко осмисленої, 
артикульованої мети.

Мета формулюється у полі
тичних, суспільних та широко 
тлумачених культурних кате
горіях. Ми повинні, у формі 
культурної парадигми та пев
ної заданости досягти консен
сусу щодо цілей. А культура як 
певна форма навчання покли
кана розтиражувати ці цінності, 
адаптувати їх до різного рівня 
сприйняття і донести до кожно
го члена спільноти.

Кожна модернізація, як 
і кожна культура, можуть ре
алізовуватися тільки у наці
ональних формах. Що зовсім 
не означає збереження вже 
неефективних, ортодоксальних 
форм культури. І навіть біль
ше — від деяких традиційних 
для даної спільноти культур
них стереотипів, які заважають 
її динамічному розвиткові, на 
певних етапах змін потріб
но доволі жорстко відмовля
тися.

Що є національним? У най- 
ширшому сенсі слова це і куль
тура праці, й капітал довіри 
у суспільстві, й соціальний ка
пітал, але разом із тим і влас
не мистецтва як екстремаль
ні форми самовираження не

лише окремих індивідуумів, але 
й спільноти в цілому.

Модернізація цих сфер і є мо
дернізацією культури. Така мо
дернізація чи зміна, яка відпові
дає духові часу і робить спільно
ту ефективною, буває спонтан
ною, адаптативною і керованою. 
Керована модернізація здійсню
ється активними суспільними 
гравцями спільноти, а також 
державою як колективним грав
цем та інструментом спільноти. 
Отож держава тільки частково 
може здійснювати модерніза
цію сфери культури, — прито
му лише за певного консенсусу 
щодо цього принаймні більшос
те суспільства. Крім держави 
у цій царині ще діє низка гро
мадських об'єднань та інститу
цій, релігійних, національних та 
інших спільнот.

Як показали часи незалеж
носте, українська національна 
культурна політика виявилася 
неспроможною, бо так і не при
звела до помітної модернізації 
всіх сфер життя суспільства. 
Нова українська культура не 
стала ресурсом, який мав би 
змінити криву розвитку Украї
ни зі стагнуючої на висхідну, не 
стала заборолом перед щораз 
частішими кризами, які прихо
дять як ззовні, так і самотуж
ки породжуються українським 
суспільством.
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Пропустившій'моменти, спри- Тому модернізація
ятливі для модернізації всіх 
сфер життя, в тому числі 
й культурної сфери, моменти, 
ми можемо поставити запи-

Для побудови уоШпного українського політичного
проекту потрібна'модернізація української культури

це не
завдання, яке можна перед со
бою поставити у який завгодно 
момент і так само за визначений 
час реалізувати. Модернізація —

тання — а чи можлива модер- це проблема, 
нізація сьогодні, під час кризи, Різні країни і різні спіль- 
бо ж криза охоплює не лише ноти розвиваються за різною 
фінансово-економічну сферу, траєкторією. У середині XX ст. 
Криза сама по собі є резуль- США та Аргентина перебували 
татом політики надмірности — у всіх сенсах на одному рівні 
надмірности споживання у пер- розвитку. Але їхні траєкторії 
шу чергу. А етос споживання р о зв и тк у  спиралися на відмінні 
передусім насаджується сучас^культурні парадигми, і, відпо- 
ною культурною парадигмою.' відно, були різними. Практика 

Йозеф Шумпетер [10] бачив показує, що відсталі та стагну- 
у кризі творчу руйнацію, яка ючі спільноти, яке б завдання 
відкриває шлях для нового. Од- вони перед собою не ставили, 
нак чи проглядаються хоч якісь не наздоганяють передові й ви-
натяки на утвердження нової 
парадигми, парадигми суспіль
ства і культури, яке мислить 
і діє більш екологічно? Яке на
справді шукає, знаходить і ре
алізовує нову справедливість: 
тендерну, расову, культурну?

Мало поставити мету мо; 
нізації суспільства і культур
них практик. Це не скрізь і не 
завжди можливо. Найсклад
нішим у процесі модернізації 
суспільств є те, що модерні
зація повинна спиратися на 
оновлення широко тлумачених 
культурних практик — вірувань 
та звичаїв, господарських та до- 
звіллєвих практик, моралі та 
цінностей тощо.
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східні. Країни і спільноти з до- 
модерною культурою не наздо
ганяють постмодерні.

Що блокує розвиток? Перш 
за все, культурні обмеження. 
Траєкторія розвитку України 

за роки незалежности щонай
менше є стаґнуючою і вочевидь 
не висхідною. А в деяких сфе
рах, зокрема пов’язаних із ши
роко тлумаченою культурою, 
ми спостерігаємо очевидний 
регрес навіть у порівнянні з ра
дянською епохою. Щоб зміни
ти свою траєкторію розвитку, 
потрібно змінити національну 
парадигму, набір національних 
цінностей, тобто широко тлу
мачену культуру.
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Зміна національної парадиг
ми не зводиться до загальнові
домої «протестантської етики» 
Макса Вебера [11]. Модерні
зувалися і католицька Європа, 
й сінтоїстська Японія, а остан
нім часом і буддистський Ки
тай.

Однак для зміни траєкторії 
розвитку потрібен загальнона
ціональний консенсус із при
воду національної парадигми, 
типу культури, яка розбудо
вується і яка має призвести до 
зміни траєкторії розвитку дер
жави.

Разом з тим, українська 
культура не є ізольованою. Вона 
функціонує поміж і у зв’язку 
з іншими тією чи іншою мірою 
модернізованими культурами. 
Вона з ними взаємодіє. Але вод
ночас вона й загрожена ними, 
бо вони більш конкуренційні та 
навіть агресивні. З огляду на це 
важливо, щоб українська куль
тура уникла крайнощів ізоля
ції від них та асиміляції ними. 
Найоптимальнішим варіантом 
була би творча інтерференція зі 
збереженням своєї національ
ної ідентичносте.

Тому я розглядаю модерніза
цію і як вписування в світовий 
культурний контекст, і як під
вищення конкурентоздатности, 
і як вирішення проблеми націо
нальної приналежносте культу

130

ри, але водночас і як вирішення 
проблеми багатоаспектної різ
номанітносте культури (як-от 
в оперті на різномовність).

Що таке
українська культура?

Це одне з найскладніших 
питань, яке викличе найбіль
ше дискусій і навіть, можливо, 
політичних скандалів. Бо воно 
передбачає пошуки відповіді на 
проблемне запитання: які на
ціональні цінності таки не да
ють українській спільноті бути 
ефективною і динамічно роз
виватися? А також відповіді на 
запитання: від яких національ
них цінностей ми можемо і го
тові відмовитися, а які хотіли 
би прийняти, щоби при цьому 
і далі залишатися українською 
спільнотою? Обов’язково мо
дернізованою, однак безсумнів
но українською. Тобто яка зміна 
принаймні частини цінностей 
не призведе, на нашу думку, до 
втрати нашої української іден
тичности?

Відповіді можуть бути не
сподівані. Вони можуть гостро 
суперечити загальноприйнятій 
на даний момент думці.

Наприклад:
Переведення наукового дис

курсу на англійську мову. Вже
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й російськомовні. І не тільки
ня української науки та широко 
тлумаченої культури від загаль
носвітового контексту перш 
за все з огляду на відірваність 
українських дискурсів від сві-

відповісти, але и прийнята ре
зультат як аксіому. І тоді за
значене явище буде вважатися 
частиною української культури, 
або ж ні. І тоді воно буде або

тового, який формується пе- російською культурою в Укра-
реважно в англомовній стихії. 
Навіть російські дискурси тут 
нічим не зарадять. Звичайно, 
цю переорієнтацію зустрінуть 
як загрозу національній іден
тичності. І вона є нею. Однак це 
не означає, що проблему можна 
списати з рахунків — якщо не 
буде масового доброго знання

їні, або культурою російської 
меншини в Україні — з усім, що 
з цього випливає. Піднята про
блема має не одну загрозу, й чи 
не основна серед них — це, влас
не, втрата українськости укра
їнської культури. Очевидно, що 
в цьому потрібна певна міра, 
своєрідний вододіл між перелі-

англійської мови, особливо се- ченими проявами культури, 
ред елітних груп суспільства —^  Очевидного і несентимен- 
модернізація за сьогоднішніх тального переосмислення по- 
умов неможлива. требує і роль релігії та церков як

Складним запитанням буде частини культурного контексту, 
і ситуація з російською мовою, Ми повинні дати собі відповідь: 
що її, як правило, оминають чи є православ’я у всіх своїх 
з огляду на політичну доціль- відмінах як домінуюча в Украї
ніста чи політичну коректність, ні конфесія тим мобілізаційним 
Однак ми повинні будемо від- ресурсом, що готовий допо- 
повісти на запитання: чи вва- могти суспільству модернізува-
жати створений російською мо
вою чи в контексті російської 
культури культурний продукт 
невід’ємною частиною україн
ської культури? Чи це частина 
власне російського культурно
го контексту, який присутній 
в Україні? І на це запитання 
повинні відповісти не лише 
україномовні носії українсько
го культурного контексту, але

число 2, 2010

тися?
Не менше запитань викликає 

й ряд інших патріархальних сус
пільних структур, які є частиною 
нашої національної традиції, од
нак породжують тільки клано- 
вість, олігархії та корупцію.

Тому основним запитанням 
буде таке: а якою, власне, ми 
хочемо бачити українську куль
туру? І якою її приймемо?
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Як технічно організувати 
процес модернізації 

української культури?

Політичний процес в Укра
їні настільки бурхливий, а ряд 
питань культури настільки за- 
політизовані, що до сьогодні 
так і не було часу спокійно та 
виважено взятися до модерні
зації культури. Однак така сама 
ситуація спостерігалася і в ін
ших країнах — Ізраїль, по суті, 
творив нову ізраїльську куль
туру, відроджував мову в умо
вах перманентної війни.

Як організувати модерніза
цію культури технічно? Уряди 
і партії змінюються. Вони не 
мали і не матимуть часу для 
осмислення і організації проце
су модернізації культури. Деякі 
країни, як от Австралія, ство
рили спеціальний орган, який, 
попри зміну урядів, працює 
над модернізацією всієї країни 
і культури зокрема.

Працю над модернізацією 
культури слід розпочати зі 
5\УОТ-аналізу культурних 
ресурсів, можливостей, кон
курентоздатнеє™ культурної 
парадигми сучасної України. 
Аналіз повинен залучати на
багато ширше коло проблем, 
як наприклад, культуру праці, 
рівень довіри, здатність до ко

операції, соціальний капітал 
та інше.

Особливу увагу слід приді
лити саме соціальному капіта
лові. Ріст соціального капіталу 
передує всякій модернізації — 
у тому числі й широко тлумаче
ній культурній модернізації.

Тоталітарний режим знищив 
в Україні традиційні спільноти, 
які підтримували традиційну 
культуру, але могли би також 
стати знаряддям її модерніза
ції. Тому соціальний капітал 
в Україні невеликий, суспіль
ство атомізоване, а це слугує 
за причину втрати моральних 
засад, які є частиною культури. 
Відхід від закріпленого тради
цією та насильницьке нищення 
патріархальних структур ніве
лювали звичаї як суспільні нор
ми. А отже, традиція не може на 
законодавчому рівні кодифіку
ватися в закон, а культурна тра
диція — модернізуватися. Тому 
модернізовану традицію підмі
няє її імітація — етнографізм та 
шароварщина. Однак саме цим 
шляхом — від звичаю до закону, 
від традиції до модерної куль
тури — пройшов кожен цивілі
зований народ.

Разом із тим, ми повинні 
враховувати, що прийняття 
нових цінностей синхронізова
не з приходом нової генерації. 
А це близько 20 років. Так само
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і плоди модернізації ми отрима
ємо через 20 років після того, як 
зробимо перший крок, скажімо, 
до масового і якісного вивчення 
англійської мови, впроваджен
ня Болонського процесу в на
шій вищій школі й подібних 
продуманих, виважених та ра
ціональних стратегій. Науково- 
культурний злет за найкращих 
умов може реалізуватися тіль
ки через 20 років.

На ріст соціального капіта
лу (в тому числі й у культурній 
сфері), продовження традиції 
задля збереження ідентичнос
те, імплементацію нових цін
ностей, особливо для молоді, 
повинна бути спрямована мо
дернізація широко тлумаченої 
сфери культури. /

Що таке культура 
у вузькому значенні слова?

Це те, чим займається Мі
ністерство культури та туризму 
України. Не всі країни мають 
міністерства культури, що зо
всім не означає, що там немає 
культури.

МКТ України займається 
культурою у вузькому сенсі 
слова, а саме — мистецтвами 
та охороною якоїсь частини іс
торичного спадку. Ну, і остан
нім часом туризмом, у спробах

комерціалізації культури, істо
ричного спадку та природних 
ресурсів країни.

Яким є сучасний мистець
кий продукт?

Для нього характерні:
— аудіовізуальна домінанта;
— посилена комерціалізація;
— посилена політизація;
— жорстка конкуренція куль

турних продуктів на світовому 
ринку культурних пропозицій.

Глобальні виробники куль
турного продукту витісняють 
національного виробника. У сфе
рі культури, особливо масової 
культури, панує ринок. А отже, 
і політика з її агресією, дина
мічністю, експансією на чуже 
культурне поле. [ґ''

Культура стала «зоЙ»-про- 
дуктом, товаром. Економіка, 
пов’язана з культурними інду
стріями, є значним сегментом 
світової економіки, особливо 
економіки розвинутих країн, 
що активно експортують свій 
культурний продукт: кіно, поп- 
музику, туристичні пропозиції. 
Так для ЄС це 2,6% ВВП — біль
ше, ніж хімічний та харчовий 
сектори промисловосте.

Але такого роду товар по
ширює стандартизовані куль
турні традиції, руйнує локальні 
ідентичності, що базуються на 
місцевих традиціях. Тому за
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вданням культурного менедж
менту в Україні є проведення 
модернізації, досягнення кон- 
курентоспроможности і, разом 
із тим, збереження культурної 
ідентичности.

Головні завдання 
культурної політики 

в Україні

Сьогоднішня культура по
винна функціонувати в умовах 
ринку, а вона ще й досі про
бує користатися з дотаційно- 
розподільчої системи, яка сьо
годні вже практично неадекватна 
ні умовам функціонування куль
тури, ні новим завданням, які пе
ред культурою поставили життя 
та мета творення новітньої укра
їнської політичної нації і відкри
тої демократичної держави.

Таким чином, МКТ Украї
ни повинно переформатувати 
свою структуру (яка була ство
рена під «радянську модерніза
цію культури» 1930-тих років 
і дотувалася виключно з дер
жавних коштів) у структуру, 
адекватну новим умовам функ
ціонування суспільства, еконо
міки, держави та культури.

Якщо мистецтво, яким за 
інерцією переважно і займа
ється МКТ України, меншою 
мірою залежить від ринку, то

культура в широкому сенсі сло
ва залежить дуже. У творенні 
культурних індустрій сучасне 
МКТ України майже не бере 
участи.. Воно майже ніяк або 
тільки імітативно впливає на 
кіноіндустрію, шоу-бізнес, ту
ристичний бізнес.

Тому українська культурна 
політика повинна не лише під
тримувати високе мистецтво та 
академічні школи, але головно 
створювати сприятливі ринко
ві умови для культурних інду
стрій.

Головним завданням МКТ 
України має бути не стільки ви
значення художньої вартости 
культурного продукту, скільки 
заохочення приватного під
приємництва до стратегічних 
інвестицій у сферу культурних 
індустрій. Перш за все це має 
відбуватися через формування 
відповідного законодавства, яке 
стосуватиметься форм оподат
кування чи звільнення від опо
даткування відповідного роду 
інвестицій. Виключно завдяки 
цьому спонсорство може стати 
потужним інвестором у немате
ріальну інфраструктуру країни. 
На сьогодні спонсорство у сфе
рі культури у нас практично не 
працює.

А наростити креативний 
потенціал країни без розвитку 
культури не вдасться. Сама ж
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держава, як показує україн- • у рамках МКТ 
ський досвід, цього завдання 
виконати не зможе.
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Конкретні заходи 
для модернізації 

культурної політики 
в Україні

З огляду на попереднє вва
жаю за необхідне:

• розширити поняття куль
тури до комплексного тлума
чення культури як процесу, зо
рієнтованого на виробництво 
культурного продукту, який 
створює передумови як для 
ефективного управління цим 
процесом в інтересах суспіль
ства загалом, так і для задово
лення потреб окремих людей;

• розширити поняття «на
ціональний спадок» не лише 
до матеріальних і нематеріаль
них об’єктів культури, але й до 
явищ, процесів та природних 
і антропогенних цінностей (на
приклад, природні та культурні 
ландшафти);

• переформатувати структуру 
МКТ України під різке збільшен
ня законодавчих ініціатив у сфері 
культури, підтримку їх у Верхо
вній Раді України та забезпечен
ня як підзаконними актами, так 
і подальшим строгим моніторин
гом їхнього виконання;

країни чи 
поза ним, у формі депутатської 
комісії Верховної Ради Укра
їни, Адміністрації Президен
та створити державний орган, 
який займався би проблемою 
модернізації України, в тому 
числі й модернізації культур
них стратегій України;

• різко підвищити рівень 
співпраці МКТ України з ін
шими міністерствами, осо
бливо економічного блоку, 
з метою заохочення підприєм
ництва до стратегічних інвес
тицій у сферу культурних ін
дустрій;

• розширити функції та по
вноваження МКТ України, щоб 
воно перейшло від підтримки 
культури у вузькому сенсі сло
ва до стимулювання культури 
у широкому сенсі слова, заохо
чення розвитку всіх культурних 
індустрій, які породжують нові 
суспільні та економічні умови 
сьогодення;

• перейти від дотаційно- 
розподільчої політики в сфе
рі фінансування культури до 
ефективної політики «позитив
ної дискримінації», введення 
пільг (за умови чіткого конт
ролю над ними з метою запо
бігання корупції, або шляхом 
створення такої системи заохо
чення, яка би виключала коруп
цію як таку);
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• провести 3\¥ОТ-аналіз 
культурних ресурсів, можли
востей, конкурентоздатнеє™ 
культурної парадигми сучасної 
України з залученням незалеж
них фахівців;

• переосмислити завдання 
культурної - політики України. 
З огляду на це пропоную об
межитися такими основними 
цілями:

— збереження української 
ідентичности через культуру;

— збереження української 
культурної різноманітности;

— консолідація україн
ської політичної нації;

— розвиток українських 
культурних індустрій;

— промоція України у світі.
• Здійснювати культурну по

літику, спираючись на:
— державні органи (МКТ 

України);
— органи самоврядування, 

де й твориться більша частина 
культурного продукту (міські, 
сільські ради і т. д.);

— персоніфіковане спон
сорство (Центр Віктора Пінчу- 
ка і т. д.);

— бізнес у сфері культу
ри (кіноіндустрія, шоу-бізнес, 
цирк і т. д.)

• Здійснювати культурну 
політику, розподіливши сфе
ри компетенцій усіх цих учас
ників ринку створення куль

турного продукту. Держава не 
зможе (і вже неспроможна) ні 
контролювати, ні підтримува
ти всі сфери культури (кіно, 
шоу-бізнес, цирк і т.д.). Справа 
держави — регулювати ринок 
культурних пропозицій та під
тримувати унікальні культурні 
явища, а також навчальну сфе- 
РУ-

Дані міркування є тільки 
пропозицією. Однак, не пере- 
форматувавши сферу культу
ри, ми не зможемо просунутися 
далі, ніж ми є. А ми є у постій
ній невизначеності. Невизна
ченості, хто ми і що ми. І не 
рухаємося нікуди тільки тому, 
що нічого не робимо. А тому 
шансів дійти куди-небудь, як 
от у ЄС чи НАТО, майже не 
маємо. =
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Культур о л огія

Іван Лисий

Г оголь:
вдпочаткова подвійність душі 
чи зіткнення ідентичностей!

Завершується ювілейний Гоголівський рік. Він стимулював черговий 
спалах незгасаючого зацікавлення спадщиною геніального письменни
ка й оригінального мислителя. Цей рік збагатив світову, російську і нашу 
Гоголіану новими і зрідка —  як це звичайно буває —  новаторськими 
спробами проникнення в таїну Гоголя —  особистости й творця.

У потоці ювілейних досліджень, розвідок, есеїв є, звісно, такі, що не 
лише спонукають до власних розмірковувань, а й примушують зверта
тися до джерел —  текстів і документів. Для мене такими текстами стали 
тогочасні відгуки на перші, «українські» (чи,точніше, «малоросійські», як 
тоді їх кваліфікували) повісті Гоголя та його тодішнє листування. Бо се
ред порушених тепер дослідниками проблем мене передовсім цікавила 
традиційно центральна для нашого гоголезнавства проблема інтеграції 
Гоголя до української культури. У гоголівському дискурсі ця пробле
ма часто трансформується у питання про драматичне двійництво (за 
С. Єфремовим, «двоєдушшя») Гоголя. І, як писав про це Є. Маланюк, —  
«на те ради немає».

У цьогорічних ювілейних публікаціях окреслилися кілька позицій: 
одні автори переконані, що «у Гоголя одна душа —  українська» 
(О. Шокало) чи знаходять підстави стверджувати «незламну, вічну 
«українськість»» Гоголя (І. Сюндюков); більшість схильна бачити лише 
окремі її спалахи (робота над ранніми українськими повістями, спро
би наукових студій української минувшини, зацікавлення українською 
пісенною спадщиною, спілкування з Ю. Б. Залеським у Парижі, задум 
п'єси про запорожців тощо).

У інших авторів Гоголева українськість має вигляд дискретної, 
пунктирної. Щоправда, в окремі періоди (чи принаймні в певний
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період) спостерігають тендування пунктиру до суцільної прямої. Тому 
існує і третій погляд: ранній етап творчости Гоголя схильні трактува
ти як український, а пізніший —  як російський. Ще інші, не без підстав 
вбачаючи в Гоголі одного з фундаторів нової російської літератури, 
вважають, що він упродовж усього життя був людиною російської куль
тури. Ще б пак: у дитинстві —  вплив зросійщеного кибинецького дво
ру магната Трощинського, російська училищна й особливо гімназійна 
освіта, а відтак Петербург, у якому Гоголеве земляцтво в силу майже 
тих самих обставин було, в ліпшому разі, малоросійським у сучасно
му політологічному сенсі цього слова, й аж ніяк неукраїнським. Що ж, 
і в такому погляді є свої резони. Але він не знімає проблему, а є лише 
одним зі способів її розв'язання.

Цікавлячись національно-культурною ідентифікацією та самоіден- 
тифікацією молодого Гоголя, я спочатку спробую подати той ширший —  
тогочасний і сучасний —  контекст, у якому це питання розглядається. 
Здивую, мабуть, багатьох, насамперед висловлюючи запізніле вдово
лення тим, що такого роду питання можуть широко, а іноді й плідно 
обговорюватися. Але я пригадую дуже показовий епізод із радянських 
гоголезнавчих досліджень. У статті зі збірника «Гоголь і Україна» шев
ченкознавець Є. Кирилюк назвав Гоголя й Шевченка Геніальними сина
ми української землі. Начальник Головліту (тодішньої цензури) України 
К. Полонник послав 31 січня 1953 р. «сигнал» секретареві ЦК КПУ І. На
заренку, в якому обурювався не тільки щойно відтвореною думкою, а й 
тим, що, за Кирилюком, «Україну й український народ Гоголь гаряче 
любив, а російський народ тільки поважав». Начальствуючий цензор 
інкримінує Кирилюкові замовчування «тієї істини, що Гоголь тому й ве
ликий, що він збагатив літературу всієї Росії і що милою і дорогою йому 
була вся Росія, а не тільки Україна, тобто частина Росії»1. Так (звісно, з на
лежними оргвисновками щодо єретикіеОззжривалось» питання про 
ставлення Гоголя до України. / 4̂ ^ ^

Як би не переформульовували (кажучи сучасною мовою, декон- 
струювали) свого часу цю проблему, та обійти, обминути її рідко 
кому вдавалося. Навіть М. Драгоманов, у якого «Гоголь не переставав 
бути українцем не тільки в «Вечорах» і «Миргороді», але й у «Мерт
вих душах»»2, повів мову про гоголівські «пориви душі української»3, 
знаючи і про «другу душу»4. М. Євшан, схильний трактувати Гоголя як 
«жертву «дводушности»», намагався вивести проблему з національно- 
культурної площини і перемкнути її у психоаналітичний ракурс. Для 
нього гоголівська суперечність —  це конфлікт між життєвим пори-
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вом і силою таланту, з одного боку, і «категоричними імперативами», 
розумінням обов'язку з іншого. Та все одно життєве, творче, природ
не, несвідоме у Гоголя, вважає Євшан, —  від України, тоді як виплекані 
ним обов'язки, місія, «сфера теорій та туманних абстракцій» пов'язані 
з Росією, є «всеросійськими ідеями»5. Понад те «українська душа гірко 

артувала собі з його: казала йому писати сатиру на те, що він хотів 
іити»6.

До речі, такий погляд українських дослідників знаходив неявну 
підтримку від тих російських авторів, які розгортали започатковану 
графом Ф. Толстим («Американцем») і продовжену В. Розановим думку 
про ворожість Гоголя всьому російському. Розанов, як відомо, був пере
конаний, що сміх цього «жахливого хахла» підточував Росію зсередини. 
Ті самі акценти ставив і Н. Бердяєв, для якого «Гоголь був митцем зла», 
і з цих позицій розкривав невиліковні духовні хвороби Росії. Цитова
ну тут роботу «Духи російської революції» Бердяєв завершує думкою: 
«Росії необхідно звільнитися від влади гоголівських примар»7. Сьогодні 
цю думку реанімує знаний російський суспільствознавець А. Панарін, 
який, воюючи з неолібералізмом, виводить «неврастенічну регресію»

/
російських неолібералів із гегелівської критики Росії; самому ж Гоголеві 
він інкримінує нездатність збалансувати погляд на Росію і росіян 
ззовні та зсередини (хіба не «двоєдушність»?) і подолати «інфантильну 
образливість»8. Іншими словами, провина Гоголя в тому, що «обійняти 
обидві половини руського народу, північну й південну (слова із записної 
книжки Гоголя. —  І. Я.)» —  залишилося для письменника тільки добрим 

, [  наміром.
! у  Варто додати, що думка про сатиру та її український характер сфор

мульована вперше не в українському таборі й, звісно, не Євшаном, а ре
цензентом першого чотиритомного видання творів М. Гоголя О. Сен- 
ковським, який не тільки в «Ревізорі» та «Мертвих душах», а й у «Шинелі» 
побачив саме «малоросійську сатиру»9.

Зовсім недавно спробував обійти обговорювану проблему, 
точніше —  продемонструвати її безсенсовність, київський філолог М. 
Назаренко. Його статтею «Скорочений рай: Україна між Гоголем і Шев

ченком» «Новьій мир» (2009, №7) відзначив Ювілей М. Гоголя. Назаренко 
двічі наголосив, що і в часи Гоголя, і сьогодні питання про належність 
геніального письменника до певної культури позбавлене сенсу. Виявля
ючи прихильність до концепції «спільної колиски», автор «Скороченого 
раю» дорікає як Гоголеві, так і Шевченкові, що обидва, прагнучи утвер
дити своє (щоправда, не зовсім тотожне своє: перший —  малоросійське,

Сучасність140



другий —  українське), відмовилися від спільного —  руського («давньо- 
чи загальноруської спадщини», «руської, спільної для нас давности» —  
цитує автор «Телескоп» за 1831 р.). Не зрозуміли того, що, як наполягає 
М. Назаренко, «навряд чи одна з половин («русского народа» —  так 
у автора. —  І. Л.) може бути старшою за іншу чи ближчою до Київської 
Руси»10. Ось така політкоректна зрівнялівка... Але навіть її немає, бо, як 
зрештою виявляється, близькість України до Київської Русі —  лише 
версія, прийнята в гордині малоруським («миргородським») дворян
ством".

У Гоголя своє —  малоросійське не просто тому, що він як письмен
ник, мовляв, гідно завершує малоросійську лінію в «загальноросійській» 
літературі, прокладену В. Наріжним, А. Погорєльським, В. Капністом, О. 
Сомовим (ця обставина давно відзначена в гоголіані). На думку Наза
ренка, «Гоголь завершив цілу епоху української... ні, малоросійської 
самосвідомости»12, епоху України минулого, отже, мертвого, тоді 
як Шевченко започатковує і репрезентує воскресаючу, нову, живу 
Україну. У цих думках певною мірою відтворена позиція Ю. Луць
кого, обґрунтована ним у відомій праці «Між Гоголем і Шевченком» 
(до речі, згаданій в обговорюваній статті). Тільки Луцький більше 
зосереджує увагу на малоруському й українському письменстві, а не на 
самосвідомості спільноти. А от Назаренко чомусь не сказав ні слова про 
фундаторську місію Гоголя, про започаткування ним разом із Пушкіним 
нової російської літератури. А відтак у його тексті жодного натяку на 
гоголівське двійництво...

Про двійництво Гоголя в соціально-культурній, а не в національно- 
культурній площині веде мову А. Давидов. Адже для нього Геніальний 
письменник —  «символ російськости в її крайніх виявах»13. Уся друга 
частина праці про душу Гоголя обґрунтовує її розчленування на «душу 
архаїка» і «душу модерніста», а творчий шлях Гоголя описує як до
рогу від архаїки до модерну. Очевидних спроб ототожнити архаїчне 
з Малоросією, а модерне —  з Великоросією Давидов не робить.

Інша російська дослідниця О. Калашникова знайшла для 
обговорюваної тут проблеми дуже містку, але не менш сумнівну 
формулу: Гоголь —  «малоруський російський письменник»14.Чи не 
перегукується ця формула певним чином із єфремовським (і повторе
ним багатьма) «автор українських оповідань російською мовою»?

Своєрідно обходить проблему реального Гоголевого двійництва 
В. Звиняцьковський, записуючи його до поляків: «Що стосується самого
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Гоголя, то за кров'ю і за паспортом будь-який об'єктивний біограф (якби 
такий якимось дивом проник до шерег гоголезнавців) визнав би його 
поляком»15. Що ж, дочекаємося справді об'єктивного біографа...

Коли ж повести мову про реальні польські сюжети Гоголевої біографії, 
то не можна не відзначити, що провідний сучасний вітчизняний гого- 
лезнавець П. Михедом схильний надавати надмірної ваги польській 
політичній еміграції 30-40-х років XIX ст. —  переоцінює її як «духовну 
опору», «опертя» для апостольства Гоголя16. Тут радше є підстави гово
рити (і цей сюжет не занехаяний гоголезнавцями) про вплив католициз
му на «оновленські» поривання автора «Вибраних місць» і роль у цьому 
його польських зв'язків. Заслуговує на увагу й та відома обставина, що 
ці зв'язки (україномовний лист до Ю. Б. Залеського) послужили лакму
совим папірцем оприявнення затаєної українськости автора «Тараса 
Бульби».

Радикальніше повівся з дуальністю Гоголя Ю. Андрухович: він долає 
її, оголосивши письменника гермафродитом: «Недаремно Гоголь гер
мафродит, що любив одягатися жінкою. Не прихований гомосексуаліст, 
як стверджує дехто, а саме гермафродит —  два в одному...»17 Не комен
туватиму.

П. Кралюк, який ставиться до Гоголя дуже суворо, все ж таки го
товий визнати —  нехай і умовно —  перший період його творчости, 
період «Вечорів» і «Миргорода», українським18. Тим самим у нього, як і в 
Ю. Луцького, дуальність Гоголя набуває часових вимірів: після періоду 
домінування української душі настав час панування душі російської, 
навіть імперської. А от М. Рябчук вважає, що Росія для Гоголя була не 
імперією, а «все ще ідеальною Руссю»19, тобто якраз тим спільним, яким, 
як здалося Назаренкові, Гоголь знехтував. Відтак повторюване й акцен
товане в другій редакції «Тараса Бульби» «русское» належить читати як 
руське?

Шкода, між іншим, що про це вчасно не довідався Бортко і глядачі 
його фільму. Російський кінокритик Н. Сірівля вважає, що у другій 
редакції повісти «вся епічна картина була старанно вкрита імперським 
ідеологічним лаком», а сам її автор почувався 1842 року «своєрідним 
російським Номером»20. Коли в першій редакції слово «руський» вико
ристано всього тричі й безвідносно до козаків, то в другій, каже критик, 
воно у тих самих козаків не сходить з уст.

Та повернемося до раннього періоду творчости Гоголя, що його 
не тільки П. Кралюк, а й Р. Чопик вважає українським21. Нагадаємо, що
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започаткували цей період «Отечественньїе записки» публікацією «Ба- 
саврюка, або Вечора напередодні Івана Купала» у лютневому й берез
невому числах 1830 року. І вже у грудні того ж року в «Северньїх Цве- 
тах на 1831 год» з'явився схвальний відгук О. Сомова на цей анонімно 
опублікований твір. У вересні 1831 року побачила світ перша частина 
«Вечорів», а в березні 1832 —  друга. Ще до виходу другої частини, у лю
тому 1832 року на обіді петербурзьких літераторів і видавців Гоголя 
відрекомендували як автора «Вечорів».

Прийнято вважати, що Гоголь зажив слави відразу по оприлюдненні 
цих книжок. Справді, читачі (насамперед, як свідчив сам автор, 
найперші —  працівники друкарні) сприйняли «Вечори» прихильно. 
А фахові репрезентанти російської читацької авдиторії —  критики —  
відгукнулися на книжку неоднозначно. Першою у вересні 1831 року 
двома статтями озвалася редагована М. Гречем і Ф. Булгаріним «Север- 
ная Пчела» у рубриці «Нові книжки».

Автор відгуків Ф. Булгарін (деякі гоголезнавці вважають автором цієї 
першої рецензії на «Вечори», підписаної криптонімом В, В. А. Ушакова, 
але В. Зелінський наполягав на авторстві Булгаріна) відразу наголо
сив на зв'язку першої книжки молодого автора не тільки зі своєрідним 
«малоросійським» побутом (що було очевидно), а й із певною літератур
ною традицією, яка складалася в «малоросійському» письменстві. Важ
ливо, що йшлося не так про лінію, окреслену Літературним Товариством 
(так у автора), що діяло «в руслі місцевого патріотизму» і ставило за мету 
«зберегти в усій чистоті особливості свого наріччя і оригінальність ми
нулого побуту»22, а про нові тенденції. Якщо репрезентована І. Котля
ревським і П. Гулаком-Артемовським «домашня література малоросіян» 
надто зосереджувалась на локальних цілях, то літератори нової хвилі 
прагнуть «утримувати лише характерні особливості свого наріччя, став
лячи за мету розкрити народність у  всьому обширі цього поняття (кур
сив мій. —  І. Л.)... Повісті, видані Пасічником Рудим Паньком, являють 
нам новий, витончений плід цього ж розумного й воістину народного 
зусилля» (с. 9). Тут оприявнюються не тільки нові, романтичні уподо
бання критика, які корелюють із такими ж настановами письменника, 
котрі якраз спонукають його звертатися до національного коріння. 
Ми спостерігаємо й неготовність Ф. Булгаріна виводити «Вечори» за 
межі «малоросійської» літератури. Понад те, критик порівнює новітнє 
«малоросійське» письменство з російським (хоча й водночас гово
рить про «спільну російську мову» (с. 12) і констатує, що для російської 
літератури прикмети властиво російського національного характеру
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залишаються невловимими. І «ми не маємо (в російській літературі. —
І. Л.) ще жодного твору, який можна було би поставити у паралель із 
Повістями Пасічника Рудого Панька» (с. 9).

Критик не заперечує, що «ідея національної літератури» вже існує 
і в російській культурі. Але, по-перше, вона постала не з питомих гли
бин, а виявилася наслідувальною; по-друге, вона з'явилася в літературі 
завдяки «ученим зусиллям». Не в останню чергу —  пана Погодіна, та 
в нього вона обернулася провінціалізмом. Бо він «більше ненави
дить чуже, ніж любить своє»(с. 10). Не сягає «випуклости національної 
фізіономії» і пан Загоскін.

На думку рецензента, зовсім інакшим, навіть протилежним (бо 
природним) чином виявляється національність у «Вечорах». Адже 
«дух малоросіян обіймає себе з тією міццю й силою, які можуть нале
жати одній лише ориґінальності, бо національність неможливо вига
дати» (с. 11). «Малоросіяни» вже мають «свою особливу фізіономію», 
так досконало відтворену Гоголем. Цей же момент критик наголошує 
і у відгуку на друге видання «Вечорів» (Северная Пчела. —  1836. —  
№ 26). Принагідно згадаймо думку самого Гоголя про те, що «справжня 
національність полягає... в самому дусі народу. Поет може бути навіть 
тоді національним, коли описує зовсім чужий світ, але роздивляється 
його очима своєї національної стихії, очима всього народу...»23

Отже, і за належністю до традиції, яку Гоголь радикально трансфор
мує, і за творенням неперевершеного мистецького образу України —  
своєї справжньої Батьківщини, і за виразом (а не описом збоку) наці
онального характеру «малоросів», і за виявом «своєї національної 
стихії», «воістину народного зусилля» Булгарін відносить «Вечори» 
і —  відповідно —  їх автора до українського письменства. Інша річ, як 
ідентифікує себе сам молодий письменник. Він радше прагне увійти до 
російської літератури і свідомо реалізує згодом це своє прагнення не так 
«петербурзькими» повістями й «Ревізором», як «Мертвими душами».

Повертаючись до першої рецензії на «Вечори», треба зазначити, що 
претензії до їх автора у критика, звісно, є. Попри непідробну просто
ту оповіді, окремі місця якої «дихають поетичним натхненням» (с. 11), 
оповідач усе ж таки орієнтується на досвід російських літераторів (про
цитую в оригіналі: «...добрьій Пасичник вьітягивается перед москаля
ми») (с. 12), від чого його описи втрачають і в повноті, й у правдивості, 
й у сміливості. Бракує авторові «Вечорів», на думку критика, і творчої 
фантазії.
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Як видно, позиція Ф. Булгаріна не є суцільно апологетичною. 

Та важливіше, що зміст його рецензії ставить під сумнів не тільки 
твердження М. Назаренка про те, що «в гоголівську добу питання 
«український письменник чи російський» зовсім не мало сенсу»24. 
Рецензія спонукає критично поставитися до вже згаданої тут давньої 
тези про нерозрізнюваність дошевченківської «малоруської» 
і тогочасної «великоруської» літератур у межах «общерусской», тези, до 
якої апелює і Назаренко. Останній чомусь не помічає, що це тверджен
ня спростовується і позицією цитованого ним Н. Полєвого. Той наполя
гав, що Малоросія була завойована росіянами, як Шотландія та Ірландія 
англійцями, і що в малоросів є «тільки два головні елементи давньої 
Русі: віра й мова, та й ті змінив час. Решта не наше: фізіономія, звичаї, 
житло, побут, поезія (курсив мій. —  І. Л.), одяг»25.

Якраз видавець «Московского телеграфа» Н. А. Полєвой був черго
вим рецензентом Гоголівських «Вечорів». Знаний письменник, критик, 
на той час уже член-кореспондент Петербурзької академії наук, він по
чав нападати на Гоголя ще кількарядковим відгуком на «Ганца Кюхель- 
гартена» —  заслужено критичним, але нез'ясовно злим. Тепер, опо
нуючи апологетичній, на його думку, «Северной Пчеле» у вересневому 
числі свого часопису за 1831 рік, Полєвой звинуватив Гоголя у поганому 
використанні прекрасного народного матеріалу і навіть у невмінні жар
тувати (порівняйте з пушкінським «достоту весела книжка»). Головна 
ж інвектива Полєвого полягала у тому, що автор «Вечорів» тільки вдає 
з себе «малоросіянина», прагне підлаштовуватися під «малорусизм», 
тоді як насправді він «москаль, та ще й горожанин» (с. 5). Ці слова стануть 
зрозумілішими, коли врахувати, що в тому ж тексті критик розрізняє 
письменників російських і малоросійських. І Булгарін, і Полєвой бачать 
у малоросійській літературі явище окреме, культурно емансиповане, 
і тому очікують від її репрезентантів ориґінальности, інакшости, несхо- 
жости з великоруською.

Як видно, знову постає національний (чи, може, точніше —  етнічний, 
бо однозначного прочитання тодішніх «народність», «народний» поки 
немає) бік справи. Знову Гоголь двоякий: вдаваний, «пристосувансь- 
кий» —  «малоруський», а справжній, непідробний —  «великоруський»26. 
Між іншим, діаметрально протилежно під цим кутом зору характеризу
вав Гоголя Є. Маланюк. На його думку, той «більшу частину свого життя 
мусив... трагічно вдавати росіянина, патетичного патріота імперії»27.

У відгуку на другу книжку «Вечорів», опублікованому 1832 року втому 
ж «Московском Телеграфе»(Ч. 44, №б), Н. Полєвой був стриманішим. Він
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уже не відмовляв Гоголеві у дотепності й наголошував на національному, 
малоросійському характері гумору письменника (через три роки 
в «Молве» В. Бєлінський категорично стверджував, що «це гумор суто 
російський») (с. 44). Понад те, Полєвой оцінив як творче досягнення 
автора відкриття ним своєрідности, неповторности малоросійського 
характеру, порівнюючи персонажів «Вечорів» із «російськими людь
ми» (с. 13). Проте Гоголеві далі закидають брак винахідливости, фантазії 
та навіть глибини. А цей останній недолік вважають національно- 
ментальним, приписуючи його всім малоросам загалом.

Ніби змагався з Полєвим у жорсткості критики «Вечорів» О. І. Сен- 
ковський («Библиотека для чтения». —  1836. —  Т. 15. —  №3). Але й він 
після низки принизливих, зухвалих закидів змушений був визнати, що 
оригінальна манера Гоголя «носить непідробний відбиток особливої 
народности думки» (с. 58).

Захищав Гоголя, його книжку —  «одне з найприємніших явищ нашої 
словесности» (с. 7) від Полєвого (буквально —  від «купи сміття «Москов- 
ского Телеграфа», його «лютости озлоблення» (с. 7)) Н. Надєждін у «Те
лескопе» (1831, №\/). Цей рецензент захоплювався не тільки чудовим 
змалюванням у «Вечорах» «народного українського життя», а й самим 
цим життям, точніше, вигаданою тодішніми росіянами його буколічною 
версією. Та все одно життям своєрідним, інакшим, неросійським. 
Хоча Гоголь і перекладає «національний мотив українського наріччя 
(спільноти? —  І. Л.) ...на москальські ноти» (с. 8), цей мотив «не втрачає 
своєї оригінальної фізіономії», тому що «освітлений українським 
світлом» (с. 7) авторського світобачення.

Як видно, думка, що утверджувалася в історіографії Гоголіани, ніби 
спочатку «Вечори» обговорювалися під кутом зору етнографічної 
достовірности, помилкова. Вона стосується хіба що одного з пер
ших відгуків на Гоголеву книжку А. Царинного (Стороженка) «Дум
ки малоросіянина після прочитання «Вечорів» та рецензій на них», 
вміщеного у 147 числі «Сьіна Отечества» за 1832 рік. Ту саму лінію част
ково вів молодий Куліш. Інші критики й літератори обговорювали тво
рення Гоголем мистецької картини України й українців, осягнення ним 
таїни українського національного (тоді говорили —  народного) харак
теру. У їхніх текстах не йшлося про нещирість, прагматичність звернен
ня письменника до модної «малоруської» тематики.

Поговоримо, до речі, про пристосуванство (тож несправжність) Го
голя. М. Назаренко дорікає письменникові, що «вже що-що, а викори-
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стовувати (курсив автора. —  І. Л.) інтерес до південної екзотики він 
навчився швидко»28. Аналогічні закиди свого часу йшли не лише від 
Полєвого, а звучали з різних таборів. Є. Маланюк, який відносив Гоголя 
до гібридних явищ культури, бачив у «Вечорах» «екзотичний відскок для 
літературної кар'єри»29, тобто спекуляцію на зацікавленні великоруської 
публічности «малоросійською» тематикою, і навіть звинувачував Го
голя у «хлєстаковщині». П. Кралюк у вже цитованій тут сердитій статті 
пояснює звернення автора «Вечорів» до української тематики тим, що 
вона була «модною і виграшною». Зваженішою і обґрунтованою мені 
здається позиція французького біографа Гоголя А. Труайя. Хоча вибір 
теми «Вечорів», вважає він, виник не без розрахунку, все ж таки «від са
мого початку своєї роботи над «Вечорами» ентузіазм митця перемагав 
розрахунки комерсанта... Почуваючи себе загубленим і самотнім в хо
лодному й негостинному Санкт-Петербурзі, він викликав в уяві щедру 
землю України, що купалася в сонячному сяйві...»30.

Як тут не згадати передані П. Кулішем слова Гоголя: «Я іноземець, що 
забрів на чужину шукати того, що знаходиться тільки в батьківщині»31. 
Інший біограф Гоголя категорично стверджує: «Ідея домівки, батьківщи
ни була капітальною ідеєю «Вечорів...»»32 Почуття туги за батьківщиною, 
згубної відірваности від неї письменник відчуває і по кількох роках сво
го звикання до столичного життя. У березні 1835 р. він пише М. Мак
симовичу: «їй-богу, ми всі страшно віддалились від наших первісних 

елементів...»33. Цю тугу Гоголь тамував не тільки заглибленням у вивчен
ня минувшини України, не тільки дослідженням українського фолькло
ру і безпосередньою практично-побутовою причетністю до української 
пісенности (Куліш називає 35 улюблених народних пісень Гоголя, які 
той виконував сам або з друзями34), а й гуртуванням певного товари
ства, в якому почувався природно.

На цьому останньому сюжеті, трохи занедбаному сьогодні го- 
голезнавцями, зупинимось детальніше. В одному з ранніх петер
бурзьких листів до матері Гоголь зауважив, що в його оточенні одних 
тільки ніжинських ліцеїстів близько 25 осіб. Ніби на підтвердження 
вірогідности цього Євген Гребінка писав 1834 року: «Петербург —  то 
колонія інтелігентних українців»35. Т. Пащенко розповідав про пе
тербурзький гурток «малоросів», душею якого був М. Гоголь. Пере
даючи діалог письменника з А. МокриЦьким, оповідач використовує 
українські слова й граматичні форми, що дозволяє припустити: розмов
ляли українською36. А. Нікітенко згадував, що навесні 1832 р. побував 
на вечорі у Гоголя і застав там близько десяти «малоросіян», переваж-
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но вихованців Ніжинської гімназії37. П. Анненков згодом констатував, 
що навіть вийшовши з цього гуртка, Гоголь зберіг прихильність до 
його учасників38.1 так було не лише в Петербурзі: і в Парижі, і в Римі 
в оточенні Гоголя, як відомо, були не лише його польські земляки. 
Дослідник із Сієттла В. Гришко свідчить, що зиму 1836-1837 рр. Гоголь 
провів у Парижі в українському оточенні39.

Постає питання: чи всі ці обставини засвідчують тільки вагомість 
для Гоголя і близьких йому людей суто «земляцьких» взаємин, а чи 
«малоросіяни» в устах Нікітенка означало спробу культурно-соціальної 
самоідентифікацм гурту? Однозначної відповіді на це питання нема. 
Проте можна припустити, що цензор мав на оці не тільки етнічне поход
ження Гоголевого близького оточення. Непрямим підтвердженням цьо
му може служити ще один епізод біографії письменника. Обговорюючи 
з М. Максимовичем наприкінці 1832 р. видання «Українських народних 
пісень», Гоголь нарікав на те, що не вдалося сконтактувати з якимось 
хурржнтом-талоросом в обох сенсах» (курсив мій. —  І. Я.), який тільки 

й міг би зробити «національну віньєтку»40. Письменник знав, що худож
ньо оформити видання в національному дусі здатен митець не тільки, 
скажемо по-сучасному, українського походження, а й українського 
світопереживання і самопочування. Цей останній критерій уже працю
вав у міркуваннях Гоголя і його друзів, до речі, не лише українців.

Отже, українськість молодого Гоголя (коли про неї загалом мож
на говорити) була лише частково спонтанною, органічно винесеною 
із сільського дитинства, а не, як здавалося С. Єфремову, «неглибокою, 
інстинктивною цікавістю до свого рідного»41. Така цікавість коренилася, 
як уже зазначалося, і в романтичному налаштуванні письменника, яке 
не могло бути суто спонтанним, невідрефлексованим.

Момент рефлексії, як бачимо, був присутній у самоідентифікації ав
тора «Вечорів». І така рефлексія, є підстави припускати, супроводжува
ла письменника все його свідоме життя. Хоча через його відлюдькувату 
натуру («Я вважаюся загадкою для всіх...») виявлялася нечасто —  від 
«нам, малоросіянам» (у листі до М. Максимовича від 20 квітня 1834 р.) 
і до зізнання про дві душі перед А. Смірновою-Россет, зізнання дуже 
драматичного й, слід вважати, дуже щирого.

Сьогодні не можна не погодитися з думкою, наприклад, П. Михеда, що 
Гоголь зробив дуже багато для самоідентифікації українців, справив над
звичайний вплив на становлення української національної свідомости42. 
Схожих переконань дотримується, але трохи, здається, радикалізує
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позицію Гоголя американська дослідниця Е. Бояновська. На її думку, 
в «Тарасі Бульбі» письменник —  попри виправлення, внесені до другої 
редакції, —  зміг втілити українську національну ідею, тоді як сформулю
вати аналогічну ідею в російському соціокультурному просторі він так 
і не спромігся, хоча й прагнув цього43. Бояновська ідентифікує Гоголя як 
українського націоналіста і російського патріота, таким чином означаючи 
дуальність його життєвої позиції. Можна означити її не так категорично: 
з одного боку, втілення національної ідеї в історичному просторі України, 
а з іншого —  редагування 1842 року «Тараса Бульби» в імперському дусі 
як вияв змагання у самосвідомості Гоголя різних ціннісних домінант.

Гоголь: відпоцайкош подвійність душі ------
зіткнення ідентичностей?

Гоголева самоідентифікація, так само як ідентифікація його іншими 
з самого початку була неоднозначною. Бо йшлося, радше, про зіткнення 
різних, суперечливих ідентичностей, яке С. Єфремов кваліфікував як їх 
боротьбу. Це було зіткнення українського в його традиційній іпостасі, 
успадкованого, хоча й видозміненого, з російським, не тільки набутим, 
а й таким, в утвердженні якого Гоголь прагнув і брав участь. =
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Критика

В'ячеслав Лебицький

Книжник із кришталевою 
чорнильницею

Поліщук Клим. Вибрані твори /  Упоряд. В. Шевчук; 
Передм. С. Яковенка. —  К.: Смолоскип, 2008. —  704 с. —  
(Серія «Розстріляне Відродження»).

... Химери на будинку Городецького щойно бралися на
ганяти чудний трепет на Київ. Перерости в неугавний ост
рах або грізно скорити всі можливі пейзажі їм, однак, іще 
не випадало. Сам початок нового століття видався значно 
моторошнішим, незбагненнішим, аніж мистецькі знахідки, 
а тому —  вибагливішим... Приблизно так пояснюється по

ява в тодішньому письменстві одного вкрай своєрідного силуету.
Клим Поліщук завзято чинить опір будь-яким читацьким, ба навіть «це

ховим», очікуванням. Іноді здається, що його злиденне дитинство, найми, 
жага малярства й омріяний виїзд до Петербурга —  це настирливий від
гомін канонів XIX ст. Обдарований виходець із Житомирщини врешті ста
не вдячним «літературним онуком» Ганни Барвінок. Хоча так само —  за
сновником досі незбагненного «Музагета», однокашником і прибічником 
Михайля Семенка, а ще відданим опікуном української готики.

Завдяки таким невичерпним парадоксам нове «смолоскипівське» 
видання де в чому переломне. Уперше за кілька останніх років погляд 
на «Розстріляне Відродження» рішуче збагачується. Він виходить за 
рамки найчільніших постатей, «дискутантів», вибухових і нездоланно 
вигадливих. Копіткою роботою Вал. Шевчука-текстолога вияскравлено 
справді призабуте ім'я. Таке, котре довідкові зауваги тривалий час впи
сували в шорсткі переліки. Тож попри етикетні докори упорядника на 
обмеженість у обсязі, поліщуківський прозовий обшир тепер відкрито 
звабливо й таємниче. Певне, як і годиться для повернення «короля міс
тичного оповідання».

Зміст «Вибраних творів», куди ввійшла мала проза доби першої світової 
війни, революції та визвольних змагань, спогади про побут київської бо-
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геми, листи письменника з концтаборів і критика на прижиттєві публікації, 
подібний до чималого доладно впорядкованого архіву. За дієвий путівник 
у ньому, звісно, править розлога вступна стаття С. Яковенка. Одначе цьому 
наскрізному враженню неабияк сприяє мерехтлива тінь самого К. Поліщука.

Більшість вміщених творів рясніє прикладками: «З військового зоши
та», «З записної книжки», «З хроніки». З ними автор мимохідь уподібнюється 
до спостережливого книжника. Притому настільки, що доробок упродовж 
складання нелегко уявити скореним модерній друкарській машинці.

Віддаль від «антикварно-вишуканих» «неокласиків» тут мало важить. 
Утім, недарма вже згадувалось і про приязнь вдови П. Куліша до юного Полі
щука. У прозі він мовби підхоплює настанову численних романтиків перепо
відати «з народних уст». Щоправда, голоси його персонажів, приглушені по
всюдною млою, тримаються суто модерних тембрів. А ще автобіографічних. 
От і невідомий воїн звіриться в нестерпності звиродніння, яке стирає грань 
між дійсним і уявним. Через це «все залежатиме від безкінечної низки ви
падковостей з волі нерозгаданого Хотіння...» («Манівцями...»). Павло Конен- 
ко, спершу тішачись, як не здійснене війною «зробила революція», втрачає 
чи то щемливу віру в переміни, чи то життя коханої («Цілком випадково...»). 
Натомість сирота в «австріяцькій» шинелі марить, як небом ішов «із парою 
сивих волів у дерев'янім плузі велетенський мужик... І чим далі..., тим більше 
очищувалося за нами небо, тим більше робились ми криштальними, такими, 
що вже майже в кожного було видно... серце» («Блакитні сни»).

Схожу кришталеву чорнильницю, яка вмить заломлює всі найстрогіші лі
нії, кортить бачити поблизу К. Поліщука-книжника. Чи не п напівоманливість 
і сприяє письменникові у пошуках певного власне українського «нового 
ніжного стилю». У стрімкий, хоч і ощадливий романтизм у нарисах, оповіда
ннях, новелах майже завжди вплітаються завитки різкої експресії, відтіненої 
натуралізмом. У «Людині й собаці», приміром, буденні кривда з каліцтвом пе
ребільшуються достоту пекуче. Але так, «зблизька», й розкривається освоє- 
ність готичного почерку. Зауважимо: не наслідувального, «андреєвського», 
а виведеного з найнеприглядніших закутків фольклору. .

Справді, більшість героїв прозаїка —  солдати, новобранці, заразом і пе
ресічний люд, що тяжко призвичаюється до війни, проте ще беззахисніше 
почувається поза фронтами. Часто лише демонічна покута й може загрожу
вати їхнім зусібічним побіжним зрадам і нападам. «...Та вони, певно, ніколи... 
не з'являлися, тільки сумління...»— кине станційний сторож про білих коней 
із однойменної новели. Одначе саме видіння сліпучої упряжі Січових стріль
ців переслідує нечестиве галицьке подружжя.

Помежів'я воєн і світів надає Поліщуковому слову неабиякої «пруж- 
ности». У вірші «музагетівця» «Моїй Країні» та риса набуває іронізму: «Ко-
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кетуюча лівим і правим, // Ти кокетства не збудеш ніяк...». Коли ж на епічні 
солдатські обриси кинуто тінь інтернованого емігранта («З того боку...») 
чи несамовито голодного хлопця, котрого ненароком забили односельці 
(«Жертва...»), —  оповідач однаково націлений навіть на неприродний роз
голос. Щойно абсурд загострено, залучаються картинні, цілком кінемато
графічні плани. Завдяки їм у повісті «Воєнко», зокрема, зринають в'їдливі 
діалоги, які принагідно не завадить співтавити з репліками булгаковських 
«управдомів».

Урешті, звідси випросговується притчева панорама, впізнавана згодом 
у всій українській прозі XX ст. Нею увиразнено й один із можливих поштовхів 
Вал. Шевчука до опрацювання спадщини «книжника». За пошук украй по
мітних джерел «житомирської школи» в 1910-х -  1920-х рр. досі принаймні 
ще ніхто не брався.

Плинному світові К. Поліщук, затято критикований сучасниками, вине
се ще чимало несподіваних присудів. Задовго до МУРу письменник, зосібна, 
розпізнає полон «безґрунтянства». Майже так воно й означуватиметься ще 
з 1918 р. («Червоне марево», «Уява»).

Однак у текстах автора окреслені також кілька сталих художніх центрівГ 

Щоразу дивовижним до заціпеніння видається письменникові Київ —  «Ве
лике (чи Княже) Місто». Тлом до цієї величі незрідка стають чернечі леґен- 
ди («Гад Звіринецький», «В сутінку печер святих...»), де найсвятіше варте 
випробувань у суцільних воєнних руїнах. Із іншого боку, саме споконвічна 
столиця дарує К. Поліщукові новий спосіб дослідження потаємного. Повість 
«Потурченко-Потурчишин...» і спогади «З виру революції» відкривають по- 
своєму готичний Київ, прихований по «мистецьких льохах», «цехах» і «ложах» 
для втаємничених. До речі, саме уривки мемуарів, дотепер чи не найцитова- 
ніші з поліщуківських творів, дозволяють побачити чітку послідовність у по
яві літугруповань першої половини XX ст.

Непорушним поміж відображень у кришталевій чорнильниці виявля
ється і портрет колишньої дружини автора поряд із дочкою. Бентежна істо
рія взаємин письменника з рідними ще потребує дослідницьких розмислів. 
Найбільше жу видрукуваних табірних листах вражає постійний намір митця 
еволюціонувати —  і творчо, й морально. А ще —  приголомшливе передчут
тя: дійсне перевершило весь модерний мистецький розпач...

Настроєво К. Поліщук видається чи не найскладнішим у «смолоскипів- 
ській» серії... Огляди його доробку завжди просотуються скепсисом. Утім, 
загадку цього митця з «піднесено-сухуватим» викладом іще належить осяг
нути літературі, де кожне покоління певне своєї «втрачености». Бодай поки 
«безґрунтянство» не заступається показним «безтінням»...

Перо замисленого книжника м'яко дзенькає об край каламаря. =

число 2, 2010 153



Критика

/ Євген Баран

Ярослав Окуневський —  
відомий незнайомець...

Ярослав Окуневський. Листи з чужини. —  Київ: 
Темпора, 2009. —  520 с.

ЩознаємопроЯрославаОкуневського(5.03.18бО- 
24.10.1929)? Як зазвичай у народів-дилетантів: все і ні
чого. Народився на Буковині 1860 року, вчився у Відні, 
брав активну участь у національно-просвітницькому 
русі, зокрема був головою студентського академіч

ного товариства «Січ» у Відні, служив на австрійськім флоті, пішов у від
ставку в чині адмірала.

. Пізно одружився, у 38 років. З жінкою-австрійкою нажив двоє дітей, 
однак у вирі війни полишив Австрію, повернувшись у Городенку до стар
шого брата, і так із сім'єю всі зв'язки порвалися. Трагічно загинув восени 
1929 року, —  через розчарування сімейні й громадянські наклав на себе 
руки. Історик літератури Володимир Дорошенко трагедію Ярослава Оку- 
невського пояснював так: «Д-р Ярослав Окуневський був справжнім євро
пейцем, незвичайно культурною і вихованою людиною. Завжди епеґантно, 
зі смаком одягнений, він був зразком джентельмена. Втративши з упадком 
Австрії емеритуру, дуже бідував на старости літ і, не маючи сил знести злид
ні, а не можучи присилувати себе попросити допомоги у громади, наложив 
на себе руки». Хоча мені видається ближчим до справжньої причини са
могубства пояснення політичної драми Євгена Петрушевича, яке дав сам 
Я. Окуневський у сильветці, написаній наприкінці 1924 року: «Джентльмен 
Петрушевич сів до стола в карти грати, а партнери його вказалися шуле
рами. Обіграли його фальшивими картами» (виокремлення моє. —  Є. Б.). 
У цій образній метафорі криється трагедія самого Я. Окуневського— він не 
переніс зради національних ідеалів з боку людей, яким він, не дивлячись 
на власні нестатки, допомагав матеріально. Похований Ярослав Окунев
ський на міському цвинтарі Городенки у родинному склепі.

Родина Окуневських є однією з найяскравіших галицьких родин дру
гої половини XIX —  початку XX століття. Тільки в родині Іполита, батька
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Ярослав Окуневський — відомий незнайомець...

і У
Ярослава, всі четверо дітей залишили яскравий слід в історії української 
культури і громадського руху: Теофіл —  адвокат і відомий галицький по
літик, Ольга —  піаністка, Наталія —  активістка громадського руху. А ще 
двоюрідна сестра Софія —  перша жінка-доктор в Галичині, дружина 
В. Морачевського і близька приятелька Ольги Кобилянської та Василя 
Стефаника... Іс

1898 року в Чернівцях вийшов томик мандрівних записок «Листи 
з чужини» авторства Ярослава Окуневського. Така собі приємно видана 
книжечка з твердою палітуркою, на синьому тлі вгорі золоте тиснення 
корабля, під ним справа підпис «Я. Окуневський», а ще нижче на ро
жевій смузі назва книжки, зліва обрамлена якоюсь польовою квіткою. 
Передмову писав Денис Лукіянович. Передмова невеличка, лірична 
у своїй основі, але спроможна дати певне настроєве уявлення про ав
тора і саму книгу: «Так ся книжка Окуневського єсть цінним придбан- 
нєм з уваги на убожество нашої літератури мемуарної і літератури по- 
дорожої. А вже не потребую звертати увагу на чистоту мови (хоч автор 
на чужині не чує руського слова), на гарний стиль, легкість оповідання 
і підклад глубшої мислі» (Я. Окуневський. Листи з чужини. —  Чернівці: На
клад Д. Лукіяновича і В. Будзиновського, 1898. —  356 с. —  С. 3). А далі вже 
мова про автора: «Відгадую в авторові чоловіка високо образованого, 
що пробиваєсь з кождого погляду на всесторонні, зачеплені в письмах 
справи» (там само. —  С. 4). Недаремно на авторському примірникові 
є присвята самого Я. Окуневського, в якій висловлена подяка за перед
мову і видрукування книги: «Спасибі за Ваш труд. Ваш щирий Ярослав 
Окуневський. Львів, 16 липня 1898».

Сама книга складається з двох частин: Европа (І. Чорногора і Чор
ногорці; II. Із Сицилії; III. Із Генуї; IV. Із Іспанії; V. Спомини з Греци'О; Азія (І. 
Спомини з Туреччини; II. На Червонім морі; III. Аден; IV. Вечір в Індіях; V. 
В Гімалайських горах; VI. В поперек Цейлону; VII. Зігайз-зеНІетепз [оселі 
в тіснині]; VIII. В Китаю).

1902 року вийшов другий том «Листів з чужини», який складався із 
трьох частин: Африка (зміст: Єгипет; Із Могребу. Тангер; Із Занзібару; Сул
тан Саїд-Каліфа-бен-Саїдта єго правління;«Оеиі5сИ-аїгікапІ5сЬеСе5еІІ5сай» 
та «ІтрегіаІ ВгіїізЬ Базі АГгіса Сотрапу»; Місії та їх цілі; Негри; На селі; Не- 
вольництво та будучність Африки; Никола); Оиае зирегзипі [на додаток] 
(зміст: 3 України; Із Риму; Письмо з Криту; Із Цейлону); Із записок моряка 
(зміст: Із Криту; куди сіялись руські кості?; Мручок; Масковий бал; Із гір 
Гімалайських; На березі Адріатичного моря; По морю плаваючи; Святве
чір; Ми —  нарід старокультурний; Мої знакомі /Ескізи з колишньої руської 
колонії у Відні/; Михайло Драгоманів; Пам'яти Остапа Терлецького).
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Я не переповідатиму зміст книги. Се дійство невдячне на тлі такого 
талановитого оповідача, яким був Ярослав Окуневський. Оскільки жанр 
подорожньої літератури у нас мав глибоке коріння (від паломника ігу
мена Данила розпочинаючи), але перервану традицію (ще згадується 
Василь Григорович-Барський зі своїми «Мандрами», написаними у се
редині XVIII ст.), то книга Ярослава Окуневського була тією епохальною 
ланкою, яка зуміла довести, що українська мемуарна література у її 

ізновиді подорожніх записів не випадала із контексту європейського 
пізнанні світу: світу в собі й себе у світі.

Одначе, є деякі теми, які наскрізною ниткою проходять через обидва 
томи цих Геніально-простих подорожніх записок: перша і найголовні
ша —  ностальгія за батьківщиною; друга, не менш важлива —  впису
вання культурного набутку українців у світовий контекст (постійне по
рівняння того, що бачить автор, із тим, що він залишив на батьківщині; 
чи це безпосередні враження, чи опосередковані, —  не має значення, 
але Я. Окуневський не сприймає побачене просто захоплюючись чи 
зневажаючи; він усіма силами свого таланту говорить про українство, 
роз'єднане і безталанне, але сповнене власної історії, національної гід- 
ности і власного буття у світовому контексті). За великим рахунком, по
дорожні записки Я. Окуневського можна порівняти із «Повістю минулих 
літ» Нестора, бо в обидвох є оцей світовий контекст (у першого через 
біблійну праісторію людства; у другого —  через постійне нагадувану»*, 
і порівняння долі, життя і побуту українців з іншими народами).

Не кажу вже про чудові описи, картини, замальовки, характери, по
рівняння, прислів'я і приказки, якими багаті записки Я. Окуневського. 
Деякі з них тут наведу:

1. «У нас кажуть: "Жид б'є, та й кричить", а італієць "кричить, та й уті
кає". Не берусь судити, чи всі вони такі та, особливо, чи північні італійці 
не мають більше мужеської відваги, але що один наш мужик з добрим 
ціпом зігнав би докупи десяток італійців із Сицилії, се безпечна та істин
на правда» (с. 28);

2. «"Коли не пиріг, то не пирожся" —  істинна правда, коли б не те 
чисто людське великопанство та чванство буцімто великої держави» 
(с. 29);

3. «Все на око ладне і гарне, а всередині світять пустки і недобори.
Я не міг в своїй думці увільнитися від звісного нам типу польського 
шляхтича, що гонить пустками, але все-таки для гонору виїжджає чет
вернею...»;

4. «Що світ жіноцтва тут прегарний, гарніший, як де-інде в світі, —  се 
ясно, ми ж у Іспанії.

156 Сучасність



Десь я читав, тілько не тямлю вже де та у котрого "світового" філо
софа, що гарне жіноцтво —  то руїна нації. Чи воно всюди правдиве —  
не беруся судити, але в Іспанії, де на красу жіночу кладеться так велику 
вагу, там дивним дивом усі мужчини з виду якісь дуже зруйновані, змі- 
зеровані, знищені. Мужчинської краси, т. є. сили і енергічного виразу 
лиця,— як то ми привикли бачити у північних землях,— ні на лік. Навіть 
мужики іспанські —  то якісь бідні худощаві недоростки. Зате тут багато 
театрального позування і страшенно усяких крикливих костюмів і уні- 
формів. У пам'яті мені ще один пан, одягнений цілком у зелень з листоч
ками зеленими та срібними,— ми єго між собою прозвали міністром від 
натини»(с. 60-61);

5. «Мене обвіяло вітром іспанським, і я балакав, розуміється, по- 
іспанськи. Се той самий вітер, про котрий мені розказував один гуцул, 
що ходив на роботу у Молдову.

—  Умієш по-волоськи? —  питаю єго.
—  Ні, не вмію, але як прийду у Молдову, обвіє мене волоським віто- 

ром —  і я говорю» (с. 62);
6. «Все ж таки і сеї правди нікуди діти, що сеї борби (кориди. —  Є.Б.) 

не можна рекомендувати яко способу цивілізаційного. Кров ллється тут 
людська і звіряча. Що такий вид не причинюється до ублагороднення 
людськости —  то річ ясна. Звичайний різник худоби не був ніколи чоло
віком ідеальних почуттів і думок. Що ж говорити о народі, у котрого сі 
борби —  то суть національної забави...» (с. 72);

7. «Правобіч виростає, якби з моря, гора Олімп. Єї вершки покриті бі
лим полискаючим снігом. Студінь повіяла з Олімпа. Холодно там бідним 
богам. Борода обмерзла старому Зевсові, Юнона свариться та зубами 
кланцає з лютого морозу; лиш одна Афродіта вдоволена собою, бо знає, 
що хоть з червоненьким носиком, вона все-таки гарна...» (с. 74);

8. «Земля класична! Скілько то споминів, скілько хлопя'чих вражінь 
в'яжеться до сеї землі! Класицизм нашого образовання впоює в дитиня
чі уми поняття о високости давнього життя, учить нас вірити і сліпцем 
подивляти те, чого не виділося, чого не знається. Така вже метода. То 
й не дивно, що коли кому власними очима лучиться приглянутись тому, 
перед чим учили єго сліпо гнутись і бити поколони, то проявиться в ту 
мить реакція, а вслід за тим розчарування. Так діялось зо мною в Греції.

Правда, мені вже перед тим лучалося в життю розчаровуватись. При 
моїх стрічах з людьми, котрих твори ума я читав і подивляв, —  автори, 
котрі в моїх думках виросли були на героїв безтілесних, ідеальних, пока
зались мені нараз людьми звичайними собі, а навіть педантами. Через 
те, що м о ї"ідеальні великі люде" зступили з високості на землю щоденну,

Ярослав Окуневський — вц^омтіїїнезнайомець... ;
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я, земний пішохода, ніяк не виріс, але користь вийшла для мене та, що, 
і хоть в часті, вилічився від "високопарства", від ідолопоклонства і чо- 
лобитства перед непогрішимими авторитетами» (с. 74);

9. «Я не таківський, щоб попадати в сентиментальність. Впрочім, я то
вариський звір і товариство щирих приятелів кладу понад усякі краси 
природи. Але вийшовши на сю гору, я забув свої очі —  і переконався 
перший раз в своїм життю, що й краса природи має своє велике зна
чіння і вплив на чоловіка. Я зрозумів, що ті для читача не раз так скучні 
описи про заходяче сонце, про місяця білолицого, про гай шумячий або 
таке інше, —  се речі часом щиро перечувствовані. В них не раз лежить 
ціле серце поета або повістяра. Але, з другого боку, я переконався, що 
природу почувати можна не знать як глибоко, але описати єї вірно, щоб 
те саме вражіння викликати у читача, неможливо. Природу треба виді- 
ти. Всякий опис —  профанація і скучне повторювання слів та фраз без 
внутрішнього значіння для того, хто читає опис, а не бачив на власні очі 
краси якоїсь околиці» (с. 104);

10. «Молоді новаки, небувалі, виглядають цікаво на ворота Орієнту. 
Вони ждуть: "Хто знає, що то завтра мене жде?.." Старі моряки стоять 
супокійно: "Що-ді для мене Смирна? Я був там та там... всюди те саме 
свинство". Та се лиш поза! І у  сих вітром битих моряків дрожить серце» 
(с. 11 б, виокремлення моє. —  Є. Б.);

11. «Англійці —  як я вже підносив при іншої нагоді —  ргасіісе іп 
соіопігіпд. Вони вкладають капітал, а капітал той несе їм з часом ве
личезної користі. Вони не дбають про релігійну пропаганду. Вір, в що 
собі хочеш! Не мішаються до національного виховання, а лишають усе 
по-старому. Вони знають, що кождий мусить учитись по-англійськи, бо 
без того світ ему запертий. Вони перенесли борбу на поле економіч
не. Кождому вільно з ними конкурувати —  і тубільцеві, і європейцеві. 
Що в тій борбі вони виходять побідниками, то їх заслуга. Вони енергій
ні, витривалі, робочі і безвглядні. В тім їх сила. Горе тим, що не мають 
тих прикмет! Земля усувається їм під ногами...» (с. 209, виокремлення 
моє. —  Є. Б.);

12. «Нам ні ласощі не смакували, ні дівчата не подобались. Між ра
сами білою і жовтою єсть якась фізична відраза... Звісно, не всякий так 
думає. Я хвалю собі Європу» (с. 309, виокремлення м оє  —  Є. Б.);

13. «Ми, європейці, —  уроджені чваньки» (с. 335);
14. «Кождий нарід сповняє свою задачу в місії культурній. Кождий на

рід зростає, процвітає, дає свою роботу до поступу та цивілізації—  
і відтак сходить з арени. Поки що були єгиптяни, греки, римляни, від
так араби, потім романські раси: іспанці, італійці, французи, —  тепер
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черга на германів: англійців-американців та німців. Вже заясніла зоря 
і для слов'ян. А хто по слов'янах? Чи не монгольська раса з китайцями, 
напереді <...>?» (с. 358, виокремлення моє. —  Є. Б.).

Я зупинюся із цитуванням, хоча такі фрагменти можна наводити і на
водити. І казати, що Я. Окуневський убачав у Європі занепад, називаючи 
її «старою бабою», але не треба забувати, що так само вимогливо він 
ставився і до себе: «<...> А ми що?.. Ліпші? Цивілізованіші?» (с. 42).

Говорить він про українців, розкиданих по всіх землях: чи то згаду
ючи ще одного мандівника, «старого волоцюгу» (так він називає і сам 
себе) «графа Лянцкоронського, того пана, котрого я лічно не знаю, але 
котрий переслідує мене своїм іменем по всіх усюдах, куди тілько мене 
судьба кидала. Як підпис звісного Киселяка, подибав я єго ім'я в Азії, Аф
риці, в Індіях, на Гімалаях і знов тепер в Цейлоні» (с. 221); чи розпові
даючи про родину австрійського консула в Єгипті, «з роду галичанин, 
а єго пані походить з Бучацького повіту. Чужина зблизила нас до себе» 
(с. 337), чи аптекаря Білинського з Тернопільщини, який відкрив свою 
справу в Каїрі; чи про моряка Николу, який зберіг життя поросяті, не за
різавши його на їжу морякам, і цього підсвинка подарували «Николі на 
ґаздівство» (с. 410); чи про австрійського адмірала Івана Кудравського, 
який завжди вказував свою приналежність до України (с. 458).

Окремо Я. Окуневський згадує зустрічі з літераторами і громадськи
ми діячами. У Кишиневі вдалося зустрітися з Іваном Нечуєм-Левицьким, 
і ця зустріч, на диво, не розчарувала мандрівника, а зміцнила у захо
пленні перед цим письменником (с. 430); у Києві він зустрічається із 
«старогромадівцями» і «молодогромадівцями», а музика Миколи Ли- 
сенка зачаровує його (с. 424). Симпатичними і співчутливими є мемуа
ри про Михайла Драгоманіва (с. 498-504) та Остапа Терлецького (с. 505- 
518). Не кажучи вже про спогади про рідний дім, дитинство, своїх дідуся 
і бабусю...

«Листи з чужини» Ярослава Окуневського —  пам'ятка унікальна 
і повчальна. Унікальна у своїй глибинній любові до своєї землі, до сво
го люду, упослідженого і гнобленого, культурний рівень якого треба 
обов'язково піднімати, аби не сталося того, що він побачив у Єгипті 
(«Пропала в Єгипті культура, бо не стояла на широкій підставі наро
ду, а остався бідний мужик зі своїм передвічним ралом із часів фара- 
онських ще, зі своїми передвічними "сакіями", котрими він споконвіку 
дотепер черпає воду на поливання чужої ріллі. Нащо ж єму бесіди тої, 
в котрій він чув лише прикази та прокльони? Прийшли другі пани з ін
шою бесідою, то й прийняв він для свого обходу кількадесят слів та зво-
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ротів: скільки єму треба, аби порозумітися з паном та виразити своєї 
нескладні почуття», с. 326) у захопленні українською історією, яку він 
не розділяє; повчальний у своєму вмінні бачити позитиви і негаразди 
іншого життя, але завжди з повагою ставиться до чужої культури, чу
жого побуту, чужої землі. А ще індивідуальний талант оповідача робить 
книгу взірцевою у цьому жанрі.

Можна подякувати київському видавництву «Темпора», що здійсни
ло передрук цих подорожніх нотаток, так розумію, з подачі пана Во
лодимира Тутурушева, якому винесено подяку. Серйозним недоліком 
цього видання (другого, після 1898 і 1902 років!!!) є те, що видавництво 
не знайшло людини, яка могла би супроводити публікацію розлогою 
передмовою як про автора, так і про саму книгу. Але сам факт появи 
цієї книги в добротному поліграфічному оформленні та з автентичними 
ілюстраціями/листівками є майже фантастичним у наші дні, що підтвер
джує стару істину —  історична справедливість спрацьовує, коли сама 
людина сповнена відчуття відповідальности перед історією і пам'яттю 
перед тими людьми, які своїм життям, своєю долею утверджували укра
їнство в світі. =



Пу бліцистика

Надія Князева

Проект «Українська мова» 
Упршлірня проектом

Управління проектами — як 
окремими, так і пов'язаними 
(програмами), а також сукупніс
тю проектів (портфелем) — сьо
годні є однією з ключових ком- 
петенцій бізнес-менеджменту, 
адже саме за допомогою реалі
зації проектів компанії будь- 
яких розмірів і профілів діяль
носте перетворюють свої цілі 
на реальність.

Зростаючий інтерес до уп
равління проектами (програ
мами, портфелем) у бізнесових 
структур викликаний ще й тим, 
що вміння та можливість ком
панії швидко і за встановлених 
обмежень переходити від ідей 
(мети) до їхньої реалізації є од
нією з ключових конкурентних 
переваг у сучасному світі й час
то визначає не тільки комер
ційний успіх підприємства, але 
і його здатність до виживання. 
Проте проектами керує не тіль
ки бізнес. Україна як держава 
закономірно управляє багатьма 
державними проектами, і важ
ливими державним проектом

V - —

є зокрема, державна мова. Мов
не питання за жодних політич
них розкладів не має відійти 
на другий план, оскільки мова 
є виразником держави. У пе
ріод відсутности української 
держави українці себе само- 
ідентифіковували лише через 
українську мову.

У цьому році Україна тихо 
відзначила двадцятиріччя базо
вого мовного закону — Закону 
Української РСР «Про мови 
в Українській РСР». Прав
да, ні Президент України, ні 
Прем’єр-міністр України, ні 
жоден політик не згадали про 
таку важливу дату. А проте 
двадцять років — це перший 
вагомий ювілей, який дає мож
ливість озирнутися і зробити 
висновки про успіхи та недо
ліки стосовно мовної політики. 
У мовному плані, та й, зрештою, 
в конституційному, українській 
спільноті з періодичністю один 
раз на місяць «підносять цуке
рочку» у цій делікатній справі. 
Скажімо, 19 листопада 2009
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року Міністерство закордонних 
справ Росії вкотре висловило 
свою стурбованість ситуацією 
з російською мовою в Україні. 
На думку директора департа
менту по роботі зі співвітчиз
никами за кордоном МЗС РФ 
Олександра Чепура, «в Україні, 
де росіяни є державотворчим 
народом і де більшість насе
лення в сім'ї та взагалі в побуті 
використовує російську мову, 
у російської мови немає офіцій
ного статусу»*. Та й в Україні 
постійно стикаємося з рішен
нями територіальних громад 
про надання російській мові 
чи то статусу регіонального, 
чи офіційного. Певна річ, що 
такі «законодавчі» рішення де
путатів несуть загрози не тіль
ки для мови. Ці загрози мають 
комплексний характер. І не 
лише через них варто державі 
опікуватися мовними питання
ми. «Роботу» держави в сфері 
мовної політики спостерігаємо 
лише за наслідками. Зокрема, 
Президент України та його Се
кретаріат підготували та подали 
вже не одне звернення до про

* Интервью Директора департамен
те по работе с соотечественниками 
М инистерсіва иностранньїх дел  
России А. В. Ч епурина агентству 
«Интерфакс», 19 ноября 2009 года, 
ЬіТр: / /\у \у^ .т іс і.ги /Ь гр _4 .п 5Ї/ 0 /9  
АЕР7Е72СС740ЕБВС3257674002А8 
БАВ

куратури стосовно оскарження 
таких рішень. Уже маємо і чис
ленні протести прокурорів на 
відповідні рішення депутатів 
обласних рад. Справді, Глава 
держави має право скасувати 
розпорядження виконавчих ор
ганів, якщо вони не відповіда
ють Конституції України та за
конодавству України. «Однак 
на сьогодні реакції виконавчих 
органів на рішення обласних 
рад про те, що російська мова 
є регіональною, немає. Коли 
воно буде, Президент його 
обов'язково зупинить», — так 
прокоментував у свій час «мов
ний» сепаратизм заступник го
лови Секретаріату Президента 
України Анатолій Матвієнко. 
Але від того, чи є реакція ви
конавчих органів, чи немає, 
важливість проблеми не мен
ша. Потрібно все-таки Прези
денту України, крім зупинен
ня рішень виконавчих органів, 
проводити політику, спрямо
вану на укріплення української 
мови як державної. Іншим ор
ганам державної влади, до речі, 
теж. Складається враження, що 
у руслі зазначених проблем пра
цює лише міністр юстиції, який 
за посадою мусить вживати всі
ляких можливих заходів для 
збереження юридичного ста
тусу державної лише за укра
їнською мовою. А що роблять
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інші члени уряду, починаючи 
від Прем'єр-міністра України?! 
ЧОМУ немає ніяких ефектив
них заходів від Міністерства 
культури і мистецтв України, 
Міністерства освіти і науки 
України, Віце-прем'єр-міністра 
України з гуманітарних пи
тань?! Де рішення чи хоча би 
заяви про захист державної 
позиції української мови від 
народних депутатів України, 
які планують працювати у від
повідних комітетах Верховно^, 
Ради України та й у самому 
конодавчому органі?!

Натомість українська грс 
мадськість ратує за те, щоб був 
створений спеціальний дер
жавний орган. Краще окреме 
міністерство. Зокрема, члени 
Національної ради з питань 
культури і духовности при 
Президентові України ще три 
роки тому висловились за до
цільність створення в системі 
органів виконавчої влади спе
ціального органу державного 
управління з питань здійснення 
мовної політики. Микола Жу- 
линський, голова Ради, на Все
українській народній раді цю 
позицію озвучив. У принципі, 
ідея цікава, й може мати нада
лі розвиток, але де гарантія, що 
ця посада не стане «розмінною» 
при політичних торгах, і лот не 
вкаже, що її треба віддати за

квотою, скажімо Партії регіонів 
чи комуністам? А Партія Регіо
нів, у свою чергу, «призначить» 
керівником, скажімо, Мико
лу Азарова. А комуністи... Яке 
має значення їхній вибір, коли 
Петро Миколайович особис
то вніс проект Закону України 
«Про засади внутрішньої і зо
внішньої політики України», за 
яким держава постійно дбатиме 
про створення умов для вільно
го розвитку і використання ро
сійської мови.

Боже борони, я в жодному 
разі не виступаю за полярні край
нощі. І не лише тому, що пріз
вище у мене Князева. Я справді 
за багатомовну різноманітність, 
бо «кожний з нас є унікальним. 
Ми різні — на Півночі й Півдні, 
Заході й Сході. Це наша сила, 
основа процвітання, а не підста
ва для розбрату і конфронтації!» 
Але я за неухильне виконання 
всіма «унікальними» чинного 
законодавства України. Чи вря
тує українську мову новоство- 
рений державний орган, навіть 
рівня міністерства України? Чи 
зможе очільник такого відом
ства змусити Президента Укра
їни, Прем’єр-міністра України, 
парламентську коаліцію при
значати суддями, міністрами, 
головами державних адміністра
цій лише тих осіб, які володіють 
державною мовою?
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Власне, що на практиці 
означає «володіння держав
ною мовою»? Як, наприклад, 
визначити, чи Юрій Іванович 
Єхануров володіє державною 
мовою, спираючись на таку си
туацію? На святкуванні року 
Російської Федерації, яке від
бувалося в Києві серед ди
пломатів, акредитованих в Ук
раїні, та українських політи
ків, свій виступ український 
Прем’єр-міністр розпочав так: 
«Вікторе Степановичу, дами 
і господа. Я так думаю, що ми 
тут проголосимо зону росій
ської мови на цей час». І далі, 
звісно переходить на росій
ську мову. Свято ж проходить 
в Україні і здебільшого для 
української еліти. А диплома
тичний корпус Російської Фе
дерації, акредитований в Укра
їні, в тому числі й попередній 
Надзвичайний і Повноважний 
Посол РФ Віктор Степанович 
Черномирдін, мали би знати 
перфектно державну мову дер
жави, де перебувають. Мали 
б, але... А часті російськомов
ні прес-конференції левової 
частки українських державних 
службовців? У моєму розумін
ні, український чиновник у пу
блічних місцях зобов'язаний 
спілкуватися українською мо
вою навіть за межами України. 
Не знаю, чому інформація про

залучення Олексієм Івченком 
перекладача для перегово
рів із російським РАО «Газп
ром» була сприйнята як дуже 
дивна?

Володіти державною мовою 
зобов’язаний насамперед Глава 
держави. Та й вагомим попу
ляризатором державної мови 
у кожній державі є саме її очіль- 
ник. Уже класичним став вчи
нок Жака Ширака, який на знак 
протесту полишув засідання ко
місії ООН, почувши, що фран
цузький чиновник звернувся 
до присутніх англійською мо
вою. Наш Президент теж є при
кладом для наслідування. Мова 
Президента України постійно 
перебуває під прицілом громад- 
ськости. Численні його фрази 
вже стали класичними, на жаль, 
деколи не лише з позитивним 
забарвленням. Втішає те, що Ві
ктор Андрійович значно попе
реду Леоніда Даниловича у під
борі «влучної» лексики, але, на 
жаль, він ще не може бути взі
рцем для мешканців України. 
Чого тільки варта його фраза, 
вимовлена під час чергового 
телеефіру: «Хотів би зробити 
один конституційний посил». 
Іменник «посил» українською... 
нічого не означає, оскільки його 
немає в українській мові. При
наймні у Словнику української 
мови в і ї  томах чи українсько-
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му Орфографічному словнику, 
а тому що саме хотів зробити 
Віктор Андрійович, я принай
мні не зрозуміла. Аскольд Ло- 
зинський, президент Світово
го конгресу українців, навіть 
зробив зауваження Віктору 
Ющенку, коли той спілкувався» 
недержавною мовою.

Виразником ступеню тарів- 
ня володіння державною мовою 
представників органів держав
ної влади, політичних партій 
в останній період виступають 
веб-сайти таких органів чи пар
тій. Наявність українськомов- 
ної версії веб-представництва 
вже є виразником ставлен
ня такої структури до україн
ської мови. До речі, у Партії 
регіонів веб-сайт Ьир://\^лу\у. 
раг£уоіте§іопз.ог§.иа/ — двомов
ний. Але ведеться... російською 
та англійською. Правда, трапля
ється виклад інформації україн
ською мовою. Не знаю, як кла
сифікувати подібне явище. Чи 
є порушенням законодавства 
України відсутність української 
версії веб-сайту у провідної по
літичної сили, яка має найбіль
ше представництво в одній із гі
лок влади — законодавчій? Чи 
можна вважати таку політичну 
силу державницькою?

Веб-сайт Президента Украї
ни вимагає негайного перегля
ду першокласними українськи

ми філологами. По-перше, це 
обличчя Президента України. 
Та й зрештою, самої України. 
Те подання, той стиль, який 
демонструють відповідні служ
би Секретаріату Президента 
України, вимагають негайного 
мовного редагування. Речення, 
які повинні зрозуміло і недво
значно формулювати позицію 
Глави держави, складені так, 
що часто годі й дібрати, що саме 
робив Віктор Андрійович. На
приклад, на веб-сайті Глави 
держави зустріла: «Президент 
доручив сформувати за підсум
ками засідання протокол і під
готувати на ЙОГО основі ряд 
доручень Глави держави». А ре
чення на кшталт «Президент 
зустрівся, Президент прийняв...
, Президент провів...» без слова 
«Україна», чи найменування за
конодавчого органу держави як 
«ВР», взагалі неприпустимі на 
офіційному веб-представництві. 
Потребує також перегляду і на
йменування структурних під
розділів Секретаріату Пре
зидента України. Принаймні 
в структурі Прес-служби Пре
зидента України є відділ акре
дитації та організації заходів за 
участю Президента України, із 
назви якого випливає, що мож
на акредитувати самі заходи за 
участю Президента України. 
А на сайті Кабінету Міністрів
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України знаходжу інформацію, 
що «у вівторок, 20 червня 2006 
року, о 15.00 відбудеться пред
ставлення аналітичного докла
ду «Конкуренція в Україні»».

У суспільстві в один час ви
тала майже «Геніальна» ідея, 
яку оплесками зустріли на Все
українських народних зборах: 
встановити іспит із державної 
мови для тих, хто кандидатує 
на посаду Президента України, 
Прем'єр-міністра України, мі
ністрів, інших посадових осіб. 
Чергові вибори Президента 
України стартували, до ідеї іс
питу на знання державної мови 
не поверталися. Не виключаю, 
що нинішні номінанти на най
вищу посаду в Україні пер- 
фектно володіють державною 
мовою. А може, і справді всією 
громадою і варто скласти, про
граму державного (чи ще яко
гось) іспиту з української мови. 
Виставити її в Інтернеті і через 
комп'ютер, як прийнято зараз 
у значній частині вищих на
вчальних закладі, оцінювати 
від двох до ста двох за знання 
чи незнання державної мови. 
І почати мовне тестування із 
кандидатів на посаду Прем'єр- 
міністра України, Голови Вер
ховної Ради України, інших 
членів уряду чи народних депу
татів. І поряд для всіх зацікав
лених на великому екрані тут

же відтворювати знання тесто
ваних. За приклад можна взяти 
вступну екзаменаційну сесію 
Національного університету 
«Києво-Могилянської акаде
мії », яка і була відроджена задля 
утвердження української мови 
як державної*. А до загального 
результату «відкопати» оцінки, 
отримані кандидатами в школі, 
вузі, аспірантурі, докторантурі. 
І вивести загальний бал. Ви
довище справді було б цікаве. 
Але, як на мене, лише цікаве, бо 
тестувати зазначених осіб ко
рисніше було би на знання за
конодавства України, бо свою 
діяльність вони провадитимуть 
«відповідно до чинного зако
нодавства України». І присягу 
складають «відповідно до чин
ного законодавства України». 
Без усвідомлення відповідаль
носте перед законом ніякі мов

* А кадем ії наук  УРСР, Київсько
му міськвиконкому, Мінкультури 
УРСР, Д ерж буду УРСР, Українсь
кому товариству охорони пам'яток 
історії та культури протягом 1991 
року необхідно було подати на  
розгляд Ради Міністрів УРСР про
позиції про відновлення Києво- 
Могилянської академії. П  70 Д ер
жавної програми розвитку укра- 
їнськоїмовитаіншихнаціональних 
мов в Українській РСР на період д о  
2000 року, схваленої постановою  
Ради Міністрів УРСР від 12 люто
го 1991 року за N041, Зібрання  
постанов Уряду УРСР, 1991, N4, 
ст. 25.
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ні тести неспроможні змусити 
«заговорити» українською. І без 
фактичної можливости отрима
ти взагалі будь-яку пристойну 
в державі посаду. Пригадайте, 
як перетворювалися на наших 
очах в опануванні державною 
мовою Анатолій Кінах, Віктор 
Янукович, Сергій Тігіпко. Пев
на річ, прагнення обійняти по
саду в уряді, парламенті, зре
штою — в державі, — має лише 
стимулювати опанування дер
жавної мови.

Окрім юридичних заходів, 
влада, суспільство зобов'язана 
завпроваджувати й інші, теж не 
менш популярні заходи. Я не
даремно на початку статті до
рікнула українським чиновни
кам та громадськості, що вони 
нічого дієвого не пропонують 
і не проводять. Один лише спе
ціальний державний орган не 
спроможний вирішити всі по
точні мовні проблеми.

Згідно з проведеними со
ціологічними дослідженнями 
з усіх респондентів, опитаних 
у рамках дослідження «Громад
ська думка населення — чер
вень 2006 року», українську 
мову вважають рідною 60%, 
а російську — 38%. Проте спіл
куються у родині тільки укра
їнською лише 37% респонден
тів. Причина спілкування не 
українською має багато аспек

тів, і головний — банальне не
знання мови. Потрібно всіляко 
реалізувати весь комплекс за
ходів з вивчення та опанування 
українською мовою. Насампе
ред — неухильне виконання за
конодавства України, зокрема 
Державної програми розвитку 
і функціонування української 
мови на 20.04—2010 роки, яказа- 
твердженапостановою Кабінету 
Міністрів України від 2 жовтня 
2003 р. №1546. Там направду 
внесені дуже дієві пропозиції. І 
негайне затвердження Концеп
ції державної мовної політики. 
На рівні окремих центральних 
органів виконавчої влади одноо
сібно зрушити з місця проблему 
майже неможливо. Я вже втоми
лась писати, пропонуючи керів
никам центрального органу ви
конавчої влади в галузі зв'язку 
та у сфері інформатизації розпо
чати роботу з укладення україн
ського Словника галузевих тер
мінів чи ширше — енциклопедії, 
проте за жодного міністра чи 
голови комітету моя не зовсім 
нікчемна ідея не мала успіху. На 
останньому моєму клопотанні 
була навіть позитивна віза Міні
стра транспорту і зв’язку Укра
їни, але, на жаль, далі проект 
так і донині не зрушився. Тут 
ми наштовхуємося на проблему 
української фахової мови в усіх 
галузях економіки. Наприклад,
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ситуація у галузі зв ’язку та сфері
інформатизації просто катастро
фічна. На сьогодні немає жодно
го фахового словника, довідника 
українською мовою, де була би 
викладена наукова термінологія 
грамотною українською мовою.
Оператори телекомунікацій 
прагнуть самотужки якось ви
правити ситуацію, замовляючи 
для себе таку літературу. Якось 
до рук мені потрапило Технічне 
завдання на науково-дослідну 
роботу «Створення електронно
го англо-українсько-російського 
тлумачного словника-довідни- 
ка термінів із електрозв'яз
ку». Прочитавши таку закруче
ну назву теми, я довго не могла 
зрозуміти: який же результат 
передбачається по завершенні
цієї науково-дослідної робо
ти? Не складно спрогнозувати 
і змістову частину лінгвістич
ного новотвору. Але проблема 
не лише у зазначеному «творі». 
Успішним бізнесом стало поши
рення довідникової літератури 
сумнівної якости; до прикладу: 
на сторінках таких довідників 
«коробка передач» перекладена 
як «скринька перезпихувань».
Такі «новації» певна річ, лише 
відбивають бажання опано
вувати «найспівучішу» мову 
світу.

Зрештою при перегляді на
укових текстів складається вра

ження, що в кожному регіоні
наукова мова своя. Це добре, шо
викладачі пишуть для своїх сту
дентів посібники та підручники. 
Така «швидка допомога» у ца
рині набуття фахових знань, без
сумніву, потрібна. Але нерідко 
місцеві видавництва «грішать» 
у мовному плані, бо економлять 
на професійних редакторах, ко
ректорах, а студенти найчасті
ше альтернативи не знають і не 
бачать. Це теж не сприяє розви
ткові професійної мови.

У котре повторюємо, що на
вчання у вишах теж повинно 
вестися українською, проте, на 
жаль, трапляються протилежні 
випадки. І не через несприй- 
няття кимось державної мови,
Я, навчаючись у технічному 
виші, користувалася лише ро
сійською фаховою літературою. 
Слухала лекції здебільшого теж 
російською мовою. І  це в наш 
час.

Кожну добру ініціативу, 
щоб мати очікуваний резуль
тат, варто починати зі школи. 
А ще краще — з пелюшок. Це 
ж варто робити і з українським 
словом. У цьому аспекті дієвим 
способом може стати перегляд 
шкільної програми з україн
ської мови. Учневі або учениці 
потрібно дати в школі знання 
з української мови, а не з мовоз
навства. Андрійки чи Христин-
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ки мають знати якомога більше 
слів, щоб образно висловлюва
ти свої думки. Проте нинішні 
випускники можуть «видати», 
що «Повість минулих літ» на
писав... Нестор Шуфрич. По
правді, така «фраза» є не лише 
недоопрацюванням українсько
го філолога, та й, зрештою, кож
не юне покоління щось «видає».
Наприклад, випускники соро
кових років минулого століття 
писали, що на війну пішли всі,
крім дітей та собак. Проте на
вчальна програма з української 
мови і випускні іспити у модній 
зараз формі тестування ніяк не
сприяють опануванню мови,
а не мовознавства. Якщо ре
зультатом в ивчення української 
стали такі тести, які передбача
ють лише вправи типу «Під
кресліть», • «Виберіть», «Виз
начте», то учень після них на
віть за умови отримання всіх 
12 балів не знатиме української 
мови.

У контексті зазначеного по
требують змістовного пере
гляду підручники, посібники, 
і не лише з мови. Насамперед,
потрібно переглядати всю на
вчальну літературу — від Буква
ря і до Теорії імовірності. Проте 
опрацювання треба проводити 
у співпраці філологів і галузе
вих фахівців. Лише спільна ро
бота фахових інституцій з мови

і певної галузі може дати пев
ний ефект.

Перегляду вимагає і Укра
їнський правопис. Але не в бік 
ускладнення чи повернення 
до, як дехто вважає, питомого 
українського правопису трид
цятих років минулого століття. 
Передусім треба переглянути та 
уніфікувати орфографічні пра
вила. Правопис повинен бути 
написаний не тільки для філо
лога, він мусить містити яко
мога більше наочних прикладів, 
бути доступним для кожного.
Його слід видавати регуляр
но і мільйонними накладами. 
Український правопис, зре
штою, має бути читабельним 
для всіх в Україні. Зведення 
норм, удосконалене в 1993 році
(до речі, до цього правопису 
вже звикли), потрібно лише 
спростити і подати правильною 
українською мовою, з живими 
мовними ілюстраціями.

Зовсім не використовуються 
можливості новітніх технологій 
для популяризації українського, 
чи краще сказати — державного 
слова. Україномовний інтернет- 
контент тримається лише на 
ентузіастах. Я не зустрічала 
жодної державної підтрим
ки ідеї використання новітніх 
технологій для популяризації 
державної мови. А положення 
Державної програми, покли
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кані хоч якось «українізувати» 
український сегмент Інтерне- 
ту — й далі на папері.

Не в кращому стані пере
буває і мова, яка використо
вується в побуті. Не форму
ються довідники чи словники 
для широкого вжитку, які до
помогли б навчитися правиль
но спілкуватись українською 
мовою у транспорті, на вулиці, 
в магазині, театрі. Цей чималий 
україномовний матеріал фак
тично ще невідомий жителю Ук
раїни.

Не знаю, чи сприяють попу
ляризації українського слова 
вул. Октябрська (укр. мовою) 
та міста Южноукраїнськ чи 
Сєвєродонецьк. Може, варто 
в рамках адміністративної ре
форми переглянути наймену
вання населених пунктів Укра
їни і зробити їх відповідними 
до правил української мови?

Для популяризації укра
їнської мови зовсім не вико
ристовується свобода вірос
повідання. Український народ 
усвідомлює відповідальність 
перед Богом — серед нас є ба
гато людей, які щиро вірують. 
Мої співгромадяни регулярно 
відвідують Божі храми, слуха
ють Слово Боже. Та мова, якою 
чують вони Слово Боже, на 
жаль, дуже часто не є україн
ською. І складно говорити, чи

не повинна в цю «мовну пара
фію» втручатись держава, бо 
результатом її відсторонености 
є невміння мирян спілкуватися 
із служителями Церкви. Та не 
тільки мирян. Наприклад, на 
державному рівні очільників 
християнських церков здебіль
шого вітають із днем народжен
ня, із ювілеєм, проте для таких 
осіб важливішим є тезоіменит
ство, хіротонія. Думаю, особис
те привітання Глави держави з 
річницею хіротонії було б ори
гінальнішим і цікавим як для 
очільника церкви, так і для ми
рян такої церкви.

Держава не залучає в повно
му обсязі та не використовує 
потенціал наукових інститу
тів Національної академії наук 
України, зокрема Інституту 
української мови та Інститу
ту мовознавства імени О. По
тебні. Не задіяні до процесу 
порятунку української мови 
і кафедри української мови ви
щих навчальних закладів, а це 
тисячі висококласних фахівців, 
причому у всіх частинах Укра
їни. Вища атестаційна комісія 
України теж може долучити
ся до цього процесу шляхом 
формування актуальних тем із 
української мови чи методики 
її викладання.

Одним із дієвих заходів для 
популяризації добірного укра
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їнського слова можуть стати 
прямі трансляції урочистостей, 
вечорів пам'яти, інших масо
вих заходів, які проводяться 
в Україні. Святослав Вакарчук 
уже подав ідею популяризації 
України, українського через 
трансляцію по телебаченню це
ремонії вручення найвищої від
знаки України — Національної 
премії імени Тараса Шевченка. 
Та й справді, комерційні проек
ти типу «Людина року» доступ
ні телеглядачам. До слова про 
Шевченківську премію. Ефек
тивним засобом популяризації 
України, і не тільки українсько
го слова, мало би стати масове 
видання творів лавреатів цієї 
престижної відзнаки. Думаю, 
твором Марії Матіос «Солод
ка Даруся» зачитувалися б не 
тільки письменники та крити
ки, а всі, як прийнято говорити, 
пересічні українці.

Із нормативних ініціатив 
хотілося б запропонувати таке. 
В обов'язковому порядку у всіх 
установах, органах державної 
влади, вищих навчальних закла
дах, суб'єктах господарювання 
запровадити україномовну фі
лологічну службу, фахівці якої 
редагували б усю документацію, 
що пропонується ініціатором 
написаного. У товаристві, де 
я працюю, на щастя, є літредак
тор. Але за правилами локально

го законодавства літературному 
редакторові читати дають лише 
те, що виходить за підписом го
лови правління. А проте голова 
правління крупного відкритого 
акціонерного товариства із роз
галуженою системою регіональ
них філій та значною кількістю 
структурних одиниць по всій 
Україні не все візує особисто. 
Та й на місцях відбувається 
творення документів, і почасти 
із дуже цікавими результатами. 
Наприклад, на сайті товариства 
якось віднайшла оголошення 
такого змісту: «Відкрите акці
онерне товариство «Укртеле- 
ком» оголошує конкурс із при
дбання протягом трьох півріч 
значної кількості ліцензій на 
антивірусне програмне забез
печення виробництва компанії 
Тгепсі Місго: ЗсапМаіІ Іог М5 
ЕхсЬап§е та Зрат Ргемегпіоп 
ЗоІЬкіоІІ. В разі Вашого ба
жання прийняти участь в кон
курсі, для отримання пакету 
конкурсної документації звер
тайтесь за адресою...» Я довго 
не могла зрозуміти, що означає 
«з придбання протягом трьох 
півріч значної кількості ліцен
зій»? Ніяк не «в’їжджала», де 
тут чогось не вистачає: коми, 
крапки чи ще якогось розді
лового знака. А виявилось до 
банальности просто: контак
тні особи мені роз'яснили, що
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було оголошено конкурс на 
придбання значної кількос- 
ти ліцензій і що цей конкурс 
триватиме півтора року (по- 
їхньому — три півріччя). Отак. 
Якби оголошення перевірив фі
лолог, такого не було б. Фахів
ці вказаного профілю мали би 
бути підпорядкованими першій 
особі, наприклад, як юридичні 
служби.

Державним органам, відпо
відальним за реєстрацію юри
дичних осіб, сльїд заборонити 
реєструвати неграмотні найме
нування суб’єктів господарю
вання. У Києві на весь білборд 
красується «Східно Європейсь
кий банк» — у той час, як таку 
назву слід писати разом. Роз
повсюджувачам реклами не 
можна дозволяти поширювати 
рекламу, яка не відповідає пра
вилам української мови. Кричу
щий приклад: кияни пам'ятають 
щит із написом «Тать'яна Не- 
дєльська» перед концертом по
пулярної співачки.

Усе це за мудрого управ
ління має дати позитивний ре
зультат. Можливо, для коорди
нації такого процесу і потрібен 
окремий орган державної влади, 
в якому багато українців бачать 
шлях порятунку української 
мови. Проте найголовнішим 
має стати неухильне дотриман
ня законодавства України. Втім,

і тут бажано без фанатизму... 
Я маю практику примусового 
до вивчення Основного Закону 
України у вищому навчальному 
закладі.. На зорі своєї викла
дацької молодости я пробувала 
майже випускників технічного 
вищого навчального закладу 
змусити вивчити1 норми всіх 
статей Конституції України. 
Таке бажання було викликане 
тим, що сам Основний Закон 
варто знати всім, хто є грома
дянином України, та й сама 
я могла його напам’ять вивчити 
лише зі студентами. Ефект від 
примусу виявився закономір
ним і очікуваним. Мої студенти 
взяли і... поскаржилися на мене, 
звинувативши в упереджено
му ставленні. Спеціально було 
створено вишівську комісію, 
мене довго і наполегливо «опра
цьовували», переконували, що 
це занадто. До чого я веду? Ви
сновок простий: усе, що роби
тиме силою чи то Президент 
України, чи небайдужа україн
ська громадськість, матиме од
наковий результат — несприй- 
няття, або, в кращому випадку, 
упереджене ставлення. Тому до 
всього слід шукати тактовного 
підходу.

Як гарант Конституції Пре
зидент мав би зважати на по
ложення українського зако
нодавства і не призначати на
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відповідальні посади осіб, які 
не володіють державною мо
вою. Приклади таких призна
чень уже за післяпомаранчевої 
України, на жаль, ми маємо.

Угодою про створення Коа
ліції демократичних сил у Вер
ховній Раді України VI скли
кання від 29 листопада 2007 
року передбачено забезпечення 
цілісности мовно-культурного 
простору України; підвищен
ня ролі української мови як 
державної. З метою створення 
цілісного національного мовно- 
культурного простору, який 
ґрунтується на утвердженні 
української мови у всіх сферах 
суспільного життя, учасники 
Коаліції зобов’язалися ухвали
ти Концепцію державної мов
ної політики і нову редакцію 
Закону «Про мови», що базува
тимуться на конституційному

положенні про забезпечення 
повноцінного функціонування 
державної мови на всій тери
торії України і в усіх сферах 
суспільного життя, передба
чаючи водночас вільний роз
виток російської та інших мов 
національних меншин України; 
привести Закон України «Про 
ратифікацію Європейської хар
тії регіональних мов або мов 
меншин» у відповідність із ме
тою і об'єктом Хартії шляхом 
внесення в діючий Закон змін 
і доповнень. Також «коаліціян- 
ти» взяли на себе зобов'язання 
створити систему державної 
підтримки для видавництв, що 
здійснюють проекти з пере
кладу світової літературної та 
наукової класики українською 
мовою. То чому ж досі ніяк не 
запрацює державний проект 
«Українська мова»?! =
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П ередплатників просимо замовляти журнал у всіх відділеннях зв ’язку, число індексу 
74459. Передплата опііпе: шлуш.ргеза.иа
Наша поштова адреса: 04071, м. Київ, вул. Оболонська, 21. Тел./факс 239-24-26 Е-таі1: 
5исЬа8пІ8І@те1а.иа

Телефон відділу реалізації: (044) 467-50-24

ш нниця

Ж итомир

Івано-Ф ранківськ

Львів

М иколаїв
Рівне
Тернопіль

Хмельницький



Юрко 
Винничук 

Василь Старун 
Григорій Штонь 

Кость Москалець 
Сергій Грабовський




