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«ПИСЬМЕННИЦТВО:
ВАЖКИЙ ХРЕСТ ЧИ ЛАВРОВИЙ ВІНЕЦЬ?»
1. Що змусило Вас в житті взятися за перо (бажання висповідатись,
прославитись, чи заздрощі, гроші і т. п.)?
2. Коли Ви задумали стати письменником, мали взірця? Хто він?
3. Як Ви починали в літературі?
4. Як Ви творите?
– пишете постійно, щодня; у визначений час стількиJто годин;
тільки якоїсь певної пори року; під час відпустки; коли приходить натхJ
нення; вдень, вночі?
– де Вам найкраще пишеться (замкнена кімната, відкритий простір,
людна кав'ярня, читальна зала бібліотеки, ліс…)?
– як довго готуєтесь до того, аби посадити себе за письмовий стіл?
– вам знайоме таке поняття, як «лінощі»? як Ви їх поборюєте?
– що стає приводом для написання твору (конкретна подія, вражаJ
ючий факт, особа в історії, актуальна тема, соціальне чи державне заJ
мовлення...)?
– пишете ручкою (кульковою, наливною), одразу друкуєте на друJ
карській машинці, надиктовуєте комп'ютеру ?
– чи використовуєте під час писання довідкову літературу (словниJ
ки, енциклопедії, літописи, інші книги)?
– чи надаєте значення ритму фрази, речення?
– яка продуктивність Вашої праці, коли відчуваєте, що пишеться (у
машинописних сторінках за добу)?
– чи використовуєте стимулятори для активізації письменницької
творчості (кава, музика, дощ за вікном, вино, куриво, інше)?
– чи можете подати якийсь особливий рецепт викликання натхненJ
ня (дотримання творчого біоритму, читання доброї художньої літераJ
тури…)?
– скільки разів переписуєте свої твори до остаточної редакції?
– оповідання, повість, роман пишете підряд, чи частинами (часом з
кінця, з середини, з найцікавішого місця)? наведіть конкретний приJ
клад;
– для написання багатосторінкового твору складаєте план розвитJ
ку подій, характеристики героїв?
– звідки берете матеріал для своєї творчості? як часто прототипаJ
ми Ваших творів стають конкретні люди? яку частину складає домисел
у Ваших творах?
– чи не надокучає Вам власний стиль? зміна жанру, стилю, освоюJ
ваної творчістю історичної доби – чи існує для Вас така необхідність,
потреба?
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– чи не заважають Вашому творчому процесу сім'я, друзі? Ваше пеJ
реконання – чи слід письменнику одружуватись?
– коли Вам не пишеться, що Ви робите?
– чи є у Вас задуми, початки, незавершені уривки, до яких Ви нікоJ
ли не повернетесь і які ніколи не стануть закінченими художніми твораJ
ми, з яких причин не стануть?
– які відчуття Вас опановують по завершенню роботи над твором
(прочитати комусь, бажання надрукувати в журналі, відчуваєте блаJ
женство, радість чи навпаки – спустошення, жаль…)?
5. Якою мірою впливає на Вашу творчість оцінка твору друзями, реJ
дакціями, рецензентами?
6. Чи ведете Ви щоденник? Чи робите які записиJспостереження?
7. Чи повертаєтесь до своїх уже опублікованих творів, аби їх переJ
робити, удосконалити?
8. Чи треба письменникові читати? Як багато Ви читаєте? Зокрема
чи достатньо уважно стежите за сучасним українським і світовим літеJ
ратурним процесом?
9. Чи були у Вас періоди розчарування життєвим вибором – вибоJ
ром письменницької долі?
10. Що б Ви побажали молодим, які мріють стати письменниками?
Анкету склав Василь БОНДАР.

Василь ТРУБАЙ
1. Узятися за перо змусило приJ
сутнє, мабуть, у кожної людини, бажанJ
ня творити. Якби не література, то
обов'язково був би живопис, чи скульпJ
тура, чи театр, чи моделювання одягу,
чи кулінарія... Я з дитинства відчував
потребу вигадувати, народжувати щось
нове, і якби тоді мій старший брат не
пробував писати вірші й оповідання, а
малював, наприклад, можливо, я зараз
був би художником. То брат у далекій
юності заніс мені в душу солодку бациJ
лу письменства. Він був добре обізнаJ
ний з творами та біографіями визначJ
них літераторів, знав різні цікаві, маJ
ловідомі пригоди з їхнього життя (а
можливо, ще й домислював) і захоплено розповідав мені про Екзюпері,
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Бальзака, Шевченка, Гоголя, Хемінгуея... Ми часто грали у великих
письменників, приміряли на себе їхнє життя. Ще й досі в пам'яті, як юниJ
ми хлопчаками допомагали батькам копати картоплю і на городі брали
один в одного інтерв'ю, так нібито вже були знаменитими письменникаJ
ми. А взагалі, я ще змалку шукав якусь велику мету, якій би міг присвяJ
тити усе своє життя. У мене завжди викликали захоплення люди, які
знають чого хочуть. Стати добрим письменником – це гарна мета, і я
ніскільки не шкодую, що вибрав саме її. Хоча досягнути вершини в письJ
менстві неможливо, але то ж і класно, бо суть, як відомо, не в тому, щоб
досягнути вершини, суть у самому процесі сходження на ту гору.
Мабуть, не відкрию Америки, коли скажу, що в юності, як і багато хто
з початкуючих письменників, був закоханий у Хемінгуея. Пізніше захопJ
лювався й іншими, але перше, велике, справжнє кохання – Хемінгуей!
Зараз важко сказати, що тоді було важливішим, що мало більший вплив
на мене: його твори чи його життя, але він був одним із тих, кого я любив.
2. Друкуватися почав дуже пізно. Перша новелка "Грушки" побачиJ
ла світ у районній газеті 1983 року, коли мені уже виповнилося 30. А поJ
чиналася моя творчість із листів до дружини, які я писав їй з моря. Там
було надзвичайно багато нових, невідомих раніше вражень та відчуттів,
і мені хотілося з кимось поділитися ними, от я й став писати дружині цілі
новели в листах. З тих перших своїх спроб я так нічого й не опублікував,
але їх дуже цікаво перечитувати.
3. Якогось визначеного ритму у творчості не маю. Пишу тоді, коли є
можливість усамітнитися від людей та житейських клопотів. Найкраще
пишеться зранку, коли знаєш, що поряд нікого немає і попереду у тебе
цілий день.
До цього часу пишу лише в квартирі на 14 поверсі, там немає
мирських зваб: у вікно видно лише небо та смугу соснового лісу. В селі
на природі писати не можу – у тому буянні справжнього, не надуманоJ
го життя просинаються дрімучі інстинкти язичника, землероба і переJ
магають...
Що таке "лінощі" чи "нудьга" не знаю. Я бджола – можу працювати
з досвіту до пізньої ночі, аби лише ніхто й ніщо не заважало. Але перед
тим, як сісти за письмовий стіл, довго ходжу і підсвідомо шукаю причиJ
ну, аби не сідати: поливаю вазони, витираю пил, перекладаю книги, заJ
варюю чай... а, можливо, таким чином зосереджуюся, налаштовую сеJ
бе на творчість – хтозна. Але відтягую ту мить до останнього. Та коли
вже сів до комп'ютера і почав працювати – поринаю в роботу з голоJ
вою, віддаюся весь, тотально. Для мене будьJяка робота, в тому числі
й придумування та написання художнього твору, як медитація, я тоді
забуваю, де я, хто я і коли я.
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Приводом для написання твору може послугувати будьJщо: спогляJ
дання картини Сальвадора Далі, красивий гол Андрія Шевченка, вбита
мотоциклістом курка, красива жінка, відвідини хатиниJмузею Катерини
Білокур, опадаючі пелюстки вишні, пісня Руслани, риба, що задиJ
хається без води, читання Маркеса чи Коцюбинського, розбита губа
малого сина Юрасика, парування бабок у повітрі – усе це та ще безліч
інших речей можуть дати поштовх, викресати іскру, а що буде з усім
тим далі – то вже залежить від Божого дару автора. Я, наприклад, отриJ
мавши такий поштовх, живу, обдумую його і чекаю, доки все те не
зв'яжеться з якимсь глибоким підтекстом, символом, образом, і якщо
це приходить, тоді складається оповідання, тоді хочеться швидко сісти
за стіл і записати. Колись почув історію, як баба решетом ловила
цвіркуна під піччю в старій хаті і переносила його в нову – на щастя. Я
подумав: яка глибока, прадавня, язичницька традиція українців, який
великий символ – цей співучий цвіркун. І з'явилося тоді оповідання "ГоJ
лод", про хлопчика, якого змусили з'їсти того цвіркуна, з'їсти свої траJ
диції, свої символи, врештіJрешт, самого себе.
Спочатку писав ручкою. Пізніше змушений був придбати друкарсьJ
ку машинку, бо текст, написаний від руки, не бачив, не вловлював його
музики. Зараз працюю з комп'ютером і жахаюся від згадки, що колись
витрачав скільки часу на передрук сторінок, у які вносив правки. А
правлю я поJчорному, вірніше – до чорноти. І не раз і не двічі, а десятJ
ки разів. Уявляєте, скільки ненаписаних оповідань з'їли ті передруки на
машинках. За десятки років їх у мене було кілька, я роздарував усі моJ
лодим, початкуючим – нехай ще й вони пройдуть через це друкарське
пекло. Інколи користуюся диктофоном. Наприклад, коли полю картопJ
лю на городі. Тоді диктофон вішаю на гілочку яблуні – а раптом прийде
якесь геніальне речення! Інколи й справді, приходить. Але не часто.
Усе, про що я писав до цього часу – народжене виключно моєю уяJ
вою, а тому всякими енциклопедіями, літописами і тому подібною
довідниковою літературою майже не користуюся. Хіба що інколи зазиJ
раю до багатотомних "Життя тварин" та "Життя рослин", аби не схибиJ
ти при описі якогось жука чи квітки, які дуже часто виступають героями
у моїх творах. А от різного роду словниками обкладений увесь мій роJ
бочий стіл. Користуюся ними постійно. Крім того, люблю просто листаJ
ти словники: лягаю на канапу, вмикаю у головах настільну лампу,
відкриваю Караванського і смакую словами.
Ритм, музику речення відчуваю інтуїтивно. Якщо мелодія порушена
– виникає таке враження, ніби в шестерні випав зуб і текст скаче. Тоді
шукаєш те слово, яке внесло дисгармонію, міняєш його чи скорочуєш
речення. Це інколи дуже шкодить, бо художній текст не повинен бути
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прилизаним, відполірованим до блиску – він тоді втрачає свіжість, факJ
туру, запах, стає рафінованим. Текст має бути ледьJледь недопрацьоJ
ваним, трохи шкарубким – тоді він живий, тоді віриш. Один із
найбільших сучасних знавців та майстрів вишивки Юрій Мельничук
якось сказав, що вишитий український рушник ручної роботи ніколи не
славився комп'ютерною симетрією та бездоганністю стіба, але, не зваJ
жаючи на це, а скоріше всього, якраз завдяки цьому, він споконвіку має
чародійну, магічну силу. Думаю, що ці слова варто повісити над робоJ
чим столом кожному письменникові.
Я не є плодовитим митцем. Я багато чого вмію і люблю окрім писанJ
ня, наприклад: вирощувати городину, класти цеглу, малювати картини,
доглядати сад, копати криницю, ловити рибу, розмовляти з маленьким
сином, редагувати книги, склити вікна, ремонтувати черевики, читати
студентам кіносценарну майстерність в університеті та ще багато інших
цікавих речей. Звісно, це шкодить письменству, але з цим нічого не
вдієш – таким вродився. Як не дивно, але для мене значно цікавіше проJ
живати своє життя, аніж сидіти за столом та видумувати чиєсь. Думаю,
що найбільшою творчістю є творення власного життя. Це дуже важко, і
тут геніїв значно менше аніж у мистецтві чи літературі. Згодьтеся, мало
хто, навіть із великих, зумів прожити життя там, де хотів, займатися тією
справою, яку любив, дружити з тими, хто був до душі, любити того, до
кого лежало серце... А щодо продуктивності... Колись, пам'ятаю, узяв
зошит, олівець, упав на ліжко і, не встаючи, написав зразу два оповіданJ
ня. Але то було лише раз. Мені легко придумується і важко пишеться.
Думаю, що справжньою, чистою творчістю є гра уяви або ж сон, а
втілення усього того, що придумається чи намариться у слова – то
більше ремесло ніж творчість. Записувати такJсяк можна навчитися, а
от коли Бог не дав багатої, розвихреної, збуреної уяви – то все, кранти!
Тому мені пишеться важко, особливо коли намагаєшся втримати стиль.
Коли працюю, люблю щоб поруч на столі був гарячий чай з лимоJ
ном. Добре, якщо він у тонкостінній склянці із золотим обідочком, яка
стоїть в ажурному підскляннику. Ще дуже гарно пишеться під дощ – маJ
буть, тому, що нікуди не треба поспішати, нікого не треба чекати в гості.
Взагалі для творчості важливий душевний спокій, відсутність клопотів,
переживань. Саме тому мені найкраще думається, коли їду в автобусі –
нічого від тебе не залежить, не треба приймати ніяких рішень, душа
спокійна й тиха. Якраз у маршрутках та автобусах і народилося чимало
моїх оповідань.
Для того, щоб прийшла Муза, треба почати роботу і відключитися,
перенестися в інший, видуманий тобою світ. Тоді вона приходить. Муза
не любить цього світу, вона тут не живе, вона живе у світі уявному.
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Твори свої переписую багато разів. Особливо початок і кінець – воJ
ни важать найбільше. Іноді це доходить до смішного: я переплутую осJ
танню правку з попередньою, виводжу текст на чисту і... заходжуюся
правити знову. Потім знаходжу ту останню правку і бачу, що вона майJ
же не відрізняється від тієї, яку я допіру зробив – значить текст уже
доспів, пора зав'язувати.
Здебільшого оповідання пишу, починаючи з першої сторінки, і поJ
волі посуваюся до кінця, але ще не написав жодного твору, в якому б
заздалегідь не знав, чим усе закінчиться. Мені не обов'язково розробJ
ляти якийсь план, сюжетні лінії, виписувати характери героїв, я цим маJ
ло переймаюся, бо знаю, що воно з'явиться саме собою під час напиJ
сання і буде мало схожим на те, що надумав зарані, але чим закінчитьJ
ся моя розповідь мушу знати наперед. Інколи навіть знаю фрази, якиJ
ми все має закінчитися.
Матеріал для творчості, як уже говорив, черпаю з переосмислення
життєвого досвіду та зі своєї уяви. Прототипів моїх героїв немає, усі воJ
ни видумані, нафантазовані мною. Інколи можу перенести з живої люJ
дини якусь звичку, слівце, бородавку, але не характер. Як тільки заходJ
жуюся з когось списувати, герой робиться ляльковим, не живим.
Мій стиль письма мені не надокучає. А якби й надокучав, то що я
маю робити J через себе ж не перескочиш. Стиль видумати не можна,
він дається Богом. Це все одно, що манера сміятися, їсти чи говорити.
Це, власне, характер людини, її мислення, образ життя. Кажуть, що
спеціалісти, аналізуючи художній твір, можуть розказати про його авJ
тора практично все: психічний стан, здатність на вчинки, відчуття гумоJ
ру і таке інше. Авжеж, мені інколи дуже хочеться щось написати так, як
пише Євген Пашковський, проза його об'ємна, жива, з неї "капає
кров", але я того не зумію, як би не старався. Так само і Євген, пропоJ
нуючи колись мені написати кіносценарій за його творами, зізнався,
що сам цього зробити не зможе, бо мислить і пише зовсім по іншому,
не сценарно.
Чи слід письменникові одружуватися? Письменникові усе слід: і одJ
ружуватися, і розводитися, і попрацювати сторожем, і побувати в АфJ
риці, і походити в море, і схоронити друга, і закохатися у молоденьку
дівчину, і скочити з парашутом, і народити сина чи доньку, не завадило
б навіть трошки посидіти в тюрмі. Бо – все це досвід, без якого письJ
менникові просто нічого буде повідати людям. Чи заважають творчому
процесу сім'я і друзі? Ну, з друзями простіше: послав подалі, якщо заJ
важають та й по всьому. Із сім'єю значно складніше, але теж вихід можJ
на знайти. У мене щодо цього існує межа, після якої я стаю нетерпимим
і жорстоким із своїми рідними. Я цей свій стан називаю "синдромом
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зозуленяти". У маленького зозуленяти, як тільки воно вилупиться,
шкіра надзвичайно подразлива, йому просто боляче, якщо до нього
хтось торкається, і тому пташеня заходжується виштовхувати із гнізда
геть усе: і діток тієї пташки, яка висиділа його, і яйця, із яких ще не наJ
родилися пташенята, і навіть простий камінчик, якщо його підкинути в
гніздо. Зозуленя робить це до тих пір, аж поки не залишається в гнізді
саме. Щось подібне твориться й зі мною, коли довгий час не можу
усамітнитися й сісти за стіл. Мені тоді починає боліти, і я ходжу лютий
на весь світ. Мої рідні цей "синдром зозуленяти" вже добре вивчили й
намагаються не доводити мене до стану, коли почну "виштовхувати" –
при перших його симптомах намагаються самі відійти, щоб не подразJ
нювати моєї болючої "шкіри".
У мене немає такого стану, коли не пишеться. У мене є стан, коли я
не можу через якісь причини писати. А причин тих багато, я вже про них
говорив вище. Біда в тому, що я їх люблю не менше ніж літературу.
Певно, я маю чимало задумів, початків оповідань, які, на жаль, уже
ніколи не стануть художніми творами. Якщо задумане довго не маJ
теріалізується в текст, то воно старіє, зморщується і висихає на кізяк.
Усе треба робити вчасно: вчасно посіяти, вчасно полити і вчасно зібраJ
ти. Колись намагався оживити кілька задавнених сюжетів, але в мертJ
вому Лазарі так і не запульсувала кров.
Я втілювати у слова те, що надумав, не люблю. Для мене то важка
робота. І коли скінчаються ці муки, я відчуваю блаженну втому і радість,
що все уже закінчилося. Я кладу текст відлежуватися, а сам ходжу
кілька днів гоголем і зверхньо дивлюся на цей суєтний світ. Потім поJ
вертаюся до свого "шедевра" і на мене нападає розпач, бо завжди наJ
писане виявляється гірше аніж те, що було в уяві. Але я не журюся –
груба, чорнова робота уже зроблена, а правити й допрацьовувати наJ
писані сторінки, то просто насолода. Тут головне довести себе до соJ
мнамбулічного стану, щоб ти, як лунатик, прокидався вночі і мацав руJ
кою по тумбочці, шукаючи ручку, щоб міг раптом зірватися зJза столу,
не закінчивши обід, і записувати речення, або відстати в метро від своїх
друзів, обдумуючи діалог, або випросити у буфетниці на залізничному
вокзалі шматок картону і писати на ньому якісь слова, геть забувши про
поїзд... І де б ти не був, що б не робив – усе працює на твоє оповіданJ
ня: у якогось дядька почуєш фразу, і вона лягає тобі, як улита, десь угJ
ледиш павука, який мережить плетиво – і те стає у пригоді, почуєш заJ
пах мастил – а його якраз і не вистачало у твоєму творі.
4. Оцінка рецензентів і критиків на мою творчість тепер уже ніяк не
впливає. Коли починав, мабуть, це якось впливало б, але тоді (та й заJ
раз) я був не дуже балуваний критикою. Може, воно й на краще. Дуже
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ціную і прислухаюся до думки свого старшого брата. Він перший читач,
рецензент і критик моїх творів, і після наших розмов оповідання мої
завжди змінюються на краще.
5. Щоденник колись починав вести, але кинув. Як на мене, то це
нудно. Завжди маю при собі записник, куди нотую якісь думки, сюжеJ
ти, спостереження, всякі цікаві, химородні слова, які, буває, чую від
простих людей.
6. До своїх опублікованих творів повертаюся, і часто. Обов'язково
правлю після журнальної публікації, а інколи навіть після того, як уже
вийде книга. Вдосконаленню художнього твору немає меж, тут головне
не допустити, щоб це перетворилося у хворобу.
7. Читати письменникові треба. І головне – вчасно. Щоб не ховатиJ
ся, як це робив я, у двадцять п'ять років від людей з "Гулівером" та "БуJ
ратіном", яких полінувався прочитати в дитинстві. Але зациклюватися
на "ковтанні" книжок, жити у видуманому кимсь світі, ставати заручниJ
ком чиїхось переконань не варто. Думаю, що надмірна ерудиція шкоJ
дить письменникові, втрачається ота первородна дикість творчості,
яка завжди присутня в хорошому творі, з'являються стереотипи,
підсвідоме наслідування, замуленість власного світосприймання.
Сліди чіткіше видно на нетоптаному снігу.
8. Розчарування вибором письменницької долі ніколи не було. Та й
не відомо ще, хто кого вибирав. Є шкодування за невикористаним, неJ
реалізованим потенціалом.
9. Мене часто запитує молодь: як дізнатися чи є письменницький
талант? чи письменство це мій шлях? Я кажу: ніяк про це не дізнатися,
треба просто почати писати. Якщо це вам у радість – пишіть і далі, якJ
що ні – покиньте, в житті є безліч інших шляхів для самореалізації. ГоJ
ловне – не боятися жити, не боятися робити помилки й дурниці. Талант
– річ багатоскладова. Це і Божа іскра, і віра, і воля, і працездатність, і
освіта, і удача, і авантюризм, і наполегливість, і багато інших якостей. А
ще треба щоб був... ген польоту! Що це таке, я й сам до пуття не знаю,
але – це така річ, без якої людина не може відірватися від землі і злетіти
у небо.

Василь Трубай.
06.06.04 м. Обухів.

11

АНКЕТА ìВЕЖІî

Олександр ЖОВНА
Письменництво, як на мене, ні те, ні
інше... Якщо це творчість... Тоді це
кайф, велика насолода... Так має буJ
ти... Якщо це творчість... Якщо ні,
навіщо цим займатись? Важкий хрест
можна скинути, лавровий вінець краще
не вдягати – скінчиться творчість.
Звідси мотиви, що змусили зайнятися
цим – відчути насолоду. Хтось відчуває
її з жінкою, хтось з кокаїном, хтось на
самоті з пером. Краще, коли ти спроJ
можний до всього... Тому, якщо мета
письменництва – процес, то, ясна річ, я
досяг цього зразу ж і прагнення стати
письменником, як на мене, взагалі неJ
доречні.
Коли ж говорити про авторів, власне їхні книжки... Я не любив читаJ
ти, їх – книжки... Певно, доки до цього закликали батьки, примушувала
школа. Коли ж це скінчилося і я звільнився, почав трохи читати. Мені
мало що подобалось. І тепер. Можливо, хіба росіяни XIX століття. ГаJ
даю, це достойна література. Там є Чехов...
Своє перше оповідання я написав на практичному занятті з психоJ
патології, одержавши величезну насолоду, силу якої, щоб доступніше
було загалу, я порівнював із статевою. Оповідання я написав
російською мовою як справжній майбутній український письменник.
Назву воно мало "Сапенсіо", що з грецької – розум, свідомість. Сюжет
розповів мій друг поляк, який потім забрав рукопис до Польщі і там в
перекладі надрукував у польській газеті. Отже, перший твір з грецькою
назвою дебютував польською як переклад з російської, таким чином
започаткувавши становлення майбутнього члена СПУ...
Тепер пишу досхочу. Переважно восени. Буває кілька днів на осінь.
Буває, на рік. Буває, на два. "Лінощі" – це і є мій постійний стан, з яким
боротися – марна справа...
Приводом для написання, часом, або часто, буває якась дрібниця,
що зворушує, згодом провокує сюжет. В сутінках дорогу перейшла неJ
знайома жінка. Чим не привід до написання роману? Насправді далі ти
просто все "висмоктуєш з пальця ". Саме такі сюжети потім сприймаютьJ
ся як беззастережна реальність. Був привід, який збудив твоє серце, моJ
зок, фантазію. Скажімо, як сюжет "Маленького життя". Я просто кілька
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годин дивився на невеличку ікону святого Пантелеймона, і мені раптом
здалося, що його малювала дитяча рука кілька століть тому. З'явився обJ
раз хлопчика, далі монастирське оточення, закрутився сюжет. Повість
"Партитура на могильному камені"… Привід – я зі своїм польським друJ
гом диригентом блукав Байковим кладовищем, наштовхнулись на
камінний спомник, на якому були викарбувані ноти, потім Войцех озвуJ
чив їх дома на роялі, і ми почули незнайому мелодію реквієму. Через деJ
сять років я згадав цю історію і за кілька днів написав сюжетну повість, за
якою згодом зняли художній фільм. Аналогічна ситуація сталася з
повістю "Експеримент". Вона теж досить сюжетна і щойно реалізована
на кіноекрані. Мотив? Двадцять років тому на лекції з психології нам розJ
повідали про сліпоглухонімих, в тому числі невеличкий епізод, коли двоє
оголених сліпоглухонімих, юнак та юнка, торкаючись одне одного, не
збудилися жодним чином. Отож, малесенька дрібничка, що зворушує...
А що вже говорити про те, коли молодий чоловік, придбавши в лавці
"Sесоnd Нand" твідовий піджак, знаходить в його кишені запрошення на
похорон і вирішує відгукнутись на нього. Господи! Що тільки може статиJ
ся? Малесенька дрібничка, що зворушує...
Пишу, як правило, у ліжку, напівлежачи, олівцем чи ручкою. Потім
комп'ютер...
Довідковою літературою практично не користуюсь. Хоча її підтримJ
ку відчуваю з домашніх книжкових шаф.
Ритміка. Для мене винятково важлива й природно необхідна. ЦікаJ
вий сюжет і ритміка, мелодика тексту – основа і запорука успішного
твору, складові його привабливості. Певно...
Продуктивність написання текстів. Ніколи не думав. Тепер подумав
і не знаю. Буває рядок в день... Буває в рік... Буває за кілька годин
кілька зошитів...
Стимулювати творчість? Навіщо? Немає – не треба. Для чого
штучність? Виходить, якась творча мастурбація. Можливо, комусь це й
потрібно? Однак, здається, це зовсім інший процес. І результат, запевJ
няю, буде оманливим. До того ж спиртне, куриво чи наркотики саJ
мостійна й цілком самодостатня творчість. Навіщо змішувати?
А зараз приношу вибачення автору анкети, дуже чистому, щирому,
світлому, за свою недисциплінованість і непослідовність та не
відповідатиму на деякі запитання, не тому, що вони не важливій чи не
цікаві, а тому що, знову ж таки, не спроможні здолати мої могутні
лінощі. "Ще раз перепрошую, милий Василю... " – кажу я, одягаючи маJ
ску стомленого митця, і відповідатиму далі на вибір.
Пам'ятаю, колись справді прототипами ставали конкретні постаті з
життя. Тепер, здається, вони вичерпались, або вичерпалась моя
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цікавість до них. Можливо, вони й справді тривіальні? Можливо, такі
трапляються? Тому доводиться придумувати тих, хто б був цікавий
своєю самобутністю. Сподіваюсь, і читачеві... Сподіваюсь, не такому
вже й численному...
Певно, з мене міг би вийти письменник. Однак я надто послуговуJ
юсь життям, у повній мірі користуючись його відволікаючими й спокусJ
ливими проявами. Адже існують живі, не вигадані жінки, вишукані страJ
ви й хмільні напої, автомобіль, на якому можна мчати з максимальною
швидкістю. А ще – поряд вірні друзі, що не дадуть відпочити, передихJ
нути, поспати, дописати... Проте наповнять тебе чимось значно приJ
роднішим, духовно ціннішим, ніж навіть письменництво... Тому й – не
дописані повісті, не завершені сценарії, полишені й забуті ідеї, які вже
ніколи не стануть художніми творами. Що вже говорити про записиJ
спостереження, щоденники? Це прерогатива справжніх митців, цілесJ
прямованих авторів, що чітко бачать творчу ціль, і це справді корисна
штука тому, хто прагне лаврового вінця...
Інколи я справді повертаюся до написаного. Повертаюся як читач.
Деякі речі, їх не багато, хочеться перечитувати. Я роблю це час від чаJ
су і думаю: "Ай да..." І це ранні речі. Маленькі оповідання. Те, що пишу
тепер, те, що користується попитом, що екранізується, приносить маJ
теріальний прибуток, не кличе до повернення, пам'ять про них зникає
разом з витраченим гонораром.
Я мало читаю... Здається, взагалі цього не роблю... Чи треба читаJ
ти, коли пишеш? Можливо, й не треба. А от коли ні, і ти не читаєш... Не
знаю...
Коли щось завершуєш і ставиш крапку... Що я відчуваю? Скоріше
тугу. Незбагненну і радісну. Тугу, яку важко пояснити. Така туга буває,
коли закінчується осінь і випадає перший сніг. Вона солодка й бажана.
Схоже, тоді радіє і плаче душа.
Щиро зичу цього молодим...
м. Новомиргород
Кіровоградської області
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Василь СЛАПЧУК
1. Ніщо не змушувало, я обрав це
заняття добровільно. Звичайно ж, зваJ
жаючи на обставини, у яких опинився.
За інших умов, можливо, я й не потягJ
нувся б до пера, бо ніколи не мріяв стаJ
ти письменником. Поранення обірвало
нормальний плин мого життя, зруйнуJ
вало всі плани на майбутнє. Перелік
справ, якими я міг би займатися, звузиJ
вся до мінімуму. Повернувшись додому
зі шпиталю, я став шукати собі застосуJ
вання. Робилося це свідомо, але навJ
помацки. До письменництва я прийшов
випадково, можливо, тільки тому, що
воно бачилося мені повноцінною робоJ
тою, якою можна займатися, не вихоJ
дячи з дому. Отак банально вибирав я для себе справу свого життя. А
література такою для мене стала.
2. Ні, не мав. І взагалі, мої уявлення про літературу були досить смуJ
тні й спотворені. Лише те, що почерпнув у школі. А це був якийсь набір
догм, нічого живого. Та навіть, коли я вже став здогадуватися, хто є хто,
у мене не з’явилося взірця для наслідування. Я визнаю авторитети, заJ
хоплююся багатьма чудовими письменниками, але ніколи мені не хотіJ
лося бути, як котрийсь із них. У мене навіть не було амбіцій стати одним
із них, цебто затесатися з часом між якісь “класики”. Рівняюся я на всіх
тих, які йдуть попереду мене. А таких багато. Павло Загребельний,
один із тих письменників, які можуть бути прикладом для наслідування,
розмірковуючи про власні письменницькоJчитацькі уподобання, у
“Спробі автокоментаря” пише: “Наслідувати – безглуздо, вчитися важJ
ко, надихатися можна завжди”. Краще не скажеш.
3. Розпочинав я за межами літератури. Я зіпсував хтознаJскільки
паперу й перевів чимало чорнила, поки наблизився до нульової познаJ
чки літератури. Замкнутий у чотирьох стінах, я вигадував велосипед тоJ
ді, як на тих велосипедах довкола давно вже всі їздили. Я докладав наJ
дзвичайно багато зусиль, однак те, що мій велосипед поїхав, не є моJ
єю заслугою. Сталося це лише завдяки Богу.
Пробував я себе у багатьох жанрах. Починав з гуморесок. Кілька наJ
віть видрукував у журналі “Перець”. Писав вірші та прозу для дітей. Для
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малих читачів я видрукував три книжечки, дві прозові й одну поетичну.
Головне місце в моїх письменницьких вправах займала поезія. ДомінуJ
вала в ній афганська тема. Перша моя поетична збірка (побачила світ у
1991 році) мала назву “Як довго ця війна тривала”. Перші мої прозові
твори (повість “Прокляття” та інші) друкувалися у журналі “Військо УкJ
раїни”. Царина літератури для дітей мені й до цих пір цікава, сподіваюJ
ся до неї ще повернутися.
4. Я роблю все для того, щоб тримати себе в формі. Коли не виснаJ
жений і не вимушений відпочивати, то намагаюся писати щодня. ОсоJ
бливо, якщо йдеться про прозу. Проза вимагає посидючості. А оскільJ
ки пишу я повільно, то змушений приділяти своїй роботі багато часу.
Моя повільність спонукає мене до пунктуальності. Але, хоча писання –
моє головне заняття, та не єдине. Письменницькою працею на хліб не
заробиш, я змушений шукати підробітки. Окрім цього у мене, як і в коJ
жного відповідального чоловіка, купа різних дрібних обов’язків. Біля
комп’ютера я проводжу стільки часу, на скільки мені стачає снаги. Ні
пори року, ні погода на мене не впливають. Що таке натхнення, я не
знаю, мені не пощастило відчути його дію. Доводиться самостійно сеJ
бе зорганізовувати. Проте, позаяк я “сова”, то пишеться мені краще
увечері та вночі. Аби я міг писати, мені потрібна тиша й спокій. БезумоJ
вно – самотність. Для творчості я маю окрему кімнату. Чимало віршів я
написав на вулиці, однак там мене відволікають люди, звуки і т. д. СклаJ
дніше сконцентруватися. Але чим скрутніші умови, тим я менш вибагJ
ливий. Доводилося використовувати шпаринки між якимись справами.
Окремі свої книжки я писав у абсолютно несприятливих умовах. Однак
все це не означає, що я рвуся до робочого столу. Ні, скоріше навпаки:
довго ходжу кругами, заглядаю в різні кутки... Микола Григорович ЖуJ
линський якось розповів мені таку бувальщину. Приходить він до Івана
Драча, а той борщ варить. “Ти так любиш куховарити?” – запитує МиJ
кола Григорович. “Та ні, – відповідає Іван Федорович. – ЩоJнебудь роJ
блю, аби тільки віршів не писати”. Так само й я, поки не наварю борщу,
до писання не сяду. Я створений так, що до фізичної праці мені легше
себе заставити, тому починаю з фізичних вправ: лізу під штангу (вона у
тій же кімнаті, що й комп’ютер), беру в руки інше різне залізяччя. Після
штанги, сидіння за комп’ютером – відпочинок. Таким чином я намагаJ
юся перехитрити власну лінь, кажучи їй: “Не хочеш писати – полізеш
під штангу”.
У кожного твору власна історія написання. Спільним для всіх привоJ
дом для написання є та обставина, що я прагну самовиразитися в слоJ
ві, а не беруся, скажімо, ліпити коників із глини або чоловічків із хліба.
Твір може постати “з чогось”, а може виникнути “з нічого”. А. Ахматова
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писала про “сміття”, з якого народжуються вірші. М. Кундера у романі
“Безсмертя” показує, як його героїня Аньєс і сам роман виникають із
жесту старої пані, що вийшла з басейну.
Прозу я пишу з допомогою комп’ютера, вже звик до тих зручностей,
що він забезпечує. Якщо ж я вибираюся попрацювати на свіжому повіJ
трі, то користуюся кульковою ручкою. У мене нема якоїсь улюбленої саJ
мописки, але були в мене ручки, якими я користувався досить довго.
Намагаюся не перетворювати писання текстів на ритуал, мені ці забаJ
вки писати не допомагають. А от словники та різного роду довідники
виручали мене не раз. Мені здається, такого роду книги повинні бути в
кожного письменника.
Більше шести сторінок машинопису за добу я не здатний написати,
в середньому пишу двіJтри сторінки. Але, як казав один дідусь, копійка
до копійки – й корова буде. Аби покращити працездатність і заохотити
себе до творчості, я вдавався до різних засобів. Багато років зловжиJ
вав кавою. Зараз не п’ю її зовсім. Довгий час обливався холодною воJ
дою. До цих пір не відмовився від намагань дати собі якийсь поштовх
голодуванням. (Довше десяти діб не пробував). Цигарок не курю. АлJ
коголем не захоплююся. І нікому не радив би стимулювати себе спирJ
тним. Музику іноді ставлю, але рідко – відволікає. Навряд чи мій досвід
пригодиться комусь іншому. Хоча сам я дуже часто надихаюся чужим
прикладом. Зазвичай це класики (української та світової літератури). У
них є чому повчитися. У мене ж готових рецептів нема. Є лише вічні поJ
шуки засобів стимулювання творчого процесу.
Оскільки я дуже довго просиджую над однією сторінкою, то речей
своїх майже не переписую (усі ці переписування відбуваються в моїй
голові), іноді – окремі місця, фрагменти. Не люблю забігати наперед чи
у самий кінець, пишу від початку і – крок за кроком від пункту А до пунJ
кту Б. Це в тому випадку, якщо розділи роману не можуть бути самосJ
тійними творами. Скажімо, роман “Осінь за щокою” я писав уривками.
Кожен з цих уривківJрозділів абсолютно автономний.
Я не пишу розлогих епопей з багатьма персонажами, тому даю раJ
ди тримати свій план у голові. Роблю лише деякі необхідні нотатки, коJ
ли цього вимагає матеріал. Щодо ритму письма. Якщо це не поезія в
прозі й якщо потреба ритму не закладена в ідею твору, я приділяю уваJ
гу лише змістові, зрозуміло, що й стилю. На мою думку, надмірна поеJ
тизація та ритмізація прози може їй шкодити.
Матеріалом для творчості у головній мірі є моя біографія, мій життєJ
вий досвід, мої емоції, порухи душі, фантазія... Все те, що я написав
дотепер – головним чином вигадане. Або ж додумане. Іноді вигадка виJ
дається за те, що було насправді, а правдиві події маскуються під вигаJ
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дку. Маю намір написати роман (наразі обдумую його) “Потоптана траJ
ва небес”, у героїні якого є прототип. Ще не знаю, яка доля вигадки буJ
де у цій речі. Гадаю, що велика. Дуже часто твір, попри волю автора,
починає диктувати свій розвиток подій і впливати на характери героїв.
Побачимо.
До сорока літ я приділяв більше уваги поезії, прозою займався між
іншим. Потім відчув потребу змінити пріоритети, і поезія відійшла на
другий план. Прагнучи різноманітності, я писав римовані вірші, верліJ
бри, поезії в прозі, знову ж таки, час від часу звертався до прози. ОтJ
же, коли у мене з’являлося бажання щось змінити, я міняв. Нецікаво
бути однаковим. Незмінними повинні залишатися лише основні жиJ
тейські та творчі принципи. У прозі мені також цікаво експериментуваJ
ти. Я написав три романи – “Сліпий дощ”, “Осінь за щокою” та “Дикі
квіти”. Усі три – різні. Сподіваюся, що й четвертий не буде повторенJ
ням пройденого.
Мої близькі створюють мені всі умови для роботи. Я це ціную і намаJ
гаюся бути вдячним. Щоб відповісти на запитання коротко й однозначJ
но, скажу, що моєму молодшому синові Дмитрикові – шість з половиJ
ною місяців. Я щасливий. Мені не потрібна література, заради якої треJ
ба чимось жертвувати. Мистецтво не повинне руйнувати, лише будуваJ
ти й вдосконалювати.
Мені завжди не пишеться. Слова не приходять до мене самі, це я
змушений добиратися до них, долаючи якийсь бар’єр, відшукувати їх
десь за межами сьогочасної реальності. Іноді видаєшся собі таким поJ
рожнім, аж страшно. Здається, що ніколи вже не вдасться написати
жодного слова. Гамуєш відчай, концентруєшся – і за якийсь час звідкіJ
лясь виникає рятівне слово, яке поволі обростає іншими словами. Так
у мене бувало з віршами. А з прозою простіше. Проза це – робота, яку
треба робити. Тож коли мені не пишеться, я змушую себе писати. БоJ
дай півсторінки, бодай два речення, бодай одне. Головне – не піддаваJ
тися нехоті. Інша справа, що бувають періоди, коли я добровільно не
пишу. Паузи потрібні, аби мати можливість подивитися на зроблене
свіжим оком, відтак внести якісь корекції на майбутнє.
Розпочатих та незавершених творів у мене багато. Чи будуть вони
закінчені? Не знаю. Скажімо, задум роману “Сліпий дощ” виник більш,
як десять літ тому, тоді ж була написана перша частина. Другу й третю
я написав зовсім недавно. Роман “Осінь за щокою” розпочав у 1995 роJ
ці, а закінчив у нинішньому (2004). Я час від часу згадував про цю річ й
писав окремі розділи. Усі свої незавершені речі я тримаю у полі зору,
вони знаходяться в роботі. Можливо, якась ідея перестане бути для
мене цікавою, і я не повернуся до неї. Не шкода. Ідей, Богу дякувати,

18

АНКЕТА ìВЕЖІî

вистачає. Із певністю можна сказати лише єдине: завершу я все те, що
мені належить завершити.
Коли завершуєш річ, дуже часто настає спустошення, оскільки повJ
ністю виклався й віддав їй усю енергію. Радість також присутня. Хоча б
миттєва. Адже твір завершений, можна з полегкістю зітхнути. Можна
йти далі. Ніби каменя з шиї скинув. Адже саме цей твір стояв на переJ
шкоді, щоб я зайнявся іншими. Ті твори ваблять. А цей уже набрид. Він
уже є. Він може жити самостійно. Ми легко можемо обійтися один без
одного.
5. Я не показую друзям своїх рукописів. У мене нема такої потреби.
Мене також не турбує, чи сподобається їм мій опублікований твір. КоJ
ли я пишу, то довіряюся тільки власному відчуттю теми. Однак, якщо
порада чи зауваження висловлені по суті, я зважаю на неї, хто б її не виJ
словив. Єдина людина яка має доступ до моїх рукописів – мама. Це її
право. Вона мене часто критикує і сварить за те, що я не прислухаюся
до її критики. Свої рукописи я даю читати лише редакторам. З редактоJ
рами я не впертий. Якщо їхні зауваження не суперечать ідеї твору, я заJ
вжди готовий до співпраці. Однак, де йдеться про принципові речі, я
непоступливий. Стосовно критики: ми не настільки тісно співпрацюєJ
мо, щоб впливати навзаєм. Коли мене хвалять, я не дуже тішуся, але
намагаюся бути вдячним. Коли ганять, у мене може зіпсуватися настJ
рій, але я намагаюся не ображатися.
6. Люблю читати письменницькі щоденники, особливо ті, які дають
можливість підглянути письменницьку кухню, але сам щоденника не
веду. Не маю для цього ні бажання, ні снаги, повністю виговорююся у
своїх текстах. Однак нотатник у мене є. Записую в ньому підслухані
фрази, слова. Роблю короткі помітки стосовно твору, який обдумую і
таке інше. Такий записник мені потрібний для роботи. А щоденник – це
окремий жанр, наразі він мене не вабить.
7. Зумисне не повертаюся. Коли ж справа йде про перевидання, і
річ потребує якихось невеликих змін чи втручань, я їх роблю. Якщо є
можливість поліпшити свій твір, завжди варто скористатися нагодою.
Але я ніколи не стану переписувати стару річ поJновому. Краще напиJ
шу щось свіже. А давній твір, якщо він дуже поганий – викину. НаписаJ
не мною не повинне мене сковувати, я не можу тягнути за собою весь
цей багаж, мушу мати вільні руки, щоб братися до чогось нового. СтаJ
ре переробляти буду тоді, коли закінчаться свіжі ідеї.
8. Відповім цитатою. Ще раз підіпруся авторитетом класика. Цей
класик – Загребельний. Павло Архипович сказав таке: “Письменники,
що не вміють читати, що сподіваються лише на свій талант, вичерпуюJ
ться вже в першій своїй книжці або ж тягнуть до другоїJтретьої, далі їм
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просто не вистачає культури, бракує знань, вони губляться у величезJ
ному світі літератури, здаються невмілими, наївними, старомодними,
примітивними, можна назвати це як завгодно”. Письменником я міг би
й не бути, а читачем – обов’язково. А вже, коли мені випало стати пиJ
сакою, то тим паче зобов’язаний читати, аби орієнтуватися у сфері, в
якій намагаюся реалізуватися. Я ознайомлююся (щось читаю, щось пеJ
реглядаю) з українською періодикою, стараюся відстежувати книжкові
новинки українських та зарубіжних авторів. Багато доводиться читати
російською мовою, оскільки на українську іноземних письменників пеJ
рекладають дуже мало. Читання – одне з небагатьох моїх захоплень.
9. У мене не було розчарувань, пов’язаних з моїм зацікавленням ліJ
тературою. Зрозуміло, я хотів би заробляти письменницькою працею,
але наразі це неможливо. Я реально дивлюся на речі. Проте продовJ
жую писати. Це заняття укріплює мене. Література не є для мене кумиJ
ром, вона лише служить мені руслом для власного вдосконалення. ГаJ
даю, що мені колись дуже пощастило втрапити у це русло. Література
допомогла мені зберегти себе.
10. Аби їхнє письменницьке слово було світлою тінню того Слова,
що було споконвіку. Щоб їхнє слово не спотворило смислу. Смислу ліJ
тератури і людського життя. Смисл літератури, на мою думку, полягає
в тому, щоб підтримувати в людині дух доброчесності, яка, ще за кінікаJ
ми, є єдиним благом. А смисл життя – у наближенні до Бога (“Будьте
досконалі, як Отець ваш небесний”). Лише доброчесні здатні бути не
лише подобою Божою, але й духом наблизитися до Творця. Література
– лише засіб і шлях. Зичу всім успіхів на цьому шляху.
2004 р.
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Іван ІВАНИЦЬКИЙ
Перша його газетна публікація даJ
тована 1973 роком. З того часу він акJ
тивно друкується в українській пресі...
Народився 1955 року в селі КозаровиJ
чі Вишгородського району під Києвом. ПіJ
сля закінчення середньої школи в 1972 роJ
ці працював муляром, слюсарем, служив у
армії, “творив дощі” в системі зрошування
полів. 1984 року, після закінчення факульJ
тету журналістики Київського держуніверJ
ситету зарахований до штату газети “КомJ
сомольское знамя” (згодом – “Коза”, “НеJ
зависимость”), де й відпрацював до її осJ
таточного знищення 2000 року кореспонJ
дентом, зав. відділів: літератури та мистеJ
цтва, нарису й публіцистики, публіцистики
та проблем розвитку ЗМІ. Затим служив у тижневику “Столиця” (зав. відділу
політики, оглядач), часопису “Журналіст України” (спеціальний кореспонJ
дент). Нині – спеціальний кореспондент журналу “Пожежна безпека”.
Лауреат премії “Незалежність” Київської спілки журналістів (за пубJ
ліцистику 1997 року).

ЖИТІЄ МАЛЕНЬКОГО УКРАЇНЦЯ
(фрагменти з рукопису нової книжки)
1999 року у харківському видавництві “Крок” побачила світ книжка
київського журналіста Івана Іваницького “Розсипана Україна”.
Ця мініJпубліцистика у формі “блокнотних нотаток” попри її мізерний
наклад (1 тис. прим.) знайшла свого зацікавленого читача не лише в УкJ
раїні, а й у Литві, Польщі, Казахстані, Болгарії, кілька примірників знахоJ
диться у бібліотеці Конгресу США. Книжка була доброзичливо сприйняJ
та столичною пресою, фрагменти озвучувалися на Українському радіо.
Не дивлячись на те, що написана вона була ще в 1994J1996 роках,
книжка й досі не втратила своєї актуальності, про що свідчить хоч би
такий факт – вона плідно експлуатувалася деякими кандидатами в наJ
родні депутати під час виборчих перегонів 2002 року, коли претенденJ
ти на депутатські мандати черпали з неї не лише якісь статистичні дані,
а й (що найголовніше!) – аргументи, співзвучні власним програмам...
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Іван Іваницький щойно завершив роботу над рукописом нової книJ
жки під промовистою назвою “Житіє маленького українця” вже на маJ
теріалах суспільноJполітичного життя нашої держави 2000—2004 роJ
ків. “Житіє...”, фрагменти з якого ми й пропонуємо увазі наших читачів,
є своєрідним продовженням “Розсипаної України”...
***
Час припинити балачки про те, що до Верховної Ради України слід
обирати лише професіоналів. (Після цього йде перелік саме таких проJ
фесій – юристів, економістів, істориків.)
Наш парламент став професійним з дня свого першого засідання
(15 травня 1990 року) – після перших виборів на альтернативній осноJ
ві. Що це означає? Це означає, що коли депутатуJінженеру ще бракує
якихось знань з юриспруденції, економіки чи сільського господарства,
то в його розпорядженні є референтиJконсультанти, котрі в разі потреJ
би нададуть йому будьJяку інформацію. Тож освіта особливої ролі не
має. Згадаймо кіноактора Рональда Рейгана, генерала Шарля де ГолJ
ля, електрика Леха Валенсу чи драматурга Вацлава Гавела. То й як –
професійні вони політики чи ні? Як на мене – куди професійніші за баJ
гатьох наших докторів усіляких політологічних наук. Було б лише баJ
жання справжнім політиком стати.
***
Формула благополуччя – “треба працювати там, де гроші платять” –
абсолютно не тримається купи і для її прихильників є чимось на зразок
тимчасово заспокійливої пігулки.
Лише улюблене заняття приносить справжнє задоволення. А гроші
будуть. Не сьогодні – так завтра. Рано чи пізно. Бо гроші всеJтаки пахJ
нуть, і гроші грошам – різниця. Кілерам, зрештою, теж платять...
***
1 січня 2002 року. Який український канал не ввімкни – всюди танці,
пісні, на всіх каналах один і той же фільм – “Ирония судьбы”. Новин – ніJ
яких. Який європейський канал не ввімкни, там головна новина – впроJ
вадили в обіг євро.
І в одному цьому дні, як у крапельці роси відбилася сутність двох
світів: у той час, коли Україна гуляє – Європа робить гроші. І там, і тут –
одна дата, але у нас – новий рік, у них – нова епоха.
Отака іронія долі.
***
За твердженнями деяких дослідників старовини, весною 1147 року
князь Суздальський Юрій Долгорукий (Володимирович) запросив на
гуляння (пиятику поJнашому) свого приятеля князя НовгородJСіверсьJ
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кого Святослава Олеговича. “Вечеринка” відбувалася в невеличкому
населеному пункті під назвою Москва. І якби не цей пікнік, у літописних
хроніках так би й не з’явилася перша згадка про Москву.
***
За офіційною статистикою станом на початок 2002Jго в Україні виJ
робництво електроенергії відбувалося у такій пропорції: 49% – ТЕС,
45% – АЕС та 7% – ГЕС.
Висновок напрошується сам – оскільки гідроелектростанції дають маJ
лий економічний ефект, то чи не настав час подумати про припинення існуJ
вання штучних “морів” на Дніпрі? Натомість доцільним було би створення
мережі місцевих ГЕС на маленьких річках для потреб кількох населених пуJ
нктів, району. Зайнятися агресивним спорудженням екологічно чистих вітJ
ряних електростанцій, надто ж у “вітряних регіонах” – у Криму й у Карпатах.
***
У моїй ванні три лампочки – дві біля дзеркала й одна над дверима. І
коли перегоріла та, що над дверима, то спершу було незвично мало
світла. А потім я закрутився і забув поміняти згорілу лампочку, а з часом
призвичаївся – так навіть ліпше, бо не вся моя сивина освітлюється...
Отак і в Україні. Ми просто звикли до того, що маємо, що нас оточує
повсякчас. І думаємо, що так і треба, що це й є демократія. Але це не
так, бо справжня демократія, це коли дуже багато світла, коли видно
всю сиву голову й ніхто від того не комплексує. Просто ти сам робиш
висновок – або залишити все як є, або скористатися антисивином. ГоJ
ловне – вийти з напівтемряви. Але для початку варто усвідомити, що ти
якраз і знаходишся в пітьмі, а не в осяяному світлом місці...
А зрозумівши це, я миттєво вкрутив нову лампочку.
***
2003 року місту Петербург виповнилося 300 років. І рівно 290 років
з моменту перейменування Петром Першим Московії на Росію. Отож
власне Росії до свого тисячоліття як до Києва рачки.
***
Сучасні київські газети осьJось зламаються навпіл від оголошень
типу: “Виготовляємо ордени та медалі на замовлення”. Але ж хіба орJ
дени та медалі можуть виготовлятися на замовлення окремими людьJ
ми? Нагороди – це прерогатива держави, один з її атрибутів. Втім, яка
держава, такі й газети, такі й оголошення, зрештою – така й ціна її наJ
город. Та й нам, громадянам цієї держави, точно така ж ціна.
***
Для всіх тих моїх співвітчизників, що й досі вірять, нібито між Україною
та Росією ніяких кордонів не треба і закордонні паспорти – зайвина, бо ми,
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мовляв, “славяне”, брати і сестри. Для тих, хто справді вважає, що так зваJ
ні “роки Росії в Україні” необхідні, як хліб насущний. Для тих, хто себе не
мислить без “спільного корегування підручників історії”... Словом, для всіх
тих, хто й дотепер наївно вважає, що з проімперською ідеєю в Росії покінJ
чено раз і назавжди, процитую мовою оригіналу лише один абзац з так
званого “іронічєского” детективу популярної московської письменниці.
“Зовут ее Элина, и родом она с Западной Украины, из крохотного гоJ
родка, что под Львовом. Родители Лины русские. Дедушка давнымJдавJ
но, еще в 1945Jм, осел в Вишневом, получил квартиру, завел семью. ЛиJ
не всего семнадцать. Жила семья при Советской власти совсем даже неJ
плохо. Отец работал в исполкоме, мать – бухгалтеромJаудитором. ПравJ
да, Элина тех времен не знает, так как родилась в 1982Jм. Осмысливать
жизнь девочка начала лет в семьJвосемь. Шел 1990 год. Исчезли все проJ
дукты. Соседи, совсем недавно такие любезные, начали открыто назыJ
вать дедушку оккупантом, а родителей – “проклятыми коммуняками”. На
9 Мая в Вишневом торжественно открыли памятник бандеровцам. ДедуJ
шку разбил инсульт. К тому же вокруг разом заговорили на “рідній мові”,
а в школе ввели обучение произведений Тараса Шевченко в оригинале.
Продавщица в единственном магазинчике упорно делала вид, что не поJ
нимает поJрусски, дети начали дразнить Элину и гнать ее от себя”.
(Дарья Донцова, “Несекретные материалы”,
ЭКСМО, Москва, 2002 г., стр. 231—232, доп. тираж 70 100 экз.)

Залишається лише додати, що творіннями подібних “донцових” суJ
часний Київ переповнений по саму зав’язку.
***
Про тих патріотів, які лише вихваляються своїми предками, ДжонаJ
тан Свіфт якось зауважив: “Вони схожі на картоплю. У неї також уся гіJ
дність під землею”.
***
Коли дружина збиралася у відрядження до США, то представники
американської сторони, на запрошення якої вона їхала, інструктували її
таким чином – до Вашингтона ви звикнете дуже швидко, а от після ВаJ
шингтона до Києва адаптуватися вам буде вже набагато складніше.
І ось вона прилітає додому. Запитую – чи відчула м’яку посадку, адже
буквально за день до її прильоту Леонід Кучма особисто відкрив у БорисJ
полі нову злітноJпосадочну смугу завдовжки 4 км, завширшки 60 м і завJ
товшки 90 см, яка здатна приймати будьJякі літаки за будьJякої погоди?
Дружина каже: “Нас ніхто не попередив і нової смуги ніхто не поміJ
тив. Зате, коли я почала проходити митний контроль і, пардон, захотіJ
ла до туалету, то мене якась тітка у формі вхопила за руку і грізно спиJ
тала: “А ти куди поперлася?” І я вмить адаптувалася до Києва”.
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***
Мене завжди тішать наші доморощені політологи й соціологи, які, кажуJ
чи про поняття “нація”, мають на увазі націю політичну і край (тобто усіх гроJ
мадян України, незалежно від їхньої національності), забуваючи при цьому,
що політична нація просто неможлива без основи, тобто – головної (титуJ
льної) нації (етносу), батьківщиною якої є саме ця земля й більше ніяка.
В Україні про політичну націю (“всі ми – українці”) до формування
нації української говорити передчасно. Хоча й розмити українців у
якусь сіроJбуру масу, позбавивши їх мови, культури і традицій, не вдаJ
валося ще нікому – ні російським царям, ні радянським комуністам.
***
Подейкують, що пенсійний фонд США – це 7 трильйонів доларів. Ну
й що? Україна теж має подібний фонд у вигляді розвіданих родовищ коJ
рисних копалин, приблизна вартість яких – 11 трильйонів доларів. (ЧоJ
го варте лише нещодавно відкрите родовище міді на Волині – 25 млн.
тонн, – Чилі відпочиває.)
І чим довше подібні родовища не експлуатуватимуться, тим більше
у мене впевненості за українців 1990—1991 років народження. У всякоJ
му разі своє повноліття вони повинні зустріти в достатку. Це за умови,
що ми, старші, не проґавимо за цей час Україну.
***
В армії я майже рік провів у польових умовах. Жили біля підніжжя
сопок. Уранці піднімаємося й ідемо вгору. Ввечері спускаємося. Й отак
щодня – два кілометри вгору, два – вниз...
І от довготривале відрядження позаду. Шикуємося на плацу, почиJ
наємо крокувати і не можемо втямити, що діється з нашими ногами, віJ
дученими від рівнини, – вони самі вистрибують уперед.
Подібне відбулося й опісля армії, коли перевзувся в туфлі, вага яких
після двох років чобіт не відчувалася зовсім.
Отака сама ситуація з багатьма нашими політиками – противниками
ринкових відносин. На їхніх спинах до цього часу висять рюкзаки соцзмаJ
гань, п’ятирічок, рішень “цека”, плани, інші ідеологічні догми та стереотиJ
пи. Їм би скинути цей тягар і ноги б самі понесли їх уперед легкою ходою.
Не можуть. Чи – не хочуть? А може, тому й не можуть, що не хочуть,
а не хочуть, бо не можуть. Важко знімати рюкзаки, звикли до них. Але ж
без них – легше.
***
Один поет переповів мені такий випадок. Будучи в Німеччині, він у
розмові з тамтешнім юнаком поцікавився в нього: “А ти ось теJто й теJ
то зробити зміг би?” – “Звісно, – відповів юнак, – я ж – німець”.
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То невже ж українці не можуть зробити і те, і те, і те лише тому, що
вони... українці?!
***
Що буде з Україною далі – я не знаю, але я бачу, що з нею вже траJ
пилося за останнє десятиріччя, й у мене чомусь пропадає оптимізм.
Уся надія на український народ, якому притаманна погана звичка – наJ
дто довго перебувати у політичному сні.
Утім, стоп! А хіба я – не український народ?
***
За великим рахунком Україна не повинна була вступати в ХХI столітJ
тя з політиками на кшталт Леоніда Кравчука, Леоніда Кучми, ОлександJ
ра Мороза, Олександра Ткаченка, Івана Плюща, Євгена Марчука, ПетJ
ра Симоненка, Наталії Вітренко, тому подібними вихованцями партійJ
ноJкомсомольськоJкадебістськоJрадянської системи (це відпрацьоваJ
ний матеріал ХХ віку), а залишивши їх у історії, зустріти нове тисячолітJ
тя з політиками нової хвилі.
Але в Україні нема великого рахунку ні до політики, ні до політиків.
Бо в Україні ще немає України й саме тому в політичному сенсі для ЄвJ
ропи ця її територіально найбільша частина – дрібна країна.
***
Грудень. Мороз. Хрещатик. Ранок. Маленька дівчинка з пластмасоJ
вим стаканчиком випрошує дріб’язок. Перехожі спішать у своїх спраJ
вах, відвертаються, не помічають. Раптом бомж підзиває пальцем дівJ
чинку. Та підходить до нього. Він дає їй поламану іграшку – велику плаJ
стмасову бджолу на ниточці й одну теплу рукавичку, другої у нього проJ
сто нема. Дівчинка засовує руку у рукавичку й посміхається, їй трішки
стало тепліше. Потім довго дивиться на іграшку, не знаючи, що з нею
робити. Зрештою, кладе бджолу до кишені, вдячно посміхається бомJ
жу й іде далі. Довкола снують перехожі: тудиJсюди. Холодно. Київ. ХреJ
щатик. Рік 2002Jй.
***
Що ж показали результати перепису населення України грудня
2001 року окрім того, що нас замість 52 мільйонів стало 48?
Що українців в Україні проживає 77,8% від усього населення. І цей
показник перевершив дані навіть 1959 року (76,8%), не кажучи вже про
рік 1989Jй (72,7%).
Або, як кажуть математики, – що й треба було довести. І це – найгоJ
ловніше здобуття першого десятиріччя незалежності: є самостійна деJ
ржава, є чисельно потужна нація, що прагне будувати українську дерJ
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жаву. А що українську мову назвали рідною лише 67,5% опитаних – не
біда, не все зразу.
І – про так звані сюрпризи переписуJ2001. Головні з них – значно
зменшилася кількість росіян, тепер їх 8,3 млн. (або – 17,3%), і євреїв,
які скотилися з традиційної третьої позиції аж на десяте місце (там раJ
ніше були татари), їх тепер 103,6 тис. (або 0,2% від усього населення).
Утім, ніяких сюрпризів тут нема. Просто величезна кількість тих укJ
раїнців, яка раніше ідентифікувала себе з “совіцьким народом” поверJ
нулася знову на круги своя, відчувши себе знову собою. А багато євреJ
їв просто виїхали за кордон.
Тепер третє місце за білорусами – 275 тис. (0,6%), четверте – за
молдованами – 256,8 тис. (0,5%), п’яте – за кримськими татарами –
248,2 тис. (0,5%).
Ну а найбільш українськими областями в Україні є: Тернопільська
(тут українці становлять 97,8% від усієї кількості жителів), ІваноJФранJ
ківська (97,5%), Волинь (96,9%), Рівненщина (95,9%), Вінниччина
(94,9%).
Найменш українські регіони це: Крим (де українців 22,4% від загаJ
льної кількості), Донецька область (56,9%), Луганська (58%), Одеська
(62,8%).
Але ж навіть 56,9% українців на Донеччині – це вже контрольний паJ
кет акцій.
Виходячи з цих офіційних показників останнього перепису населенJ
ня, українська влада повинна не просто робити відповідні висновки, а й
приймати конкретні політичні рішення. Головне з яких – відтепер ні про
яку другу державну мову в Україні балачок навіть не повинно бути. А хто
за десять років не вивчив державної – собі ж на шкоду, подобається йоJ
му почуватися некомфортно в офіційноJмовному середовищі – хай так
і буде.
***
Що таке московські попи в Україні? Передовсім це суто економічJ
ний чинник. Ви пішли до церкви, яка підкоряється Москві й купили свіJ
чку, гроші за яку підуть у Москву. Оце й уся схема. І чим більше людей
ходитиме в такі церкви, тим більше грошей від цих походів отримуваJ
тиме Москва. І в цьому суть усіх церковних проблем в Україні.
***
У листопаді 2002 року в Європі розгорівся скандал – Україну запідоJ
зрили в продажі радарних установок “Кольчуга” Іраку.
А якраз НАТО зібрався на свою нараду. І керівники цього військовоJ
го блоку ясно дали зрозуміти Леоніду Кучмі – він у Празі небажаний
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гість. Але Кучма поїхав, намагаючись особистою присутністю якось ніJ
велювати неприємну ситуацію.
Згідно з протоколом, глави держав мали сидіти за англійським алJ
фавітом. Тобто – місце України між Великою Британією та США, на що,
очевидно, наша делегацій й розраховувала. Але натовські організатоJ
ри зробили хід конем – розсадили держави за іншим алфавітом – фраJ
нцузьким. (Друга офіційна мова НАТО, якою майже ніколи ніхто не коJ
ристувався.) У результаті Україна опинилася поруч з Туреччиною на саJ
місіньким краю столу засідань. Таким чином наш президент отримав
дипломатично вишуканого ляпасу.
***
У свій новий, уже остаточно ні від кого не залежний 1992Jй рік УкраJ
їна окрім усього іншого увійшла з 4772 пам’ятниками Лєніну на своїй
території. Це попри те, що її західні регіони вже насипали кургани памJ
’яті воякам УПА і досить активно взялися за знесення з постаментів
бронзовоJгіпсових зображень вождя більшовицького племені.
Наявність цього образу на наших вулицях і площах до цього часу
свідчить лише про одне – Україна й досі нагадує велике мінне поле, заJ
міноване божевільною ідеєю цього невдахиJюриста про “міровой поJ
жар”. Ці міни уповільненої дії повинні були бути знешкодженими ще тоJ
го ж таки 1992Jго, аби очистити горизонти наших прагнень до нового
життя від силуету цього невеличкого на зріст монстра, щоб не заважав.
І якщо тоді наша ще неповоротка влада не спромоглася зробити це, це
треба зробити владі сьогоднішній. Бо цей Лєнін сьогодні – це лакмусоJ
вий папірець для перевірки влади на український патріотизм. І раз цей
істукан все ще стоїть, значить, Україною й досі керують не її патріоти, а
зовсім випадкові люди.
***
Якось космонавта Гречка спитали на одній виставці картин – що таJ
ке талант? Він відповів, що не знає, але коли він дивиться на картину і
під серцем щось йокає, значить, це – талановита картина.
А тест на сутність справжнього українця досить простий – якщо він
чує якусь зворушливу українську народну пісню й на очі навертається
сльоза, перед вами – справжній українець. Це – гени.
***
Григорій Сковорода сказав: “Всяк мусить пізнати свій народ і в наJ
роді себе. Чи ти рус?.. Будь ним... Чи ти лях? Ляхом будь. Чи ти німець?
Німечествуй. Француз? Францюзюй. Татарин? Татарствуй. Усе добре
на своєму місці й у своєму образі, і все красно, що чисто, природно, що
не є підробкою, не перемішано з чужим по роду...”
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***
В Україні ще велика кількість таких письменників, які годяться хіба
що для того, аби писати мемуари – де був, з ким, який класик що скаJ
зав з приводу, хто правий, хто – ні, що я думаю з нагоди, де народився,
кого стрічавJбачив, з ким випивав.
Не треба з ними говорити лише про їхню творчість, вони давно вже
забули, що це таке. В кращому разі – наведуть тисячу причин, які заваJ
жають їм творити.
Оце – письменники? Це якісь осколки радянської імперії.
***
Яку “платіжку” за комунальні послуги не візьми – за квартиру чи за
телефон, на всіх застережувальні написи – “зберігати протягом трьох
років”. А навіщо? Усіляким комунальним конторам за те гроші й плаJ
тять, аби вони контролювали (а значить, і зберігали відповідний термін)
розрахунки. Зрештою, саме для цього їх і комп’ютеризували. До речі,
за мої, платника податків, кошти.
***
В Україні християнство наклали на язичництво. Але оскільки язичеJ
ство куди древніша релігія, то нехристияни “прив’язали” старі звичаї та
традиції до нових. А потім змінився календар. А потім змінився клімат. І
тепер ніхто толку не добере – де яка релігія, до якого стилю “прив’язуJ
вати” народні прикмети й чому в різдвяних щедрівках співається про
те, що “прилетіJла лаJстівочка” (у січні!)...
Одне зрозуміло – якщо ллє дощ, можна промокнути; якщо йде сніг
– значить, надворі зима; якщо жовкне листя – це осінь. Це знають усі.
Малі й старі. Християни, католики, мусульмани, іудеї. Селяни й городяJ
ни. Люди різних національностей. Бомжі й банкіри. Словом, усі без виJ
нятку вірують у сили природи. Значить – ми все одно язичники, хто б
там дві тисячі років що не говорив, які б ікони не писав, які б молитви не
читав чи які храми не будував, чи реставрував...
***
У середині ХХ віку в Україні трапився військовий конфлікт двох ідеоJ
логій.
Більшість (не завжди найкраща) воювала за те, аби Україна й надаJ
лі входила до складу радянської імперії (це були бійці Червоної армії та
прихильники їхньої ідеології). Меншість (не завжди найгірша) воювала
за те, аби Україна була самостійною державою (це були вояки УПА й та
частина населення, яка їм симпатизувала).
І що? А те, що ідея незалежності України з часом втілилася в життя
й Україна знову стала сама по собі. І як же нова влада поставилася до
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тих, хто свого часу відстоював вільну Україну? А досить просто – навіJ
шала в усіх людних місцях табличок, на кшталт “Герої Радянського СоJ
юзу обслуговуються позачергово”. А справжніх героїв України влада
загнала у черги, голод, холод, безправ’я, забуття, невизнання, словом
– на задвірки суспільства.
***
І всеJтаки, і всеJтаки, і всеJтаки. БудьJякі передвиборчі перегони в
Україні мають більше позитиву, чим негативу. Бо саме в такі моменти в
політичних колах з неймовірною ефективністю концентруються якісь
нові ідеї, думки, плани, проекти, що в результаті за вдалої розкладки
сил здатні не лише розхитати суспільну думку, а й вивести саме суспіJ
льство на новий, якісніший виток розвитку. Чому так відбувається? Та
дуже просто – час на агітацію обмежений законом, і саме тому вся оця
концентрація ідей трамбується без огляду на вихідні дні, свята, пори
року, час доби. Якби саме з таким ентузіазмом працював увесь депутаJ
тський корпус – від депутатів сільських рад до народних депутатів УкJ
раїни включно впродовж усього періоду дії мандатів, за чотири роки УкJ
раїну б не впізнали, вона б семимильними кроками взяла такий розбіг
у майбутнє – не зупинити!
На жаль, виборчі баталії швидко закінчуються, а потім знову починаJ
ється (продовжується) звичний депутатський рейд вже по остогидлоJ
му, не політичному навіть, а – політиканському болоті.
***
Сучасний Єгипет – це 1 млн. кв. км території та понад 60 млн. людей
населення. То й що? А нічого, просто в Єгипті 96% території займає пуJ
стеля, отож ці 60 млн. людей переважно живуть на якихось 40—50 тис.
кв. км. І Україні, яка буквально купається в чорноземі, просто соромно
жити гірше за Єгипет.
***
Російський флот, що базується в Україні на Чорному морі, в квітніJ
2000, проводячи військові навчання, випустив навчальну ракету, яка
влучила в українське суховантажне судно, поранивши людину. Як же
зреагувала українська влада на цей кричущий факт? Одним реченням
– “а хай не плаває де не слід”. І це про... українське ж судно.
***
У садівників є такий термін “спляча брунька”. Вони є на кожному деJ
реві – чи то фруктовому, чи декоративному й ніяким чином не проявляJ
ють себе, доки добряче не почистити (а то й зрізати вершину взагалі)
крону. І ось тоді “сплячі бруньки” вибухають, виростають у нові гілки, бо
враз отримують таку кількість соків, яку раніше не мали змоги отримуJ
вати, бо ж за усталеноJрозвинутої крони соки йшли “за призначенням”.
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Точно така ситуація і з українським народом, котрий до цього часу
перебуває у стані “сплячих бруньок”. То що ще треба відрізати на сусJ
пільному дереві життя, аби бруньки, що сплять, – прокинулися і виросJ
ли враз поJновому?..
***
Повоєнна Франція, аби згуртувати націю й підняти її оптимізм, нашJ
кребла у своєму бюджеті все, що змогла нашкребти, й усі кошти кинуJ
ла на створення нових кінофільмів. І мета була досягнута.
***
Буквально напередодні парламентських слухань (лютийJ2003) про
голодомор в Україні в 1932—1933 роках вичитав у одній районці спроJ
стування. У листі до редакції вчителькаJпенсіонерка пише буквально
таке: “Усе, що я написала про голодомор – правда. Але речення про те,
що голодомор був штучно організованим тодішньою владою – це редаJ
кційна вигадка, що не збігається з моєю оцінкою тодішніх подій”.
Тепер зрозуміло, чому світ про український голодомор не знав майJ
же нічого впродовж цілих 70 років? Бо до цього часу є такі вчителі, які в
трагедії цілого народу звинувачують... погоду.
***
Якщо у сільського жителя виникла потреба реставрувати свою саJ
дибу, то як би він не старався, що би не вигадував, якими б будівельниJ
ми хитрощами не послуговувався, але йому з хліва хату все одно не
зробити.
А що робить Леонід Кучма зі своєю командою? Вони начебто будуJ
ють нову Україну. Але – на фундаменті УРСР. Але ж які євровікна на став
у хліві – від того хлів механічно не стане хатою, як був хлівом, так і залиJ
шиться. Треба знести старі стіни, перепланувати фундамент, чи в разі
потреби – укріпити його, а то й просто звести нову будівлю з набагато
якісніших матеріалів, паче того – залучити до співпраці найкращих проJ
фесіоналів. Тільки за таких умов новітня споруда можлива. А коли ви
самотужки міняєте шило на мило – старий шифер на новий, тому подіJ
бне – нічого кардинально не зміниться. Навіть якщо до того у хліві жиJ
ли свині, а тепер – люди. “Врем’янка” – вона і є “врем’янка”.
***
У будьJякої людини можна відібрати все, що вона має – від роботи
до волі, від грошей до репутації.
Єдине, чого в неї відібрати неможливо – це знання, які вона набула
в школі, інституті, десь іще. І чим більше у людини фахових знань і житJ
тєвого досвіду, тим впевненіша вона у своїх силах. Ось чому процес наJ
копичення людиною знань, також і шляхом самоосвіти, не повинен пеJ
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рериватися ніколи, ні за яких обставин. Зрештою, що таке сильна дерJ
жава? Це велика спільнота спеціалістів. І навпаки – невігласи в керівних
кріслах ведуть державу до краху.
***
За даними вітчизняної преси станом на осінь 2002 року в Україні наJ
лічувалося 340 генералів, а чисельність Збройних Сил становила блиJ
зько 400 тис. осіб. (Для порівняння – у мирний час в СРСР було 300 геJ
нералів, включно з відставниками, при тому, що чисельність Збройних
Сил СРСР була на порядок вищою. І кількість генералів була фактично
незмінною, ніхто не міг отримати генеральської зірки доти, доки не звіJ
льниться місце у цьому своєрідному клубі.)
Але якщо порівнювати Україну з усім покійним СРСР не зовсім кореJ
ктно, то можна навести інші приклади з новітнього життя. Того ж таки
2002Jго усіма нашими військовиками керували 2150 вищих посадовців
Міноборони, в той час як за десять років до того, у 1992Jму, в апараті
Міноборони було майже 300 осіб, які давали раду тодішньому нашому
війську чисельністю понад 700 тис. осіб. І, як стверджують спеціалісти,
– тоді “все літало та стріляло”.
***
Людина, яка не може дати ради телефонним дзвінкам чи гостям і
часто гнівається, що повечеряти толком не дають, не розуміє головноJ
го – боятися треба відсутності будьJяких дзвінків чи гостей...
***
Готую публічний виступ одному кандидату в депутати – підприємцю
з досвідом ще кооператора радянської епохи. Вписую йому думку про
те, що хто розпочав раніше займатися підприємництвом, той в резульJ
таті й виграв, а хто залишився вірним усіляким соцзмаганням, той опиJ
нився біля розбитого корита.
Помічниця кандидата в депутати безжально викреслює мої слова
про соцзмагання з таким усним резюме: “Не будемо дражнити виборJ
ця. Я теж колись брала на себе підвищені соцзобов’язання, нічого поJ
ганого в тому не було”.
Це називається – приїхали. А чи став би наш кандидат підприємJ
цем, якби й надалі брав участь у такій собі псевдоекономічній грі під наJ
звою “соціалістичне змагання”? Ні.
Та й депутатом він навряд чи стане (так і не став, зрештою). Бо такJ
тика “не дражнити гусей” себе не виправдовує. Кандидат стосовно виJ
борців має бути агресивним, повинен уміти ставити на вуха весь їхній
світогляд, аби вони бодай на мить замислилися над тим, куди ж їх заJ
вели оці всілякі соцзмагання...
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Допиваю каву й іду. Більше мені в цій команді робити нічого. У нас
не збіглися погляди на концептуальні моменти. Отож – хай шукають соJ
бі нового спічрайтера, такого, якому стулити докупи бізнес і соцзмаJ
гання – все ‘дно, що кошеня з печі зіпхнути.
***
Ніякого феномену Донецької області, яка на виборах усіх рівнів стаJ
більно голосує за представників влади, не існує. Просто економіка цьоJ
го майже п’ятимільйонного краю ледь не на сто відсотків залежна від
держбюджету. І доки на Донеччину не прийде великий бізнес, місцевий
люд голосуватиме так, як і голосував завжди.
Зате є феномен влади київської, якій подібна ситуація вигідна, саме
тому вона особливо й не прагне відпускати увесь Донбас (Донеччину й
Луганщину) у вільне економічне плавання, знаючи напевне, що тоді міJ
сцеві жителі стануть голосувати з погляду влади “непрогнозовано”, а
це чого доброго врештіJрешт може спричинити (і таки спричинить раJ
но чи пізно!) нову розстановку сил на київському Печерську. Оце й уся
історія.
***
Попри все, щоби там не було й як, але Україні варто б уже навчитиJ
ся жити власним розумом, а не до цього часу балансувати між МоскJ
вою та Вашингтоном. Нащо вони нам? У них що – багатша історія? Ні.
Отож із цього й слід виходити – учити свою історію, осмислювати її уроJ
ки й іти далі власним шляхом. А коли й започатковувати якийсь позитив
у сфері державного будівництва – є світова історія, є багато інших краJ
їн, є безліч інших позитивних прикладів, на яких можна вибудувати не
одну ефективну модель виходу з економічної кризи та врештіJрешт поJ
кінчити із зубожінням народу.
***
Якщо згрупувати всі проблеми, якими перенасичена сучасна УкраїJ
на, то виявиться, що їх не так уже й багато. Мова про що?
Людям необхідно повернути вклади, що були в них на ощадних книJ
жках станом на 2 січня 1992 року. Треба різко зменшити податки на труJ
дящих, аби вивести економіку з тіні і, таким чином, суттєво збільшити
надходження до держбюджету. Потрібно підняти розмір мінімальних
зарплат і пенсій до рівня розміру споживчого кошика (як етап – спершу
до прожиткового рівня). Треба остаточно відмовитися від тактики поJ
зичання грошей у різних міжнародних банках. Треба залучити великі інJ
вестиції передовсім у сільське господарство. Треба рішуче заборонити
фільми войовничоJнасильницького характеру на телебаченні й викинуJ
ти з інформаційного простору всі імпортні ЗМІ, які наявні в Україні всуJ
переч її чинному законодавству. Треба узгодити з Конституцією факт
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перебування на території України іноземних військових баз. Треба, аби
свобода слова з декларації стала реальністю. За злочини перед нароJ
дом злочинців треба карати, незалежно від посад. Треба створити всі
умови для молодих сімей (передовсім – вирішити на їхню користь житJ
лову проблему). Не варто особливо захоплюватися платними медициJ
ною та освітою. Пора вольовим рішенням покласти край розмовам на
тему ще однієї державної мови, символіки, територіальної цілісності
України. Треба форсувати темпи утворення професійної армії, а на баJ
зі міліції створити поліцію. Треба будувати багато житла не лише для
середнього класу, а й бідного люду. Треба узаконити принципи самовJ
рядування на всіх рівнях – від маленького села до великого міста. ТреJ
ба американський долар і євро запровадити лише для зовнішніх стосуJ
нків, вилучивши їх із внутрішнього користування. Треба думати про реJ
номе держави в світі й не залишати напризволяще своїх громадян, що
втрапили в якусь халепу на чужині. Треба покінчити з практикою номеJ
нклатуризації фахівців: зняли з посади міністра – поставили головою
держкомітету, управлінців слід підбирати на конкурсній основі. Треба,
не плутаючи централізацію з унітаризмом, надати регіонам більшої саJ
мостійності. Геть усі пільги (за винятком деяких категорій – інваліди, діJ
ти, малозабезпечені). Треба з географічної карти України зняти всі наJ
зви, що нагадують про радянський період її історії, а в населених пункJ
тах знести всі пам’ятники Леніну та його банді. Президент України поJ
винен виконувати лише дві функції – відповідати за внутрішню безпеку
громадян і за зовнішні відносини, а економікою та життєвим рівнем поJ
винен займатися уряд.
За великим рахунком – оце й усе. Чому ж тоді наша влада займаєJ
ться не означеними проблемами, а лише однією – проблемою самозJ
береження? Кому тоді така влада, окрім самої себе, потрібна? Селянин
не стане тримати в своєму обійсті навіть козу, якщо вона не виправдоJ
вує витрат на неї. Українська влада першої десятирічки незалежності
була не просто нерентабельною, а – страшенно збитковою для людей.
Нащо ж тоді люди вибирають собі таку владу?
м. Київ. 2000—2003 рр.
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* * *
В душі – як після обшуку. Летим.
Об скло авто ножі морози точать.
А греблі вуж двигтить аж золотий,
А стрічні фари виривають очі.
Це він. Це той, колись розбитий світ,
Впустив тебе, чи так лише здалося…
Ще вчора грався – більше, аніж свій,
Як псу, давав нюхнуть її волосся.
Щоб ти шукав і думав, що бува,
Таки бува те щастя невситиме.
А нині – в сніг кривава булава…
І хто тебе до Господа нестиме?
Що він тобі, цей дикий світ приніс?
Простить його і випустить не в змозі.
Жар цигарок роїться з0під коліс 0
То там, то тут – як бджоли на морозі…
37

СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА

* * *
Вздовж колій потяглися гаражі,
Рясні бузки. А далі – степ і воля!
Це ж стільки літ світи оці чужі
Тримали пісню й кров твою схололу?
Кому сказать? Тут п'ють і гиготять.
А ти – як кінь у клітці, хоч без клітки.
А очі в тамбур кличуть по життя,
По те життя, яким живуть каліки.
Ті вип'ють хоч, забудуться. А ти
Ще тверезіше палиш рідну хату!
Це – як останній сніп свій молотить,
Це – як при повній пам'яті вмирати.
Кому ти лишиш кров свою дзвінку?
Які світи ковтнуть її, вишневу?
А за вікном дівчатко у вінку 0
Таке вкраїнне, чисте і травневе.
А за вікном… І знову – під мости, 0
Як лезом бритви, радість твою зріже.
І хлине горлом зболене: прости,
Прости мені любов мою і ніжність…

ЗОРЯНА
Ой, мало імені дівці
Того, що давала мама,
Її краса доточила
Косами і туманом.
Сходять з ума, кому вона
Солодше мрій обіцяла.
Їй служать казки нечувані
І догоджають дзеркала.
Неначе ключі душі її,
Всі імена підбирають.
– Чия ти, що брови з інею,
З якого заморського краю?
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Іде – подарунки сипле:
Сукна і срібла, і болю.
Безсоння – твоєму сину,
Сонця – твоєму полю.
В двори – квітники із пелени,
Для хат – з рукавів узори.
Їй, мабуть, Господом велено
Розлити кохання море,
Дать ліжкам вночі вітрила,
Навчити до мрій літати,
Сліпого не полонили
Тіла її палати.
Іде й під ступні її білі 0
Чоловіків долоні,
Цвітуть і стоги зіпрілі
У зору її полоні.
Ластівко, Ласко, Зоре,
Що у тобі за сила,
Що молиться степ і гори,
І пташка, і річка синя?
– Про кого ти, хлопче? – звісно 0
Про зірку у серці стукіт.
Іде у одній лиш пісні,
Неначе в шовковій сукні.
Не дівка – а мед із перцем,
Очей моїх цвіт, кохана.
Всяк ім'я шукає в серці,
А я її зву Зоряна…
Вкраїна цвіте вишнева
В надіях, устах і косах.
Та погляд її – як невід 0
Лиш водорості приносить.
Легенди про неї – світом,
В усіх тридев'ятих царствах.
Невже ж ця краса привітна
Та може кому щось застувать?!
…Везли її турки бранкою 0
Сади і пісні – за нею,
По землях усіх – поранені
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А пісня доносить знову, правду,
Дивіться
зовні
Що золотом попід вінця
Була та галера повна…
І досі галера сяє,
Мов золото попід вінця у ній перевозили.
В очах та краса сяє…
* * *
Я кричу і не чую. Услід журавлям
Відлітає мій голос, Маріє.
Порожніє мій біль, і осіння жура
Половіє.
І стає зрозумілим, що то не біда, 0
Видихатись, холонути, гаснуть.
Просто кожен повинен і душу віддать
Вчасно.
Просто все проминає. Минаєш і ти,
Мов за мостом шапки яворові.
Пада листя у скриньки, неначе листи
Вечорові.
Із Гуляйполя хмара, мов бурка Махна,
Гризонула, пішла стороною.
Собиралось на манну, а вийшла мана 0
Трин0травою...
Заросла, задрімучилась крик0борозна,
Розчахнулися груди.
І нема цьому ради ні в Бога, ні в нас.
І не буде...
***
Голюсіньку, як вишеньку, чужу
Візьму в уста – гірчинки не почую.
Як сука цуценятко, обцілую.
О господи, простіше – оближу.
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Тебе, немов дитя своє, люблю,
Із примхами і зрадами – приймаю.
Жертовно все заздалегідь прощаю.
Бо я – в тобі. Себе я лиш терплю.
Дивлюсь не через вії – крізь літа
На золоту красу твою минущу.
Так бог лісів вдивляється із пущі
На мавку0цвіт, що за ніч відцвіта.
Як дико, як захланно я любив
Твої гарячі стегна, груди, мрії!
Люблю й тепер. Але люблю й жалію.
І присмак цей – мов зірку загубив...
Для тебе жить, молитись, як грозі...
Солодше трунку, мабуть, не відчую.
Не знаєш ти – не в тебе я ночую 0
А, як вогонь, горнуся у сльозі...

* * *
Це не ріка, це я кудись течу...
І степ біжить за мною, мов дитина.
І небо рідне впало ув очу,
Як порошина.
Спалахують і гаснуть небеса.
Хтось так органно грає кольорами.
Сім кольорів... і все, що не сказав,
Відлунюють гаї поранені.
І хочеться оплакати життя 0
Те, що було, що є і те, що буде...
Тебе, як в ушко голки хто протяг, –
Спливли з очей і фарби, і полуда...
І все ж, і все ж любов моя заронить
До цих оман жагу несамовиту.
...І довго так калина не червона
Неначе жде на кров мою пролиту...
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* * *
І. Ч.
Ти музики світліш, ласкавіш муки...
Немає смерті – є віки розлуки...
І я в цей світ прийшов – неначе спогад,
Щоб тільки заслужить єдиний погляд...
Марія ти моя чи Галатея?
Тебе нема, і я не знаю, де я...
Як наше жду дитя – тулюсь до лона,
Я сам стаю дитям в твоїх долонях...
Сплітаються стежки, як ти їх бачиш...
Ти дивишся на світ – неначе плачеш
За всім оцим життям – таким невічним... 0
Болить і витіка – спинити нічим.
І я в твоїх очах лечу, як зірка…
Й хоч на всій землі вода погіркла,
Сміюся – не кривлюсь... Люблю – не каюсь...
Живу в твоїй сльозі... І – роз0би0ва0юсь...
***
Заплачу Вами. Ви – моя сльоза.
Та заплатити Вами – не просіть.
Всевишньому про Вас я розказав,
Коли вдалося взяти верхнє сі 0
Делечко те моя сестричка вкрала,
Не злодійка вона, а бісеня,
Хотіла в пісню – двічі помирала,
Дала їй Смерть пропащого коня...
Воно, дурне, і сіло, як та Галя...
Її ім'я ґелґочуть гуси0гусь...
Із роду в рід пасе вже хто попало...
А й Рим тремтів, оплакуючи Русь...
Я Вам повірив так, як вірять Долі,
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І все було без кривди і жалю.
Я й шкіру зняв, як ми лишились голі,
А Ви сказали: "Можна я спалю?"
І я не смів відмовити любові...
Хіба я знав, що сонце, що біда,
Коли душа загралася в обнові
Й за нею вперше світ не підглядав...
Я Вам вручив і птахів, і зірчаток,
Відкрив стежки довірливих аорт.
Хіба я знав, що це лише початок,
Що кожен янгол – то майбутній чорт...

БЛЮЗ ЛЮБОВІ
В ніч неприкаяну, мов у колодязь, падаю.
Боже, любов мою зможе всяк звати зрадою!
Я признаюсь тобі – наче стежині батьківській.
Грішно молюсь в журбі – права не маю знать, якій.
Ти не свята. Чому ж – наче торкаюсь вічності...
Лиш не сахнись мене, я не благаю вірності.
Не розіпну тебе, не закатую клятвою.
Дай розіпну косу – долю обманим клятую.
Наче мале дитя, й горе0біда заграється.
На волосинці світ весь на твоїй тримається...
Пізно горить наш мак, сонця чи стане вирости?
Ми перестрілись так – наче вселенські сироти.
Не убивай себе днів павутинням, бджілонько.
Зглянься, без тебе світ вже не воскресне, жінонько.
Наче з душі сльоза, вийди ходою тихою.
Я не люблю тебе. Я вже тобою дихаю...

***
За вогнем, за вогнем, за вогнем,
Ми її як сльозу, здоженем.
А вона ні про що не спита,
Лиш покірно розтулить уста.
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Впустить біль до краєчка світів,
Подарує нектар аж звідтіль,
Потім прийме і присуд, і суд,
Як трава невмолиму косу.
І змішається цей світ і той,
Сміх і зойки батьків і діток,
Ще жива і вже мертва трава,
І покотиться в яр голова.
І повітря хапатиме все,
І вогонь обійме й понесе,
Наче килим – легкий самоліт 0
Нас крізь сотні і тисячі літ.
...Буду знову стрічать за вогнем,
За сльозою, за ярим конем.
І забуду – спитать, не дадуть 0
Ту, що пише мені на роду...

ВІН…
Була в нас хата в сливах і акаціях,
Край двору балка – прозвана Крива.
Мільярди трав зривались на овації,
Як дітворою схил її вкривавсь…
В тій балці жив… Хто? – й нині не скумекаю.
Частіше Він являвсь після дощу.
Гукну, було, а Він мені замекає,
Або лайнеться. Думав – не прощу.
Та час ішов, і ми із ним звикалися,
І навіть часто дихали улад,
Щодень рідніш, правдивіш озивалися,
І скоро Він відкривсь мені, як брат.
Лиш вийду з хати – зранку вже й підсвистує,
Співаю пісню – голос свій впліта…
Такого тембру світлого і чистого
Я вже не чув і раз за всі літа.
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Я полюбив. І Він вербі освідчився.
Я – свайбував. З вербою Він вінчавсь.
Зі мною Він зірки в степу засвічував,
А потім вить гніздо своє почав…
Я молотком, було, веселим стукаю 0
У нього теж стукалочка з трави.
Тоді іще й не слалося розлукою,
Тоді іще Він був, як я, живий.
Одне лише – обличчя не показував,
А так був чуйний – тільки прошепчи…
Хоч сам не турбував мене ні разу, бач,
Соромився, чи не було причин…
У сни приходив. Міг там і відкритися,
І навіть поманив через вікно.
Я ще тоді коханням не наситився,
Не знав, що і в бажань буває дно…
Ми з ним не раз траву косили місяцем,
Ловили рибу, спали горілиць.
І може б так, як предків наших тисячі,
Увесь свій вік єдині прожили…
Якби не зайнялися в нас дорогою.
Робили це, як завше, чужаки,
Безплідно я метався за підмогою –
У мене й балки – не знайшлось руки…
Возили глину. Панькатись нема коли.
Даремно пах євшан їм і полин…
Вербу зрубали. Тиждень іще плакала.
Ніхто й не писнув. Балку завезли.
І поховали (кликав іще!) заживо.
Червона глина їла, мов іржа.
І що я міг удіять на це враживо?
І стала рідна балочка 0 чужа.
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Кривавивсь довго корінь мій підрубаний.
Ніхто із балки вже не озивавсь.
Зробив на серці вперше я зарубину
І в білий світ із дому одірвавсь.
В краях далеких як мені не спалося!
Я весь ставав тим світом, де воскрес.
Такі мені глибини відкривалися!
Такі розломи дихали з небес!
…Та якось серед міста, прямо в натовпі,
Мов хтось мене покликав, погукав.
Вже наче заспокоївся – і на тобі!
Як грім, хвилина вдарила гірка!
Усе покинув. Їхав і не вірилось.
Невже це Він? Ізжалились боги?
Невже дощі знов балочку прорізали?
Невже його звільнили знов сніги?
Не знаю й сам, у мене у якій руці…
Ключі від щастя істин і полуд?
І клятва та, яку давав я зірочці,
Як ми молились сонцю і зелу.
Дорога довга. Вічна. Не кінчається.
Нарешті стежка, річечка і гать.
І ось я тут. Я кличу. Озивається.
І тільки голос важко упізнать…

ГРУША
На ній не раз спочить сідали душі,
Немов рої бджолині з віражів.
Край шляху в рай росте та наша груша,
А хтось бурчав, що в нього на межі…
Що кида груші в сад його щоночі,
Що родить так – нема куди дівать,
Що груша й груша – що ти з неї хочеш… 0
За вік одне навчилась – роздавать…
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Не знаю, як на те мій дядько звраживсь,
Він при землі їй стовбур підпиляв
Іще й присипав. Взнав те я не зразу.
Спочатку думав – точить її тля…
Одна кора життя її тримала,
Та більше він себе занапастив.
Йому і так відмірювалось мало,
А вже цього Всевишній не простив…
Пече й мені. А груша, бач, простила…
Я бачив сам узимку й навесні,
Вона до нього ходить на могилу,
Грушки сухенькі носить в пелені…

МОЛИТВА ДО ДИТЯТИ
Замріє день.
Дніпро рушник розгорне.
На щедрий час, на золоті поля.
І потече, зарухається світ.
І закує зозуля, – божий голос…
І на межі душа замре – мов стане воскресати.
У мареві безкраїм стоголосім забринить.
Поглянь…
Поглянь, дитя, яка вона красива… Твоя земля…
А ти – її зірча. Мале…
Ти не забуло ще ні мови птиць, ні шепоту дібров.
І як болить зелу, і як за літом плаче квітка…
В очах твоїх цілується блакить.
І шлях Чумацький між могил запався.
І ковилу чужинський погляд може підпалити.
Та ж нема, нема на світі іншої такої! Вона сама – як хліб.
Як чорний хліб життя…
За обрій аж летять рожеві птиці! То соняхи!!!
А з ними і душа летить за обрій.
Господи, люблю!
Люби її і ти, моя дитино.
Люби її святкову і в прощанні,
з польоту і біди, сльозою і на дотик, люби її…
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Вона тебе покликала з глибин.
В купальську ніч первісну.
Як мавки повиходили з дерев, беззахисні.
І папороть цвіла,
і говорить усе хотіло,
шепотіло слова таємні найніжніші.
Все кликало твоє високе Слово, твій плач…
Вдихнули в тебе душу ці степи.
І перший промінь оживив, торкнувшись уст рожевих.
І воскресло…
І спалахнуло вічне: мамо!
2
Земля – твоя з народження.
Вона – багатша казки – скатерть0самобранка.
Питаєш – звідки ти? Із неї, із любові. Відчуй її в собі.
Ізмалку борони її, як маму.
Нехай тебе ніщо ніколи не злякає! Дитино.
Немає смерті на своїй землі.
Немає смерті тим, хто вірно любить…
В тобі живе непереможна сила полів родючих
і гаїв пісенних.
Непереможна сила…
Всевоскрешаюча…
Поклич її непрохололим словом.
Повернуться і жайвори, й джерела.
І ті дуби, на Хортиці, порубані чужинцем!
На сонцем зораній землі батьків засієш ти поля,
що землю всю
любов'ю й хлібом чистим, як душа твоя,
щасливо нагодують.
І ті пісні, що довго так тужили, оглухлий Всесвіт візьме,
як Бетховен… "Їхав козак за Дунай,
сказав дівчині прощай…"
Послухай.
Послухай гул землі досвітній… Ти себе почуєш...
Карпати і Азов, і Чорне море співатимуть пісні воскреслі,
мов латину. І лікуватимуть померклі душі.
З0під серця Степу Пектораль добудеш золоту…
Розступляться склепіння скарбниць земних.
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Сильніш Страшного Суду покличе Пісня і Любов.
І кожен, хто не здався, хто у собі не загорнув джерела,
на поклик піде твій, о земле!
Не дай її нікому!
Збережи…
Поглянь, дитя, яка вона красива…
Твоя земля. А ти – її зірча…
***
Ти носиш гніздечко,
У якому народився і я,
І думки,
І пісні мої,
Розпачливі і тужливі,
Прилітають
Зігріти
Своїм теплом
Яєчка
Почуттів своїх
Нерозтрачених.
Всі ключі
Від запахів і звуків
Милосердя і зваб
Ховаєш ти
У гніздечку.
І навіть ключі
Від райських воріт
Знаходжу я навпомацки
Там,
Вернувшись із доріг
Далеких.
Мінливе і невловне,
Як проталина
У весінній кризі,
Обіцяє і підстерігає
Гніздечко твоє...
І промінець ночував
У гніздечку тому.
"Не знаю, нічого не знаю вже..." 0
Відкривається мені
У твоєму гніздечку,
Ніби я
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Знову повертаюсь
До того,
Як я ще нічого не знав,
А світ мені ледь0ледь відкривався...
В'юся ластівкою навколо,
Тремчу від спраги віддати,
Вилити
В пухнасте полум'я
Душі своєї нектар.
Годувати із уст своїх
Букет ротиків голодних
Із розверстого тіла твого.
І не віриться,
Що вертаюся і вертаюся
До бентеги невір своїх,
І крилами б'ю об землю,
Як вітряк,
Що добре знає:
Ніколи не злетить,
Але не може осквернити зневірою
Небо своєї любові,
Приречений сподіватись
Колись народити
На сирій землі
Із важких,
Перемелених жорнами,
Думок 0
Небесних діток,
Що гулятимуть небом
Просто і природно,
Без надриву.
Але прилітатимуть
Народжувати світ...
Молюся йому, вічно звабливому,
І солодкому (як солодко могутньому дереву
Згортатися маленьким зерням),
Що тільки одна смерть солодша...
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ПРИБЛУДА
До них вона іздалеку прибилась 0
Мов кураїну вітром принесло.
Лежала вранці скулено0безсила
Біля порога – в хати під крилом.
Не стало вже ні масті, ні породи,
Одні лиш очі карі – повні сліз.
Упав сніжок. Вів слід через городи
Кудись за гору. Може, аж у ліс.
– Заразна ще, – в сім'ї тоді злякались.
? Прогнати треба, – кожен з них казав.
І крадькома, щоб інші не застали,
Оту приблуду кожен годував.
? В нас є Сірко, – забідкалася мати. ?
Нехай іде. Підклигала – і край!
Та сука і не думала збігати,
Лиш перейшла до стогу під сарай.
Жила, як миша, нишком у соломі.
Коли ж весняні луни зацвіли 0
Немов чаклун ударив у долоні,
Нічого з нею вдіять не могли.
Що двір? Що сад? І вулиця мала їй.
Як лин, зробилась. Просто чудеса!
Із дітворою в школу і до гаю,
Як навіжена, вистрибом гаса.
Собаки з м'ясом прив'язь виривали,
Од їхніх оргій репались тини.
Сусіди мовчки двір той обминали,
Та вже запахло крицею війни.
– Не наша це, – здвигав плечима батько, 0
Казав же вам, – удома все бурчав.
Прив'язував. Не раз давав десятку,
Щоб завезли. І в будці зачиняв...
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Який там біс! То лащиться, то виє!
З найдальших сіл приходила за ніч.
А людям що? Не всякий зрозуміє.
? Раз годував – твоя. У чому річ?
Підбурені, собаку гнали діти.
Давно уже засуджена людьми,
Вона, немов народжена радіти,
Гаса, було, і скалиться, як ми...
Легка така, щасливо0беззахисна,
Вся з ручаїв і сонячних завій.
Те світло в ній – торкнися тільки – присне!
Саме життя, здавалось, грало в ній!
– Зроби їй щось, ? казали ще непрямо.
? Кролів б'єте ж, ? учили їх уму.
Але господар став, немов за браму:
? Хто хоче ? хай. Я ж руку не зніму!
Не стало клумб. А там зійшло в городах!
Щодень – біда. Хоч з двору забігай!
Якби хто взяв – дали б ще й нагороду.
Як не пастух, то в місто хоч нехай...
Ніхто не взяв. Кому те щастя треба?
В нас не вкладалось довго в голові...
Дорослого хлопчак вдавав із себе.
Вночі її покликав і повів.
Без повідка навколо вигравала.
Ішов – горів: лизни тільки, лизни!
У поцілунок вдарив, мов на спалах.
Сокира впала в мертві полини.
Мов з того світу, щось зашульпотіло,
І джерелом забився тихий жах.
Вже не своє додому ніс він тіло
І, мабуть, смерті відблиски в очах.
Не відвернуть. Якби хоч міг забути
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Страшних агоній танець у яру!
І ту межу навіки через груди,
Яку нічим – жалівся – не зітру.
...У тім яру товклась хлоп'яча зграя,
Нам дарувала стріли бугила.
Та він чомусь лиш ніч ту пам'ятає.
Крізь неї жодна радість не пройшла...

РІДНОМУ СЛОВУ
Я хотів, щоб ви відчули,
Як співа0сіяє слово
Одкровеннями зозулі,
Чаром губоньок медових.
І живими сопілками,
Що в гілках струмують соком.
Голубиними свайбами
В небі високо0високо…
Як діток своїх, любіте
Кожну крапку, кожну кому.
Не розвійте їх по світі,
Не віддайте їх нікому!
Є – лепече немовлятком,
І – мов крапочкою плаче…
Те – назвати хоче татком,
Ем – як мама – все пробачить…
Ер – розсиплеться намистом,
Ги – над гулькою подує…
Ел – м'яке полтавське, чисте…
Ти прислухайся, ти чуєш?
Кожна літера – кровина.
Це все рідне, це все наше.
Це твоя й моя провина,
Що до нас ввійти їм страшно…
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Що блукають десь бездомні,
Що жебрачать край дороги.
І здригаються судомно,
І питають шлях до Бога…
Поверніть їх знов додому,
Їм серця свої відкрийте,
Не віддайте їх нікому,
Їх у душі поверніте!
Щоб довіку, до спокону,
Як земля, як рідне поле.
Щоб нікому, щоб нікому…
І ніколи, і ніколи…
31.12.2003
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К.Г., С.Б., Л.Н. і т. д.

Оце якось йшов по стежині
Та й встряг у чагарі ожини!..
І так жалкував по калині,
По мамці, по хаті, по глині!!..
Ну, тобто, за мамкою, татом…
А втім, тато – це забагато.
За стріхою та горобцями,
Де я, не прийшовши до тями,
недопалок долі пожбурив!..
А півень – підступний мій джура,
Як гавкне сірком з0за одвірка!
І я дременув, лише хвіртка
Гойдалась, як я – на черешні…
І солодко так… Та, а врешті,
Надвечір по кукурудзинню,
По гудині і гарбузинню
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Вертався додому, до хати…
І чхати було на "кохати"!..
Аби най вціліли сідниці…
Мамуні сховаюсь в спідниці…
Звідтіль я завдячний мамуні,
Що можу палити при клуні!!..
І більш не писати дурниці.

ВПРАВА №…
перефарбуй забарвлення свічада
нехай зітліє колір остогидлий
вовки ночей і присмерків вовчата
розірвуть0розпанахають і згинуть
непевні силуети у тремтінні
у сновиганні снів обостатевих
і щезнуть у знесиленні три тіні
дві ваші і якась іще без тебе
схолоне амальгама і розтане
відчуток0відбиття тієї ночі
то вигиналась полум'ям ірида
і відблиски у шепоті востаннє
і вкрай короткі марення пророчі
і книга забуття іще відкрита
не відшукаєш білого на білім
лише червоне плечі поздирала
у шелесті пелюстки простирадла

ЩОСЬ ТАКЕ
…
То й що, що збрехала мені наостанок?
принаймні хоч щось залишила на згадку…
а всі ці дурниці: серпанок0світанок…
покинь у піску, як дитячу лопатку…
благенький бичок заковтнув цю насадку,
крихку і хрипливу ту ніч психопатку
і найнеобачнішу між самозванок…
(і пачка "Ел еМу" – на згадку – зібганок),
…а як вислизала з0під ковдри на ґанок!..
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…
а що то було?.. напівпєнкна кобєта…
а що то за він?.. то друзяка0аміго –
френії якийсь собі родич0шуліка,
серійний оманич, брехун0ошуканець,
іще не зігота, та вже не гамета,
настирно0зухвалий благий потиканець,
припхався0прибився (не прийняла Лета), –
ось він і паплюжить окрайчики літа
І нівечить вроду, цей ниций каліка…
…
а нащо це все?.. а кому яке діло?..
дві тріски зустрілись спроквола при морі,
фізичних два тіла ('ж ніяк не примари),
і врешті – їм хижо і хтиво кортіло,
щоб тріска до тріски, як тіло до тіла…
від того тертя море всохло спрожогу…
дивацький картяр все – про Даму, про Джокер…
тасує тріски у знесиллі, в наморі…
…а тріска жадала, а тріска хотіла!..
…
то в чому ж там річ?.. а чи слушні питання?..
для кого воно, хвильове белькотіння?..
І хвиля, як хвойда в пуантах путанних,
тріпоче й двигтить, наздогнавши мигтіння,
і пада ся до ніг, як Тіхеве тіло –
оце підфартило (за нинішнім станом)!..
здавна не вчувався подібним Тристаном…
здебільшого – лише персонажем Ростана…
а тутечки маєш: дев'ята, остання…
…
хіба ж там про жінку?.. а хоч би й про жінку…
про жінку у морі у мить аморетто –
у місячнім світлі – блискучу "Беретту"…
і ладну на все – лиш тицьни на пружинку, –
й забудеш про "морі", про Глорію й пері…
де Біг, де поріг, де божник, а де двері…
як хвилі пульсують у кожнім прожилку!..
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та це все лиш в морі, (дарма – на папері), –
безладдя0бо не підляга трафарету…
***
і зопалу і зостраху знічев'я і зненацька
кохалися у лютому безшлюбно і безлюбо
байстрюччя відчуваннячок і почуттєва цяцька
і зазіхливі вимоги знаряддями малюти
несила з навіженості і неміч божевілля
і допити з тортурами все за статутом статі
львів'янин з парижанином впрягли англійця віллі
в солодощі з отрутами і в небеса картаті
загнуздані в узгодженість волочимось до збочень
хахиканням коханчине похапливе і хтиве
колючі літні любощі0оточуючий почет
та в дзеркалі завмерли два на згадку негативи
***
ні, це ще світу не кінець, –
лише пітьми початок,
вже верхи проскакав Гінець,
і Другий вже на чатах…
***
ремесло моє – вигадувати жахи,
і на власній шкірі випробувать.
***
…і знепритомніла наморена свідомість
і жаско відсахнулися янголи
і почуття були та загули
і паморока сунула натомість
і риби шепотіли таємничо
і листя прислухалося до них
і світло вмерло враз тією ніччю
і я сягнув самотність однини
***
"Не вернусь у вчора!"
Валерій Гончаренко
сьогодні зле і кепсько і нездрово
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не тільки злободенно – зло0святково
так само ще летять тріски де дрова
ламають сильні світу як підкови
сьогодні мжично мрячно і негодно
а також бридко капосно негідно
іще лаштують з гаспидом угоди
та й імовірність ще не вірогідна
сьогодні в завтра вірити – в оману
потрафити так само як траплялось
коли у ролю вірили карманну
а далі був форос та де ж той ялос*
сьогодні щось таке публіцистично
нашкрябати – то дурно клеїть дурня
як у чужу кишеню… не етично
все одно: буцегарня винокурня
сьогодні і ні з сього і ні з того
ні в сих ні в тих ні пава ні ворона
чи з алеутських островів чи з того
(і грамота пропала охоронна)
сьогодні гойні згодні годі годі
чи пам'ятає хтось: Кузні, Чечора?..**
най остогидле кляте це "сьогодні"
та клявсь поет бо: "Не вернусь у вчора".
***
по мові наче пана по халявах
по мові як за белькотом папугу
а мова зсохла вичавлена млява
і вже не розбереш тавро чи пляма
натуга се потуга чи наруга
бо стільки літ медяники і пуга
ось і зросла розбещена гулява
щербата куца темна й недолуга
***
червень червивим яблуком падає у траву
в череду гонять стадо через посохлий вигін
ба! кільканадцять вдарило й досі іще живу
цього безладдя простору несамовитий вигин
* Ялос – берег (грец.), звідси – Ялта
** Кузні, Чечора – райони міста, де жив В. Гончаренко
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що воно "далі буде" там?.. "нижче дивись" не схиб
книгу життя обізнаним легко так прочитати
ти ж відкуєш зозулею (тьохкай там чи то скигль)
сторожке вартування й не обминути чати

СПІВМЕШКАНЦЯМ
"Проклятий край, Еллада Степова…"
Євген Маланюк
викохують вигойдують плекають
своє невігластво бо знають що по чім
"не сторож брату", – знову каже каїн
за двох так безпорадно живучи
і ця колиска геніїв талантів
цвіліє перетворюється на
розчахлі ночви на шматки і дрантя
і вкотре знов півшелягу ціна
оцій місцевості що породили кращих
бо ті нездари зжерли залюбки –
що на скрижалях 0 "чистять" захаращень
чужої спадкоємності кутки
"хазяїни" пихаті й горловиті
удавані знавці всього про всіх
навиворіт у здертій з когось свиті…
не зійде сонце – очі у росі…

РЕФЛЕКСІЯ
можливо щось таке і напишу
на ідишу чи може на івриті
бо вже нацмен воно і є нацмен
збуваюся колишньої чи ж рідна
імперська що від матері та батька
лишилась як між іншим і мала
моя вітчизна за межею вітру…
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нашкрябаю і душу придушу
доцмокаю недоїдки в кориті
бо не цабе не легінь0супермен
та й мова не велична не чарівна
і не могутня та й життя то байка
про батьківщину де сама імла
і плутанина і війна за віру
якої менш ніж куль у "магазині":
інтернаціональний "А Ка еМ"
останнє здобуття співпраці й дружби
відсалютує в серце чи в печінку
так само в'їдливо як гасло "Хай живе!.."
і брат на брата батько на синів
як писано лікнепівсьим нащадкам
магометяни росії грузини
знов неписьменні пекло чи едем
все єдно м'яти0рути0ружі
збудячили нема перепочинку
і знову "Хай!" та "Хай!".. кравець і швець
щось куховарять ну а я як скнів
так само животію і курчаткам
років своїх підводжу підрахунок
хоча й частіше на порожній шлунок
та все ж таки і їжа є паща
ясна річ співвідносно з духом часу
ні не з джерел тим пач з "першоджерел"
засмічених інферновим промінням
(підпитка степом тобто польова)
приміром янгол смертовбивства поцілунок
тицьне і щезне (згрішена душа
мовляв живи поки ще не відчайся)
хоча то крук кружля а не орел
…і щось неясне бовкнув про каміння
отож живу а річечка сплива
на жаль козацької співають запізнілої
бо воля наче вуса на клею
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є щось таке і в ній від бутафорій
та й оселедці також в забутті
як те що колись звалося "сельодкой"
бо є свавілля безмір "бєзпрєдєл"
(от бачте знов не виламать імперську
так вп'ялось наче бідка огузніла)
та й вибачте нацмену – поплюю
щоб вуса не відклеїлись під корінь
а що стосовно крони: в маятті
ген височить і майорить в польоті…
недобре підсумовувать на ноті
із сумнівів та суму без сумлінь
тож знов навернемось: стою як "буригел"
тобто віслюк як дослід Буригена
між жмуттями полови між двох зел
чи в море Чорне чи в затоку Перську
1991 р.

НА ПЛОЩІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
Сидить Богдан в натомі чи в зажурі
а поруч гендель: поступки на поступ
иіняйли гешефтують все в ажурі
і дебет0кредит – милиця не костур
таке от сальдо: визиск на ідеї
крутій і тать крамують навперейми
навала небувалих епідемій
людські життя ідуть на оберемок
ні, не мерці, поки що животіють
й історія повторюється двічі
і знов Руїна насуває тінню
і розбрат0розлап з розпачем одвічні
в краях Сірка смердить пекельна сірка
де руна врунилась – руйновища рубіж
котрийсь там "сотник" в "ящику" базіка
під шахер0махер себто під грабіж…
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***
стисло влучно лаконічно метиковано
ні! не в змозі! задовбала "імпотенція"
ти геть щира і розкута і підкована
ну а я завжди запізнююсь на терцію
ти розстібнута розхристана розкроєна
я ж – рипучі окуляри у футлярі
що джазмен лабає ревно себто грає нам?
ні на саксі не заграти ні на лярві
вуха нібито ведмедями потовчені
пальці теж – ні в скрипаля ні в гінеколога
гей кохання0перелюбощі 'бо збочення!..
поглузуйте з мене наглого та голого
та залялена заніжена запещена
я заляканий закляклий і почавлений
і які вже в біса0дідька тут розбещення!..
і нудьгую і сумую запечалений
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Юрій ЦАРИК
Автор чотирьох книжок прози.
Майстер психологічної новели. ЛауJ
реат обласної літературної премії ім.
М. Хвильового. Твори його знані в
українській діаспорі США, Канади і
Австралії. Живе в Сумах.
Між іншим, певний час Ю. Царик
офіційно був кіровоградцем. СталоJ
ся це так. Після переслідувань за
безкомпромісну громадянську і
творчу позицію тимчасово безJ
робітний,
колишній
викладач
педінституту, Ю. Царик нарешті влаJ
штувався на роботу – в Конотопі.
Протягом дев'яти років намагався
повернутися до рідних Сум. І лише
влітку 1976 року, заочно, "всліпу" йому вдалося обміняти з молоJ
дим військовим конотопську квартиру на кіровоградську. На її огJ
лядини приїхав він зі своїм другом, відомим українським поетом
Володимиром Затуливітром.
Прожили вони в нашому місті кілька днів, поки Ю. Царик не виJ
писався і не оформив обмінні документи на Суми.
– Отже, – серйозно жартує Юрій, – мій шлях у літературу проліг
через Кіровоград. Спасибі йому!
Нещодавно сумський прозаїк підготував до друку збірку притч
"Рабства світу цього". У його розумінні і написанні притча – не
оповідний літературний твір алегоричноJповчального характеру, а
швидше мандрівки людського серця у часі і просторі.
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З РУКОПИСУ КНИЖКИ
"РАБСТВА СВІТУ ЦЬОГО"

ЧЕРЕПАШКА
(Притча)
Було це раніше, ніж учора, і пізніше, ніж завтра.
Сидів Чоловік у темній своїй кімнаті і блукав вулицями сонячного
міста: заклопотані люди метушилися, бігали по магазинах, базарах,
лаялись за їжу і одяг, обдурювали одне одного, тягнули в свої домівки
все, що вдавалося, і кожен радів перемозі над іншим, хоч не вони пра0
вили матеріальним світом, а він – ними. На щастя, люди цього не зна0
ли і тому були задоволені собою і звиклим життям.
А Чоловік був нещасним, бо мав нестерпний дар: бачити людей
наскрізь, читати їхні думки, які вони ховали за словами.
– Ти так помолодшала, – казала одна жінка другій, – виглядаєш,
як богиня. І мерседесик у тебе новесенький. Рада за тебе, люба!
А думала: ну й баба Яга! Як вона такого пузатого гаманця на собі
женила? Щоб ви в перший стовп врізались!
– Робитиму все, щоб процвітала наша країна і народ, – казав
політик з трибуни, а думав, що слід покласти негайно долари в інобанк
і втекти від своїх жебраків в Америку.
– Людина – найбільша цінність, – казав ідеолог, а думав, скільки
поколінь удобрювали своїми тілами землю, від чого вона – слава наро0
ду! – краще родить.
Чоловік розклепив повіки – в очі йому густо й туго втиснулась
кімнатна темрява.
– Ти ж знаєш: підслуховувати непристойно, – зауважив невідомо
звідки повчальний голос.
– Я не підслуховую. Я чую, що вони думають.
– Психіатри це називають слуховими галюцинаціями.
– Все незрозуміле якось називають. Легше заперечити, ніж зро0
зуміти.
– А ти не боїшся збожеволіти?
– По0моєму, це ще один із способів пізнання світу, можливо, не то0
го, в якому живуть усі, а того, що відкривається не всім.
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– Тобі відкрився?
– Не знаю. Я себе не знаю. Хто – я? Навіщо живу серед людей? Мо0
же, ти розкажеш мені про мене?
– Ти мені байдужий. У мене своє життя. Я ж не прошу, щоб ти про0
жив його за мене і розповів мені про мене, бо я реаліст: я хочу їсти і пи0
ти, любити вино і жінок, врешті, мати дах над головою, дружину,
дітей – жити, як нормальні люди, якими їх створив Господь. А ти по0
рушуєш наші закони. Стаєш над людьми, кепкуєш з Адамового роду.
Хто ти і звідки взявся? І кому ти служиш? Людям, як заповідав Хрис0
тос? Я сумніваюсь. Хоч називаєш ти себе людинолюбцем. Але ж ти
боїшся людей, ховаєшся від них у темній кімнаті, підслуховуєш, що
вони думають. Хто дав тобі право виймати з людських тіл душі і роз0
глядати їх, ніби якісь амеби, під мікроскопом?
– У людських душах є верхні поверхи, де світить сонце Боже, а є й
підвали, закутки і смітники, куди проміння сонячне не проникає. Я
хочу висвітити ці темні підземелля, щоб не гніздилися там демони
підступності і зла.
– Невже ти думаєш, що в тебе ангельська душа і демони до неї не за0
ходять? Що під твоїм безжальним мікроскопом лежать, як жертви,
тільки чужі душі?
– На моє щастя і нещастя, все навпаки, бо моя творчість – біографія
моєї душі, а щоб вона була цікава всім, треба мати вселюдську душу і,
як ти кажеш, класти її під мікроскоп.
– Тоді, ти думаєш, восторжествує справедливість?
– Усі не можуть бути справедливими, бо хто ж тоді визначатиме,
що вони – справедливі? Можливо, тому я нічого не написав так, як я
хотів: ідеал віддаляється, коли до нього наближаєшся. Як істина.
– Виходить, істина – примара?
– Я зрозумів, що головне не істина, а дорога до неї. На цій дорозі ба0
гато перешкод і кожна з них істина. Найважча перешкода, як не див0
но, знання. Саме його люди часто приймають за істину, хоч найглиб0
ший розум до неї ще ніколи не приводив.
– Дивно і парадоксально. А що ж приводить?
– Болюче серце, бо від нього шлях до Бога – найвищої істини –
завжди коротший, ніж від розуму, який блукає різними шляхами і мо0
же заблудитись.
– Ти хочеш сказати, що ви, писаки, по маківку грішні перед Богом,
ви, які, оплакуєте недосконале – по0вашому! – людство, створене Гос0
подом, ви – від Бога?
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– Не знаю. Але якщо творчість – промисел Божий, чому ж вона не
рай, а пекло?
– У тебе свій промисел: зірвати побільше квітів насолоди, навко0
лишній світ зробити раєм. Для себе!
– Письменник серйозніше ставиться до світу, який в ньому, ніж до
того, в якому він живе. Ти знаєш, що таке самотність? Внутрішня са0
мотність? Вона часто настільки спопеляє мене, що серце моє і мозок
перетворюються на попелище: в ньому дотлівають останні іскорки, не
здатні розпалити творчість, тоді душу чавить задушна безвихідь, по0
бут стає пеклом з тимчасовим алкогольним раєм, в якому грішники –
зацікавлені співпляшники – називають мене талантом, а святі – рідні
мені люди – бездарою.
Повертаючись з того пекла0раю, я ще довго сиджу на згарищі, на
власному трупові. У серці моїм стугонять слова: "бездара, бездара!" –
аж поки я, піднявшись над самим собою, не йду знову до обрію, за
яким чатує на мене чистий аркуш паперу, якого я боюсь дужче, ніж
внутрішньої самоти.
– Такого тебе не люблять і обминають: ти того заслуговуєш.
– Знаю. У періоди творчого безпліддя я стаю ненаситним самоїдом,
а, значить, нестерпним для людей, особливо моїх близьких, від яких я
тікаю в себе. Вони ж наступально звинувачують мене в жорсткості,
хоч тоді я беззахисний і ранимий, як метелик під градом.
– Не хочеш бути метеликом, стань людиною: вирощуй хліб, будуй
будинки, торгуй, врешті, на базарі!..
– Не вмію.
– А що ж ти умієш?
– Те, що роблю усе життя.
– То не робота. То гра на нервах. Своїх і чужих. Канатоходець ко0
лись падає.
– Уже падав. І не раз.
– Упадеш останній.
– Метелику не страшно: він має крила.
– А град?
– Людина, як і метелик (чи навпаки) найдужче ризикує раз в
житті, коли народжується: відтоді з перших кроків (чи злетів) їй (йо0
му) загрожує смерть. І уникнути її можна лише за однієї умови – не на0
родившись.
Та найжорстокіше, мабуть, життя чинить з талантом: він народ0
жується, як морська черепаха – з тисячі вилуплених з яєць черепашок
виживає одна.
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– Ти справді жорстока людина, – сказав круточолий, буйночубий
гість в елегантному костюмі. – Але я вдячний тобі за відвертість.
Він потиснув Чоловікові руку, усміхнувся.
– Що ж ти, мій самозречений ідеалісте0страдальцю, побажаєш мені
0реалістові0життєлюбу, на тимчасове прощання?
– Побудь на волі гульвісою і читачем. Повір, читати, написане нер0
вами і кров'ю, – радість, писати – мука. Бути талановитим читачем
приємніше, ніж талановитим письменником. Перший – ерудит, дру0
гий – самоїд. Покинь, мій друже, світ, який в тобі, і порадій у тому, в
якому ти живеш!
До зустрічі в моїй темній кімнаті, в моєму рятівному океані.
Чоловік радо випровадив гостя, зняв з себе елегантний костюм,
одягнув стару спортивну куртку, лячно сів за письмовий стіл і у соняч0
ному безмежжі на піщаному обрії побачив маленьку черепашку, яка,
вибиваючись із сил, хитко повзла до океану.

МІРАЖ
(Притча)
Той чоловік був диваком, бо вірив: існує щастя на землі.
– Ти зустрічав його? – сміялися знайомі. – То покажи нам, де воно?
– Воно зі мною, – усміхався щиро.
– Тоді дай, дай нам помацати його.
Він вдаль дивився – на зелений – у переливах райдужно0сліпучих
рос – ранковий луг: вставало мляве сонце у принишклих травах,
повітря чисте так світилося прозоро, що його видно не було, але ж во0
но навколо, скрізь і в ньому, він дихає ним легко і крилато, і сенс який
– помацати його?
Отак і щастя: його можна лиш відчути, для цього треба вірити у
нього.
Ходив той чоловік землею і впоперек і вздовж, – обсміювали його
люди з голови до ніг, в обличчя і спину, – він же сумував за кожного із
тих, які не вірили йому.
А він, щасливий, пробирався, як через хащі терну, через рабство
цього світу: спокуси, страх, байдужість, неминучість і не впускав їх у
своє добре серце, хоча на кожнім кроці вгризалися вони у нього.
І якось, подолавши задушливу пустелю волаючих глухонімих лю0
дей, в оазі опинився у прохолодній, у рятівному затінку вічнозелених
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пальм. І щастя в серці щемно розлилося, і заспівав осяяно блукалець,
що світ прекрасний, і нема йому початку0краю, як і землі, яку він
вздовж і впоперек пройшов, початку0краю не знайшовши. І він відчув
себе цим безкінечним світом і світ цей безкінечний у собі.
І тут ось, у раю земному, озонному оазисі, явилась йому жінка,
зваблива, ніби гріх, – волосся золотом розсипане на плечі, жагучо0
пружні перса, круті й гарячі стегна0дюни у пустелі.
– Співаєш ти чудово, – вона сказала, – але хіба без мене може бути
таким прекрасним і солодким світ, який ти хвалиш?
– Тепер не може, – затремтів блукалець, – мене ти засліпила, і я
довкіл нічого вже не бачу.
– Іди до мене, – усміхнулась жінка. – Я подарую тобі щастя, якого
ти не знав ще в цьому світі.
І раював він у її обіймах, забув, хто він і де він є, і крізь туман ро0
жевий і гарячий провалювався він у небуття, – яскраве сонце так
сліпило очі, що він не бачив ні себе, ні світу.
Та час минав, і він щасливий, бо сліпий від щастя, і він сліпий, бо
вщерть щасливий, почув чарівний голос жінки:
– Я так тебе кохаю, любий!..
– А його? – спитав у неї чоловічий голос.
– Він же сліпий, – вона сказала, – щасливий, значить. Проживе й
без мене.
Почувши це, дивак злякався і очі перелякано протер – і вмить
прозрів.
– Моя чарівність, таємниця, її я ще так вчора називав, – подумав
чоловік. – І всі скарби душі своєї їй роздавав, радіючи любові, що
поєднала нас в єдине ціле. Моя душа в твою переселилась, твоя, я ду0
мав, ожила в мені. Куди тепер поділася вона? Не бачу я її на білім
світі, якщо й живе, то десь в антисвітах...
– Ти не захворів? – улесливо спитала жінка
– Усе гаразд, – сказав їй чоловік і знов побачив тернові хащі рабств
земного світу і в далечі заобрійній – сліди, ледь0ледь помітні на жовто0
му сипучому піску.
– А де твоя любов до мене? – пронизувала наскрізь його серце
жінка. – Не бачу я її багаття.
– Любов в мені, болить аж обпікає, – казав собі самому чоловік, пе0
чально дивлячись за обрій.
– Любов та не до мене, – гнівалася жінка. – Там де моя палала,
тліє попіл, а вогнище нове – мені чуже. Розпалюєш його ти в своїм
серці для людей і світу. І в цім нова трагедія твоя. Забудь людей – во0
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ни тобі не вірять, забудь свій вигаданий світ, забудь себе і думай про
мене лиш.
– Себе забути – зрадити себе і світ, який мене в мені єднає з Богом,
через людські задушливі пустелі до істини незнаної веде.
– Я істина твоя – земна, матеріальна.
– Але душа болюче прагне духу, і лише в святості його високій
людське спасіння від гріхів земних, від праху тлінного і миті забуття.
– Дивись під ноги, любий мій, на землю, ти тут живеш, і щастя твоє
тут. Чи ти своєму щастю, може, вже не віриш?
– Засліплені – щасливі почуттями, – сказав їй чоловік, – прозрілі –
ще і розумом щасливі. До того ж почуття зрадливі, хай мудрий розум
їх охороняє, тому і очі його краще бачать.
– Хто краще бачить, більше знає, хто більше знає, тому жити важ0
че. Прозрів ти на свою погибель, тебе ж порятувати я хотіла.
– Ціною зради самого себе, якої ти так прагнула від мене, аби сидів
я у в'язниці, зведеній тобою, в кайданах на покірній голові. Ти тою
зрадою жила, вона одвічна сутність завойовницького твого "его",
прикрашеного звабою оманливої плоті і медоносними, як дикі бджо0
ли, словами, – вони солодкі в юності, а потім отруйно жалять в серце.
– Моя отрута, – то твій порятунок, бо ти себе боїшся і життя. Ха0
паєшся за голову руками, та не спасає тебе розум твій, лякається він
обрію земного і борсаєшся ти у круговерті почуттів. Я коло рятівне
твоє. Якби не я, поліз би ти в петлю, чи вистрибнув з балкона від ляч0
ної самотності й зневіри у вигадані райські перспективи і чудо вос0
кресіння після смерті.
– Тебе послухаєш, то ти цариця світу і влади наді мною, чоловіком.
І ти, красуне сонячна, права. Цариця ти, щоправда, рабських царств,
де я, один з рабів твоїх слухняних і покірних, прозрів, – на щастя чи
на жаль, – з мене, як із вулкану, крізь магму почуттів летить вогнен0
ний попіл бунту проти тебе, бо це з твоєї волі царської моя солодка зра0
да мене у твоє рабство завела, – ти своїм полум'ям пекельним мій світ
і шлях обвуглити хотіла.
Дивак сказав це і злякався. Він був один серед пустелі: оазис зник
і жінки не було. Заплакав гірко чоловік і вийшов на шлях загублений,
туди, де вітер піском жовтогарячим засипав сліди його забуті...
Ходив він знову вдовж і впоперек землі і з кожним кроком озирав0
ся – та не було оазису ніде.
– То був міраж, – подумав чоловік.
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І далі йшов пустелею за обрій, з любов'ю в серці до всього у світі,
щасливий тим, що він живе у ньому, і світ той безкінечний – його
шлях. Палила спека і хотілось пити – і чоловік боявся міражів.

ВЧЕНА ПАНІ
(Притча)
Майстер помирав у своїй маленькій кімнаті на старому, як і він, ди0
вані. Настінні ходики відбивали секунди і хвилини, яких – він це
відчував – залишалося все менше, навіть удари годинника здавалися
коротшими, ніж раніше, та, власне, тоді він до них не прислухався, бо
жив поза часом, який несподівано заболів на одній з його картин, і тоді
він тужно подумав, що художники помирають, а осінь залишається і,
як багряне сонце заходить за обрій, щоб знову зійти над землею,
освітлюючи душі художників сонячним сумом прозоро0жовтого лис0
топаду, який на їхніх картинах застигає над часом, як ота жар0птиця
осінь, що відлетіла за обрій, щоб повернутися, а коли відлітають ху0
дожники кожен у свій вирій, вони не повертаються навіть у ту зупине0
ну на мить осінь, в якій ще довго догоратиме душа художника.
Відтоді удари серця він сприймав, як удари годинника, а удари го0
динника, як удари серця. Він ходив над прірвою життя і часу, радіючи
кожній безкінечній миті і тому шлях земний здавався йому безкінеч0
ним, як ота мить, і коротким, як безкінечність.
Час не помирав на його полотнах, а пульсував, як кров у його серці.
Картини Майстра світилися золотою аурою, як душі святих.
– Це богохульство, – обурювались офіційні моралісти. – Ми ж його
знаємо: він випивоха і бабій. Таким, як він, антисуспільним елемен0
там, місце в тюрмі чи божевільні.
– Він найпрекрасніший у світі, – казала красива жінка. – Я його
люблю. Він найчутливіший і найніжніший із людей: у лісі якось на0
ступив на квітку – заплакав, а потім вибачення в неї попросив.
– Бувала в нього я і вдень, і серед ночі. Зіскокував він зі свого дива0
на і обнімав мене, і пестив, і тремтів, і плакав, коли його я покидала, –
тоді він рвав, топтав, палив свої полотна і сторжко чекав, поки я знов
прийду, – казала Муза, – тоді молився він, хапав нервово кисті, фар0
би, натхнення благовійне, як благословення, сходило на нього, і його
картини засвічувались аурою золотою, ніби безсмертні душі муче0
ників святих.
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І він ставав святим, допоки не скочувався в матеріальний побут, де
спопеляв себе бабій і випивоха аж до наступного мого приходу.
І ось лежав на смертнім одрі Майстер – старий, маленький, а десь
по світу ходила його слава – велика і гучна, чи тиха й непомітна, така,
якою хто її сприймав.
І у змертвілій тиші постукав хтось у двері.
– Не замкнено, – сказав знесилено художник.
Зайшла в кімнату незнайома пані, сивоголова, в окулярах, очі на0
сторожені і строгі, професорська, академічна зовнішність у гості.
Такі ось пані і панки, до них подібні, колись учили Майстра малю0
вать і жити, і не прощали гордому крамольцю, що він ішов по тернах
до зірок небесних, тікаючи у бідність від зірок нагрудних, похвал три0
бунних і підкупних премій.
– Я прийшла, – сказала вчена пані, – аби увічнити твоє ім'я.
– Навіщо?
– Кажуть, ти великий Майстер.
– Ви хто?
– Не впізнаєш?
– Мабуть, із академії мистецтв...
– Бери повище, – скептично посміхнулась пані. – Хазяйка я тобі,
бо ти тепер мені належиш.
– Ви смерть?.. – зітхнув художник.
– Ображаєш. Я безсмертна. Історія народів і людей. І слухаю твою
останню сповідь.
– Я жив. І малював. Оце і все.
– Життя велике ти прожив, то розкажи про нього нащадкам, я йо0
го перекажу.
– Моє життя в моїх картинах, бо творчість – біографія душі.
– Я душі не збираю. Мене цікавлять цифри, факти, нагороди.
– На них я не зважав, тому й не пам'ятаю.
– І, значить, у нащадків ти пам'яті не заслужив!
Учена пані вийшла в час і простір і на плиті могильній написала дві
дати – народження і смерті того, що Майстром називався у житті.
Історія зробила своє діло. Ця сива пані не знає почуттів.
А хто ж напише біографію душі, що, як жар0птиця, у вирій
відлетіла, чи, може, як багряне сонце, і досі догорає в тій осені, яку ко0
лись художник зупинив на мить?..
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ТІНЬ
(Притча)
Чоловік сидів на високій горі і дивився вниз, на землю. У повітрі
пропливали хмарки легенькі, як подихи ангелів, важкі і чорні, на0
бряклі грозовими зливами, як мислі демонів, і все то було далеко вни0
зу, а тут, на вершині, пригрівало тепле сонечко, соковито0синє небо
торкалося сивої чоловікової голови, – рай та й годі! – але щось пекло
чоловіка зсередини. Він напружувався, заплющував очі і заглядав собі
в серце: потріскуючи, тліли там задимлені вуглини, і кожна думка
роздмухувала в них білі з рожевими обідками вогники, і тоді серце
боліло пекотніше, і гарячі нагаї палаючого вогню навсібіч розсікали
голову.
– І не думай про це, – ніби здалеку, але зовсім близько, біля вуха
прошелестів, як сонний вітерець, лагідний голос.
– Про що? – спитав чоловік.
– Ти знаєш.
– І думати не можна?
– Твої думки воскрешають те, чого давно нема. А воскресити – зна0
чить пережити знову. Тобі замало одного життя?
– Достатньо. Другого мені не треба: воно було б чужим. Але хіба я
не можу вертатися у своє – скільки захочу і бігати по сходинках його
униз і вгору, потім навпаки, поки не набридне?
– Ти думаєш – набридне? Ну а потім?
– Про це не думав я.
– І не треба.
– Чому? Хіба це кимось заборонено – Долею чи Богом? Я ж маю
право вибору – хочу чи не хочу. І хто може позбавити мене права, яке
– принаймні так мене учили! – дано мені зверху?
– Тебе учили правильно. Але людина часто вибирає не краще із
можливого, а те, що "краще" робить неможливим.
– Людина вільна. І свобода – її право, "Я хочу" – це моя свобода. І
хто мені суддя, якщо не я?
– Земний суддя єдиний: мудрість. Вона лиш може дати істинну сво0
боду, і вибір твій в її словах і владі.
– Мудрість породжує сумнів – він заважає здійсненню бажань: що
більше мудрості у голові, то більше суму в серці, а, значить, менше ра0
дості в житті.
– Отож. Не забирай у себе радість сьогоднішнього дня: не повертай0
ся в світ, якого вже нема. Ти досягнув вершини. Тут світить сонце, го0
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лубіє небо, а що внизу? Тисячоліттями там обертається земля і сходить
сонце і заходить, і все вертає на круги свої, і у людей проблеми спо0
конвічні: народжуватись, щоб померти після страждань, які склада0
ються в життя. Ти це пройшов, і шлях твій для тебе неповторний, він
поза часом, відведеним тобі.
– Коли я тут, в самотині вселенській, роздмухую на денці серця в
холоднім попелі вуглини, на мить вони спалахують вогненно, – і та яс0
крава мить освітлює мій шлях – обличчя незабутні, благальні очі, сло0
ва – солодкі й соковиті, як сонцеповний виноград, або пекучі і убивчі,
як блискавиці кульові, – та сяйво те миттєво тухне, і я безсило знову
вимолюю його.
– Ти чиниш гріх, бо прагнеш – хай навіть подумки – того, що тобі
вже не належить. Тобі належить тільки твоя старість – вінець твій, на0
города за життя. Радій, адже не всі до неї доживають. Хто доживає –
той щасливий, чого ж іще ти хочеш, чоловіче?
– Я об однім прошу. Востаннє. Подовж ту мить, яка спалахує в
мені, щоб освітити Шлях, залишений позаду.
– Не будь жорстоким до самого себе. Ніколи не бери себе з собою у
дорогу, бо спокою не буде у путі.
– А право вибору? Воно ж дано мені небом, і я, його підсудний, при0
речений життям на смерть. Я маю право на останнє слово, тому прошу
дозволити мені пройти свій Шлях земний ще раз – з початку й до
кінця.
– Хай буде так, – сказав йому небесний голос, – але, повір, що шко0
дуватимеш ти гірко за це бажання до днів своїх останніх.
І чоловік отримав милість: він у дитинстві побував, зустрівся з
юністю, коханням першим, дружину палко обійняв і трепетно дітей і
внуків, – і коли знову опинився на своїй вершині, – самотньо, бо0
жевільно застогнав за тим життям, якого вже давно у нього не було.
Тоді почув він вухом, а чи серцем знайомий голос, лагідний і щирий:
– Якщо не можеш, чоловіче добрий, ти жити без минулого свого,
хай воно завжди ходить за тобою. Як тінь твоя...
З отих часів прадавніх часто кажуть: боїться тіні власної людина.
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НОМО ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ
(Притча)
Адам з'їв яблуко, дане йому Євою, і взявся до роботи: добувати хліб
свій насущний. Очі його заливало потом, але процес, який пішов, був
йому в радість. У вухах лунав голос божий, який нагадував, що хліб
щоденний заробляти йому належить у поті чола свого.
Горбився Адам з ранку до вечора і був щасливий тисячоліттями, бо
не вбивав, не крав, не хотів жони ближнього свого, одне слово, жив за
святим писанням, яке написане було після його народження, як ко0
декс будівника комунізму, до якого будівник так і не дожив.
Потів якось Адам на присадибному клаптику, коли зупиняється
біля його трухлого паркану мерседес, і виходить з нього красень у чор0
ному костюмі, темних окулярах, сигарою гаванською попихкує.
– У поті чола, значить? – сміється.
– Як заповідано.
– Ким, дурнику?
– Господом нашим.
– І де ж твій хліб насущний?
– Заробляю.
– Ну0ну, – сміється, – заробляй, Адамчику, а я вип'ю і поїм за тебе.
Якщо не заперечуєш.
Кивнув чорний чоловік вказівним пальцем – і з'явився атлет широ0
коплечий, охоронець, мабуть, з тацею, а на ній...
– Тут дріб'язок усякий, – сказав гість елегантний, – коньячок, ли0
мончик, ікорка чорненька (колір цей – слабкість моя), та ти працюй,
працюй, не хвилюйся, я сам справлюсь.
А коли справився, спитав:
– Хочеш жити як я?
Адама мучив голод. І сумління. Між ними йшов двобій. У шлунку
і в серці. Переможці мінялися місцями.
– Перемагає сильніший, – реготав чорний чоловік, – той, що пра0
вить світом. І звуть його – ти знаєш! – голод!
– І любов, – ледь шепотів Адам тремтячими від голоду губами.
– Любити краще на ситий шлунок! – сміявся самовдоволено спо0
кусник.
0 "Горе вам, ситі нині, бо будете голодувати! Горе вам, що смієтесь
тепер, бо будете сумувати і плакати", – процитував святе письмо
Адам.
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– Ми це вже чули і читали. І правда, що не хлібом єдиним живе лю0
дина. Їй до хліба ще такого треба, що у тебе, дурня, вуха пов'януть, ко0
ли тобі про те скажу і покажу. Але спочатку ти скажи: хто ходить там
он за межею твоєї безплідної землі?
– То мій сусід.
– Земля у нього жирна, родить краще.
– Така йому дісталася від Бога.
– А хочеш – я віддам її тобі?
– Моє те, що мені належить.
– Так, дурню, так. І твоя худоребра Єва теж тобі належить. А у
сусіда твого – ти бачиш, яка пишнотіла жінка. У неї стегна іскрометні,
язик не тільки ніжний, а й гарячий! Невже тобі не хочеться її?
– Свят, свят, – Адам перехрестився, – не вводь мене в спокусу.
– Та ти нікчема і сліпець. Невже не знаєш, що все людське життя
спокуса? І так його прожити треба, аби твоє бажання кожне було для
тебе пам'ятник живий. Поки ти сам живий, звичайно...
– А потім?
– І потім насолода вічна. Я тебе не зраджу, бо, як ти кажеш: моє –
те, що мені належить. То хочеш, щоб тобі належав цей світ, як він мені
належить?
– І що для цього мушу я робити?
– Дрібнички побутові: убий сусіда ближнього свого, візьми у
власність його землю й жінку і насолоджуйся, як я тобі велю!
– А воля Божа?
– А що він, бог твій, дав тобі? Хліб, политий потом, і Єву худореб0
ру, до того ж зроблену з твого ребра, – одну на все життя. Я ж дам тих
єв, скільки захочеш... І ребра твої будуть цілі. Що, сумніваєшся?
Боїшся? Святе писання страху додає? Воно – теорія. Вона ж без прак0
тики – ти знаєш – мертва. Я пропоную практику тобі. Он бачиш там, у
райському саду твого сусіда прикольне деревце росте, високомовно ка0
жучи, то древо пізнання добра і зла.
– Я плід його у молодості скуштував, тому й покараний довічно.
– Відстав ти від життя, – зареготав цивілізований спокусник. –
Тоді ти з'їв червиве яблуко, а придивись, які плоди на цьому дереві
сьогодні?
– Якісь зелені – здалеку погано видно.
– То піт постійно заливає тобі очі, бо зі скорботою харчуєшся ти від
землі, за тебе проклятої, всі дні життя твого. Якщо ж скуштуєш ти оці
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плоди, забудеш про свою скорботу, витреш піт одвічний на чолі, і
радість заспіває в твоєму серці!
– Які ж бо то плоди?
– Вони заморські. Чудодійні. Звуться бакси. Скуштуєш – станеш
ти всевладним. За ті плоди купити можна все: вино і їжу, білий світ і
душу. Не віриш? То зірви плодів тих, скільки схочеш. І сам переко0
наєшся у правді моїх слів.
Адам перехрестився і зірвав – і враз відчув в собі такі бажання,
яких у нього ніколи не було.
І більше не хрестився: рвав і рвав. Набив кишені – випив, закусив,
купив машину, напхав плодів заморських у багажник мерса, палац
розкішний збудував у місті і ще один на озері у лісі, убив сусіда, кіле0
ра найнявши, заволодів землею і жоною сусіда ближнього свого (яку
забув невдовзі) і завів гареми єв вогненнотілих. І чорний людинозна0
вець сказав колишньому Адаму:
– Ну homо третього тисячоліття, тепер ти знаєш, що на світі цьому
усе купити можна, навіть душу.
Та homo третього тисячоліття – у чорному костюмі, темних окуля0
рах, – подібний до учителя свого, – сигарою коптив біблійне небо і на
слова – як практик – не зважав.
Він раював щасливо тимчасовий, не думаючи, що в кінці тунелю –
яскраве світло чи довічна тьма.
А за парканом перетрухлим, на присадибнім клаптику землі, свій
хліб щоденний, ковтаючи гарячий піт і сльози, маленький добував
адам.
Його Адам великий не помітив, бо з дерева зривав солодкі, за душу
куплені, плоди.
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Дія 1
Сцена 1
Авансцена.
Назустріч один одному йдуть Святослав і Денис, обидва з бізнесовими кей0
сами.

Святослав. Я тебе вітаю, Денисе.
Денис. Доброго ранку, пане директоре.
Святослав. Добре, що ти прийшов раніше. (Потискує руку Дени
су.) Є дуже термінова справа.
Денис. Я слухаю.
Святослав. Наша фірма, як тобі відомо, тримається на плаву тільки
тому, що нам вдається виконувати позастатутні замовлення. Ти
знаєш, якби не мій тесть зі своїм банком і не активна участь твого дя0
дечка… Але ми й самі щось робимо. Одне слово, тобі знову потрібно
сходити до Міністерства легкої промисловості…
Денис. І до дядечка треба зайти?
Святослав (вийняв зі свого кейса якісь папери, конверт). Ось тобі
папери і безцінний конверт.
Денис (сховав те все у своєму кейсі) Я пішов?
Святослав. Так, іди. Дядечку привіт від мене передаси.
Денис. Усе передам.
Святослав. Я не сумніваюся. (Поплескав Дениса по плечу.)
Потрібно почекати – почекай. Бо найголовніше – ти повинен привезти
зразки нової акцизної марки. Є плани щодо голограми – прибутки ней0
мовірні, але про це пізніше. Виконаєш завдання – матимеш позачерго0
ву премію.
Денис. О, нарешті на премію я куплю собі новішу мобілку, з екра0
ном.
ЯК ДОБРЕ ЗМУРОВАНІ СТІНИ
Усі, чи майже всі, українські театральні критики пишуть у своїх статтях, що наJ
шим театрам бракує цікавих п'єс сучасних авторів. Деякі режисери, які рідко чиJ
тають українські книжки, заявляють, що її взагалі немає – української драмаJ
тургії. І тільки самі драматурги, молоді і не дуже молоді, не полишають пера і все
сподіваються побачити свої вистраждані драматичні твори на українській сцені...
Надіється побачити свої п'єси поставленими і він, Віктор Макаренко, коли
після важкого трудового дня в будівельній бригаді поспішає стомлений і напівгоJ
лодний на засідання студії драматургічної майстерності Національної спілки
письменників України. А я щоразу дивлюся на його порепані мозолясті руки і дуJ
маю: "Коли ж він знаходить час, щоб брати в ті руки перо?"
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Святослав. Чудові плани. Тепер у тебе є подвійний стимул.
Денис. Дякую, пане Святославе. (Іде від нього.)
Святослав (коли Денис пройшов декілька кроків). Денисе, зачекай.
Денис повертається.

Вибач, Денисе, зараз наш Мишко під'їде. Потрібно було декого
підвезти до станції метро.
Денис. Пане директоре, все нормально. Я й сам доберуся.
Святослав. Вибач, мені незручно, що ти без машини.
Денис. Пане директоре, потрібно використовувати всі засоби транс0
портного сполучення.
Святослав. Так. Але не забудь провідати доньку нашого міністра.
Непогана тобі партія. Подумай. Мої вітання їй.
Денис. Так. Дякую. Передам ваше вітання.
Святослав (підійшов до Дениса, дивиться на ручний годинник). Де
той Мишко? Пора вже їхати. Прийдеться всипати!
Чути сигнал автомашини.
Денис. Хтось сигналить.
Святослав. Це – Мишко. Бачиш, не встиг полаяти, як він приїхав.
Денис. Він дисциплінований. Мені такі люди подобаються.
Святослав. Ходім до мого "Форда". Машина є машина.
Денис. (посміхнувся). Звичайно, це не тролейбус.
Виходять.

Сцена 2
Офіс. Велика кімната майже сучасної фірми. Це приміщення більше схоже на
приймальню, де вирішуються важливі питання. Зліва – вхідні двері, справа –
двері з табличкою "Директор". Між дверима – вікно, столик із магнітофоном.
Поруч стіл секретарки з комп'ютером. Декілька столів із копіювальною
За професією Віктор Макаренко педагог – він закінчив Херсонський педаJ
гогічний інститут і довгий час працював учителем трудового навчання та фізики.
А це став будівельником – заставляє нужда. Тут уже ні до фізики, ні до лірики...
Зате вдосталь життєвого досвіду, такого безцінного для драматурга. Тому його
п'єси реалістичні і переконливі, тому фрази і репліки у них складені міцно і
надійно, як камені у фундаменті, а самі твори рівні і відшліфовані, як добре збуJ
довані стіни.
П'єса "Візит президента" є підтвердженням цих слів, і свідчить вона про те,
що в українській драматургії не все так погано, як пишуть критики і заявляють реJ
жисери.
Валерій Герасимчук,
керівник студії драматургічної майстерності НСПУ
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технікою: ксерокси, принтери. На стінах висять великі фото акцизних марок,
поштових карток, інші рекламні плакати, проспекти. За своїм робочим сто0
лом сидить секретарка Рита (вона середнього зросту, не худа, приємної
зовнішності з короткою зачіскою) і щось пише.
Заходить Денис.

Денис (бравурно). Привіт найкращим представникам славної
фірми! (Поставив кейса на свій стіл.) Ти все шкрябаєш?
Рита. Доброго дня, пане раднику. Чого запізнився? Директор
кілька разів запитував, чи не прийшов його радник.
Денис. Пан радник не запізнюється. Пан радник затримується у
важливих справах. Пора звикати.
Рита. Ти дуже бравурно говориш? Видно, що дуже любиш себе.
Денис (сів на край свого столу). Аякже. Без цього не можна роби0
ти бізнес. А на прицілі потрібно мати велику ідею.
Рита. Так, без любові важко жити.
Денис. І я оце спав чи не спав, та дійшов до нової бізнесової ідеї. А
ця ідея вже перевертає комерційний світ.
Рита (відсунула аркуш паперу, поклала авторучку). А про дівчат
коли ти думаєш, Денисе?
Денис. Навіщо мені про них думати? Вони прибутку не приносять.
Рита. То прибуток приносять тільки чоловіки?
Денис. Звісна річ. Тільки чоловіки здатні на створення матеріаль0
них достатків.
Рита. Хіба жінки не працюють на виробництві?
Денис. Працюють. Але для них це як повинність.
Рита. Отакої!
Денис. Тільки так.
Рита. Так говориш: цікава бізнесова ідея наснилась? Мені роз0
повіси? Чи це 0 чоловіча таємниця?
Денис (кивнув на двері кабінету). А він у себе? Я повинен до0
повісти про мій візит до міністра. Це стосується голограми.
Рита. Пан директор сказав: не турбувати.
Денис. Так добрі ж новини!
Рита. Добрі новини не скиснуть. (Дивиться на ручний годинник.)
За півгодини я тобі, може, і дозволю.
Денис. То пан директор відпочиває? Після розслаблення? (Сів за
свій стіл.) Це так природно.
Рита. На що ти натякаєш?
Денис. А чого ти розхвилювалась?
81

СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА

Рита (встала). У тебе дивна манера – на запитання відповідати за0
питанням.
Денис. Так легше володіти ситуацією.
Рита (підійшла до Дениса впритул, торкається його своїми неве
ликими грудьми, наче хоче лягти на нього). Так що ти там говорив,
мій миленький, про володіння ситуацією?
Денис (не чекав такого повороту в поведінці Рити). Ти чого?.. Ри0
то, вибач, ми тут не одні...
Рита. Так, я знаю. Там – пан директор. Тут – я. Ми тут – одні. А ти
чогось боїшся?
Денис (намагається відсунутися із стільцем). Я нічого не боюся.
Рита. Ти там щось про "голе" говорив? (Відкриває з під сорочки ого
лене плече.) Не про це?
Денис (і вражений, і зляканий). Не треба! Що ти робиш?!
Рита (тримається за стілець і за стіл). А, ти боїшся втратити
цнотливість чи підмочити кар'єру?
Денис. Не чіпляйся до мене, Рито! Я не такий!..
Рита. А який? Що ти можеш собі дозволити?
Денис. Я нічого такого собі не дозволяю. Я живу без провокацій. Не
те, що дехто дозволяє собі...
Рита. Мені прикро за тебе, Денисику. Навіть наш пан президент до0
стойно вийшов би із подібної ситуації. А він більше ризикував… Ясно?
Ти коли0небудь був на дачах у "Кончі Заспі"?
Денис (вгамовуючи хвилювання). Рито, ти хочеш сказати, що пан
президент... тобі знайомий? Тобто, ти з ним... Що ти з ним...
Рита (обійняла Дениса за шию). Ти хочеш мене запитати, чи я з
ним спала? А ти знаєш, де це ще було? (Шепоче на вухо.) Ну, що?
Денис (відвернувся). Нічого собі. Солом'янські лазні...
Рита. Денисику, ти тремтиш? Змерз? Може, погріти? Давай сходи0
мо в лазню. А які розкішні Караваєві сауни. (Дує на нього, наче па
рою.)
Денис (відмахується). Не треба мене гріти! Я не змерз!
Рита (голосно шепоче на вухо). Денисику, ходімо в лазню.
Денис. Не треба! Рито, йди сама!
Рита. Як це сама? (Обіймає, горнеться до нього.) А якщо на нас на0
пала лихоманка пристрасті? Тільки у сауні можна відчути всю глиби0
ну цього безумства.
Денис (схвильовано). Боже, відпусти мене! Я не хочу цього!!
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Рита (задоволено). Я не тримаю тебе. Так ти не хочеш упасти в бе0
зумство?
Денис (благально). Господи, Рито, я не хочу нікуди падати.
Рита Дуже шкода. А яка була б компанія! Ти і я.
Денис. Рито, сюди може хтось зайти. Дай мені, будь ласка...
Рита. Денисику, що тобі дати? Я з великою радістю тобі дам…
Денис. Дай мені можливість нормально сісти за свій стіл.
Рита. Боже, яка проза. Будь ласка, сідай.
Денис. Але ти стоїш! Ти лягаєш на мене!!
Рита. Я лягаю? Мої ноги не витримують. Денисику, дорогенький,
візьми мене ніжно за талію, відведи. Чи ти тільки вмієш відштовхува0
ти? Нахабно й брутально. Коли ти станеш мужчиною?
Денис. Це моя особиста справа. І це нікого більше не стосується.
Рита. А я так хотіла тобі допомогти.
Денис (ще більш благально). Рито, будь ласка, відійди від мене.
Рита. Ти все ще мене боїшся? Ти не хочеш пізнати безумство?
Денис (заспокоюючись). Рито, я не люблю подібних ситуацій, я
прошу тебе...
Рита. У тебе багато було подібних ситуацій?
Денис. Хай тебе це не хвилює.
Рита (відступила). Не буде з тебе героя, тим більше – лицаря0бе0
зумця. А скільки жінок про це мріють! Ти навіть не уявляєш.
Денис (умостився за столом, із полегшенням). Нині – не середнь0
овіччя. Герої зараз там... в іншому місці. І безумці в білих одежинах.
Рита (весело). Денисику, так це і є лазня: люди 0 чоловіки й жінки
– в білих простирадлах. Ти зрозумів?
Денис. Я про психо0медичний заклад говорю. Темнота.
Рита (посеред кімнати, пишномовно). То ти мене злякався?
Денис. Чого я буду тебе лякатися? Ми на роботі. У кожного свої
справи. (Відкрив свого кейса.) Нас об'єднують тільки спільні інтереси.
(Увімкнув комп'ютер.) На першому місці – робота. І далі – робота.
Рита. І заздрість до чужих успіхів.
Денис. Здорова заздрість. (Закрив свого кейса.) До речі, у нашому
виробничому відділі замовлення виконується?
Рита. Звичайно. Усе виконується. Знову ця робота… (Пішла до сво
го столу.) Ти тільки про роботу і думаєш?
Денис. Так… Що тут у нас? (Працює на комп'ютері.) Так, це вже
добре. А що в цьому квадраті?
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Рита (за своїм комп'ютером). Пограємося в картинки? Можна в
еротичні.
Денис (заклопотаний роботою на комп'ютері). Що ти сказала?
(Уважно дивиться на екран свого комп'ютера.) А що тут?
Рита. Нічого. Так, згадала комп'ютерні ігри на тих курсах, ще в
школі... Було стільки таємничості, стільки незнаного та цікавого. Ве0
лике захоплення, яке переросло в нову роботу.
Денис (сам до себе, не слухаючи її). Ні, це вже неподобство.
Потрібно розібратися. Так. (Встав.)
Рита. Воно тобі потрібно? Хай люди працюють.
Денис. Боюся, що браку нароблять.
Рита. Не будь таким недовірливим. Куди ти зібрався?
Денис. Я – до виробничого відділу. Якщо запитає шеф, я скоро по0
вернуся. Запитання є?
Рита. Запитання завжди є.
Денис. А ти – класична секретарка.
Рита. А чому – не класна?
Денис. Це не моя компетенція.
Рита. Зупинись, Денисе. І подивись у вікно.
Денис (зупинився, озирнувся на вікно). Ти чого?
Рита. Не забувай, що за вікном кабінету – шалений тиск жорстокої
конкуренції. За все потрібно боротися, Денисику. І особливо – за ко0
хання. Зрозумів?
Денис. Господи, про що ти?.. Ну, я побіг… (Вибігає з кімнати.)

Сцена 3
Рита залишається сама.

Рита (вийшла з за столу задумливо). Ну, що ж, голубе, біжи. По0
бачимо, до чого ти добігаєшся... Ох, ці чоловіки. Самці. І вічне полю0
вання на самиць. (Підійшла до вікна. Увімкнула магнітофон, який
стоїть на столику. Лунає музика. Українські душевні пісні своїм
теплом наповнюють цю кімнату. Рита ще більш задумливо дивить
ся на вулицю через вікно.) Усі кудись біжать. Усі метушаться. Усі ку0
медно одягнені. Свобода вибору. Свобода цін. Кожен із себе щось кор0
чить, наче на продаж. Кожен індивідуум претендує на кращі умови
життя й животіння у цій жорстокій боротьбі за існування. Усі хочуть
жити. Жити весело й безтурботно. А так не буває. Комусь доводиться
дуже дорого платити... (Замовкла. Стоїть, склавши руки на грудях.)
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Одночасно освітлюється кабінет директора фірми. Звичайне офісне
оформлення кабінету: столи розставлені літерою "Т", на головному
столі стоїть комп'ютер, за кріслом із високою спинкою на стіні
декілька декоративних полиць, на яких знаходяться чи то книги, чи
то якісь муляжі книг, товстих папок, декілька горшків із квітами,
десь поруч притулилася ікона чи то "Миколи0Чудотворця", чи то ще
якогось святого. Ще на стінах розташовані плакати поштових марок,
різні проспекти, рекламні плакати. Зліва від крісла, ближче до две0
рей, вікно з опущеними жалюзі. В кутку над скляним столиком висо0
чить заморське дерево0кущ, по обидві сторони до столика приставлені
два м'які крісла. Далі в іншому кутку стоїть широкий диван, на якому
безтурботно спить Святослав.
Повільно згасає світло в кабінеті.

Сцена 4
Офіс.
Рита стоїть біля вікна, дивиться на вулицю.
Заходить Сніжана, дружина директора. Вона висока, одягнена екстравагантно
й недешево: спідниця з розрізами на різній висоті по периметру, якесь відкри0
то вільне вбрання спадає на плечі, на пишні великі груди, довге волосся за0
кручене в чудернацьку піраміду.
Кімната слабо освітлена.

Сніжана (зупинилась посеред кімнати). Ось як усі працюють!
Нікого немає. Ніхто мене не зустрічає. Темно, наче у підвалі, зате му0
зика гуде. Цьому треба покласти край!
Рита (повернулась). Доброго дня вам, пані Сніжано.
Сніжана (здивовано). А, це ти, Рито? Вибач, не помітила тебе… Ри0
то, це ви так працюєте? Нікого немає. Просто жах якийсь. Мені
здається, що я потрапила не на перший поверх, а кудись у підвал.
Рита. Ні, все нормально. Може, якісь негаразди з освітленням.
Сніжана. Але ж ми – столиця, а не зачухана провінція. Які можуть
бути негаразди з електрикою?
Рита. Так, ви маєте рацію.
Сніжана. І де наш працьовитий народ?
Рита. Ви не хвилюйтеся. Усі працюють. Пан директор – є. Денис
пішов до виробничого відділу. Усі працюють. А я просто відійшла від
комп'ютера до вікна на кілька хвилин. Плечі затерпли.
Сніжана. Плечі затерпли? Музика не заважає працювати?
Рита. Ні, не заважає. Вибачте. (Вимкнула магнітофон.)
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З'явилося більше світла в кімнаті.

Сніжана. Так0так. Стоїш біля вікна.
Рита. Дивлюся на вуличну метушню.
Сніжана (саркастично). І що ти там бачиш?
Рита. Бачу людей. І всякі думки лізуть у голову.
Сніжана. І які думки, якщо не секрет?
Рита. Про людей, про їхню роботу, про життя...
Сніжана (злорадно). Я також дивлюся у вікно, коли мені нічого ро0
бити. І як почну уявляти, і як почну думати…
Рита. Дивно, що пані займається якоюсь роботою. Чоловік наче за0
робляє...
Сніжана. Чоловік заробляє! Заробляє. Він у себе, пан директор?
Рита. Так, пан директор у себе. Але він зайнятий важливою спра0
вою. З різними дрібницями просив не турбувати. (Пішла до свого сто
лу, сіла. Глянула на Сніжану швидким жіночим поглядом, оглянула її
вбрання, ледь посміхнулась і знову зосереджено продовжує працювати
на комп'ютері. Згодом, не піднімаючи голови, звертається до Сніжа
ни). Я можу доповісти. Що сказати?
Сніжана. Я сама. Не турбуйся, Рито. Ти ж – працюєш.
Рита. Я не радила б вам йому заважати.
Сніжана. Займайся своїми справами. (Зробила кілька кроків до
дверей кабінету, але її зупинив "голос" мобільного телефону з її сумоч
ки.) Нарешті, про мене згадали, що я є на цьому світі! А то наче мене
тут і нема. (Вийняла із сумочки мобілку.) Світ не зійшовся клином на
цьому офісі.
Рита ще раз холодно глянула на Сніжану,
але зробила вигляд що працює за комп'ютером.

Сніжана (притулила телефон до вуха). Так, я слухаю… Це ти, Ан0
жело? Боже, дорога, як я рада тебе чути!.. Привіт, моя дорогенька!..
(Підійшла до вікна.) Ось прийшла провідати свого чоловіка, а мене не
те що ніхто не зустрічає, а навіть, – ти не можеш собі уявити, – не пу0
скають до нього… Ти уявляєш, яке нахабство?.. (Повернулась, допит
ливо дивиться на Риту.) Є тут такі, секретарки... Так. Це – відверта
зневага... Звичайно, ти абсолютно права ... (Розсміялась.) Як зараз го0
ворять нові українці: "Ти маєш рацію"… І я маю… Повидумують сло0
вечки, філософи... Так, потрібно все тримати під контролем... Чо0
ловіка особливо.. Так, так... (Йде до столу Рити. Дивиться на годин
ник, що на руці.) Буду у твоєму офісі через годину… Потрібно тут
поспілкуватися з деякими кадрами... Звичайно, я на своїй "Хонді"…
Цілую, бувай. (Сховала телефон у сумочку.)
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Сцена 5
У цей час із свого кабінету виходить Святослав.
Святослав. А, це ти, моя люба? Як твої справи?
Сніжана (сухо). Мої справи – добре. А от твої? Я не знаю. І взагалі
як визначити, чим ти займаєшся?
Святослав (здивований). Про що ти говориш? Дорога Сніжано, про
що ти говориш? Поясни.
Сніжана. Ти забув як дружину треба зустрічати? Може, нагадати?
Святослав (підійшов ближче до дружини). Про яке зустрічання ти
говориш? Я на роботі. Я тут, тобто ми тут не одні.
Сніжана. Що, милий, – ти чимось спантеличений?
Святослав. Не називай мене "милим"! Я не хочу тебе слухати!
Сніжана. Чому? Раніше тобі це подобалось.
Святослав. Раніше і ти була іншою.
Сніжана (розсміялась). Раніше ми часто залишались одні.
Святослав. Сніжано, Господи, що з тобою? Раніше, коли ти говори0
ла слово "милий", і вкладала в нього душу, то це створювало інтимну
атмосферу. Навіть, якщо це траплялося на роботі, на моїй іншій ро0
боті.
Сніжана. То створи інтимну атмосферу, як ти говориш, зараз у
своєму кабінеті. Ну, чого ти стоїш? (Бере чоловіка під руку, вони роб
лять кілька кроків.) Чого ти вагаєшся?
Святослав (вражений). Сніжано, я тебе не впізнаю. Що трапилось?
Скажи мені, що з тобою діється? В тебе температура.
Сніжана (тягне його). Яка температура? Пішли.
Святослав. Не можна. Так не можна. Ти мені поясни. Що з тобою?
Сніжана. Пішли в кабінет.
Святослав. Чого ти прийшла? Я на роботі. А робота є роботою.
Потрібно виконувати замовлення. Потрібно працювати. Потрібно ба0
гато працювати, щоб чогось досягти.
Сніжана. І ти працюєш за своїх співробітників, щоб виконувати за0
мовлення. А я все думаю, чого у нас такі малі прибутки!
Святослав. Сніжано, ти можеш розумітися на статтях прибутків?
Сніжана. А може, я передчасно доручила тобі наш сімейний бізнес?
Батько мене попереджав про передчасне керівництво фірмою, але
потім погодився.
Святослав. От бачиш, твій батько – розумний бізнесмен.
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Сніжана. Я і без тебе знаю, який він розумний.
Святослав. Дорога Сніжано, давай про сімейний бізнес поговоримо
вдома. До речі, в мене є декілька ділових пропозицій. Я створив новий
бізнесовий план. Твоєму батьку він сподобається.
Сніжана (робить здивований вигляд). Навіть так?
Святослав. Наприклад, що ти знаєш про голограму?
Сніжана мовчить.

(Махнув рукою.) Та звідки тобі знати.
Сніжана (знову тягне чоловіка до дверей кабінету). Тоді зараз і по0
ясни, паралельно, за всіма справами і розкажи мені, твоїй дружині
про оцю свою… голо0граму. Так називається твоя ідея? Розкажи все
своїй дружині! Чого зупинився?
Святослав (підвищив голос, але з благальним акцентом). Сні0жа0
но!.. Я послав нашого перспективного працівника, мого радника з еко0
номічних питань, в одну високу установу. Сні0жа0но, зупинись!!
Рита. Вибачте, пане директоре. Денис повернувся.
Святослав. Рито, чому ти мені раніше не доповіла?
Рита. Ви були зайняті.
Святослав. Так, я був зайнятий. Ти чула, Сніжано, що сказала Рита?
Сніжана. Твоя Рита все знає.
Святослав. Так. Де він?
Рита. Пішов до виробничого відділу простежити за виконанням за0
мовлення.
Святослав. Молодець. На нього завжди можна покластися.
Сніжана. У тебе, Святославе, всі молодці. Просто незамінні
працівники... То хай працюють. Пішли до кабінету. (Знову тягне його.)
Святослав. Так не можна. Він зараз повернеться, а я буду не в
формі. Ти ж знаєш: у мене підвищиться тиск, розболиться голова. Хо0
ча вона у мене вже розболілася... від складання бізнес0плану.
Сніжана (махає вальцем веред носом Святослава). Це підозріло.
Чи не з нею (дивиться на Риту) ти складав той бізнес0план? Горе вам
буде, коли я про щось дізнаюся, мої милі.
Святослав. Як ти можеш таке говорити?! Рита – моя найкраща
працівниця. Я її не поміняю ні на кого. І я робив усе сам. Так, деякі мо0
менти, бізнесові нюанси вона допомагала складати. Дениса, мого рад0
ника, якраз не було. Але вона чудово справилася з текстом.
Сніжана. Тільки з текстом?
Святослав. Ну до чого тут оці твої натяки й підозри?
Сніжана. Ти не йдеш зі мною до нашого кабінету?
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Святослав. Ні. А раптом наш президент фірми приїде, тобто твій
батько? Що тоді? А може, і міністр якийсь надумає нагрянути. Замов0
ники у нас серйозні...
Сніжана. Ти ще скажи: прем'єр0міністр прилетить на гелікоптері і
сяде на вулиці перед нашим офісом, чи Президент країни приїде зі
своєю свитою.
Святослав (серйозно). А ти знаєш, Сніжано, – все може бути. Ми
всі – ділові люди. А тут раптом такий казус. Як я тоді буду виглядати?
Сніжана. Добре, хай буде по0твоєму. Хай усі прилітають. Я заведу
з ким0небудь дружні стосунки. Так говорять нові українці? Я можу
навіть стати консультантом.
Святослав. 3 яких питань?
Сніжана. Звичайно, з економічних. Зараз чоловіки зовсім не ро0
зуміються на економіці.
Святослав. 3 чого ти взяла, Сніжано?
Сніжана. Я знаю. Бачила. Чоловіки вміють тільки на фуршетах
розводити бравади та говорити всякі дурниці. А я можу...
Святослав. Що ти можеш, Сніжано, із твоєю середньою освітою?!
Сніжана. Не перебивай. Я можу дати конкретну пораду, як ор0
ганізувати власний бізнес, як шукати ринки збуту, куди потрібно
вкладати гроші, як використовувати відсотки, як уникати податків…
Святослав. Тобто, на досвіді свого батька ти хочеш допомогти
міністру чи якомусь там прем'єру у відродженні державної еко0
номіки? Так?
Сніжана. Приблизно. А чому ти глузуєш... над прем'єром?
Святослав. Над прем'єром? З чого ти взяла?
Сніжана. Ти сміявся. Ставив під сумнів мою компетенцію. Глузу0
вав.
Святослав. Ні над ким я не глузував. Але спасибі за зауваження. Ви0
бач, я, може, сказав щось механічно. Усі мої думки про нову роботу.
Сніжана. Добре. (Махнула якось в'яло рукою, підійшла до вікна,
дивиться на вулицю.) До речі, всім зауваження. (Повернулась до
всіх.)
Пауза.

Святослав. Яке?
Сніжана. Велике зауваження.
Святослав. Тобто. Що значить "зауваження"?

89

СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА

Сніжана (говорить кожне слово виважено, чітко, повільно). Чому
відвідувачі нашого офісу не вітаються зі мною? Чому мені не поступа0
ються дорогою? Чому мене не пропускають уперед?
Святослав. Я тебе не розумію, Сніжано! Про що ти говориш?
Сніжана. Мене тут один... перед нашими дверима, внизу, ледь не
збив з ніг. Ти розумієш? Мене ледве не збили з ніг!
Святослав. А, цей... як його прізвище? Забув.
Сніжана. Ти його знаєш?
Святослав. Давній клієнт. Вилетів із кабінету, як куля! Хотів ста0
вити мені свої умови. Ти уявляєш собі, Сніжано? Усі знають, що я не
люблю, коли мені ставлять якісь умови, тому я його викинув. І так, ба0
чить Бог, буде з кожним. Але це, Сніжано, було вранці.
Рита. Мабуть, пані Сніжану зачепив один із мешканців цього бу0
динку.
Святослав. Ці мешканці такі нетактовні й невдячні. Я зробив їм
безкоштовний ремонт у під'їзді, а вони так зверхньо себе поводять.
Сніжана (сердита). Але чого вони так себе ведуть? Такий ремонт
зробили! І ніякої поваги. Той парубійко мене ледве не виштовхнув на
вулицю. Я мало не потрапила під колеса автомашини, яка заїжджала...
Святослав. На тротуар?
Сніжана. Так, на тротуар! А що?
Святослав. Ох, ці заїзди на тротуар. Як ходити пішоходам? Хіба та0
ке раніше було, при совдепії, щоб автомашини так безцеремонно
заїжджали на тротуар?
Сніжана. Я не знаю. Не пам'ятаю.
Святослав. А я пам'ятаю. Ніякого порівняння з нинішнім часом.
Те, що діється зараз, – це неподобство.
Сніжана. А якби я потрапила під колеса?
Святослав. А я про що говорю?! Але ж ти – не потрапила! Ти – жи0
ва!! І це – головне. Чого ти репетуєш?
Сніжана. Я – репетую? Я – ображена! Я – обурена! Мене ледве не
скалічили! А ти мовчиш і нічого не робиш! Тебе цікавлять тротуари!
Святослав. Як це я нічого не роблю? Я – обурений таким неподоб0
ством! Мене коробить від вигляду таких тротуарів! Це – жахливо!
Сніжана. Ось, ти знову розхвилювався через якісь тротуари.
Святослав. Вибач, але мене все хвилює.
Сніжана. А я, я для чого приїхала?
Святослав. Я не знаю. Вибач, але ти мене не попередила, що їдеш.
Сніжана. То мене можна і не зустрічати, якщо я тебе не попередила?
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Святослав. Вибач, Сніжано, але мені потрібно працювати, а не че0
кати приїдеш ти чи ні до мене на роботу. Я повинен заробляти гроші.
Вони мені так просто не даються, як твоєму батечку, який сидить у
банківському кріслі. (Пішов до Денисового столу). Рито...
Сніжана. Не чіпай мого батька! Моєму батькові ще важче дістають0
ся гроші, яких тобі ніколи не заробити!!
Святослав (не слухає Сніжану). Рито, Денис залишав щось для мене?
Рита. Я не знаю, пане директоре. Він щось говорив...
Сніжана (задумливо). Так, треба щось робити. Мене тут зовсім не
знають... Мене не знають. (Раптом допитливо глянула на Риту, яка
час від часу дивилася то на Святослава, то на неї, – і занурилась у
свої думки.) Мене не визнають. Мене просто не помічають…
Святослав (за комп'ютером Дениса). У нас серйозна фірма, а не
якийсь там салон краси, де усіх помічають… Ще накажи тут портрети
твої почепити...
Сніжана (радісно сплеснула в долоні). Так, так! Прекрасна ідея.
Святославе, ти іноді видаєш геніальні ідеї!
Святослав. Я знаю, що я видаю геніальні ідеї. Й не іноді.
Сніжана. Святославе, я вимагаю, щоб ти в коридорі перед дверима
нашого офісу почепив мого великого портрета.
Святослав (уважно подивився на свою дружину). Навіщо?
Сніжана (не слухає його). А поруч, трішки менший портрет, де я з
тобою. Наші клієнти повинні знати нас обох.
Святослав. Вибач, Сніжано, але я працюю тут один. Один працюю.
Сніжана. Як це – ти один працюєш? Це наша сімейна справа!
Святослав. Тоді – сідай за цей стіл (показав на стіл, за яким си
дить Рита) і працюй, якщо це – сімейна справа. Працюй, як і всі пра0
цюють.
Сніжана (здивовано). Я – на місце секретарки? Ти збожеволів!
Святослав. Це геніальна ідея. Порадься зі своїм батьком.
Сніжана. А Риту ти звільниш?
Святослав. У Рити вистачає своєї роботи. Так, Рито?
Рита. Пан директор має рацію. (Посміхається.)
Святослав. Тоді я погоджусь на твої портрети.
Сніжана. Це ультиматум?
Святослав. Ні. Пропозиція до співпраці. Подумай. (Приховано сар
кастично.) Але ще я думаю, дорога Сніжано, що поруч з тобою, тобто
з твоїм великим портретом потрібно розмістити портрети наших
батьків.
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Сніжана (недовірливо й серйозно). Навіщо?
Святослав. Наші клієнти повинні знати наших батьків, щоб вітати0
ся з ними, коли побачать, і щоб заздрили їм, яких розумних дітей во0
ни виростили.
Сніжана. Чудова думка! Я дивуюся тобі. Ти можеш вражати людей
логікою свого мислення. Цим ти і спокусив мене на одруження з то0
бою. Так, ти вмієш видавати геніальні ідеї.
Святослав. Я дуже радий, Сніжано, що тобі це сподобалось.
Сніжана (цілує Святослава в щоку). Дякую за ідею про портрети
батьків. У мене якраз є із собою фото моїх предків.
Святослав. А моїх?
Сніжана (здивовано). Твоїх?.. Так, звичайно, і твоїх, та навіщо?
Святослав. Тобто, портрета моїх батьків не буде? (Відійшов.) Теж
добра ідея.
Сніжана. Святославе, ти чого гарячкуєш? Який ти дріб'язковий.
Святослав. Хто? Я – дріб'язковий?
Сніжана (щось шукає у своїй сумочці). Не чіпляйся до слів. У мене
із собою був міні фотоальбом. Там тільки мої батьки.
Святослав. Добре, завтра я сам знайду фото своїх.
Сніжана. Хіба не достатньо буде фото тільки моїх батьків? Господи,
Святославе, що за образи? (Поклала на стіл свій мініфотоальбом.)
Ось, краще подивися, що я знайшла. Це – я, і ось – я, а це – ми з тобою,
це – знову я.
Святослав. Навіщо ти носиш із собою цей альбом?
Сніжана. Як це навіщо? Ти як маленький. Щоб показувати
потрібним людям. Я буваю серед різних багатих та впливових людей.
І мені теж показують різні альбоми... Бачиш, як зараз він знадобився.
(Перегортає далі альбом.) А це – Анжела. А це – я з Анжелою.
Святослав. Нам Анжела ні до чого.
Сніжана. Це моя найкраща подруга. Не забувай, що я пам'ятаю:
тобі Анжела колись подобалась. Якби не я, ти одружився б із нею. Чи
не так? Ти вже не любиш Анжелу, Святославе?
Святослав. Коли це було… Ти зараз – найкраща з усіх жінок.
Сніжана. Приємно чути. Дякую за комплімант, мій милий, мій до0
рогий чоловіче. (Знову цілує його в щоку.) Як приємно чути такі слова
від свого чоловіка. (Перегорнула сторінку.) А ось і батьки: мій татусь
і моя дорогенька матуся. Це вони вдома, а це вони на дачі, а ось вони
біля "Мерседеса". Яку з них узяти?.. Добре, хай буде біля машини.
(Відклала на стіл.) Так, є. Тепер – мене... Ага, це я з тобою. Так, хай
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буде оця, де ми з тобою біля мерії. О, а це – я. Святославе, яку краще
взяти: оцю на повен ріст, чи оцей крупний портрет біля фонтана?
Святослав. Я думаю, що краще буде біля фонтана.
Сніжана. Так, так. Тут цікавий фон. Сонце, небо, вода, фонтан, моя
чудова посмішка. Боже, як я люблю цей знімок... Ось, усе відібрано.
Потрібно сьогодні ж надрукувати ці фотографії.
Святослав. Рито, будь ласка, ось тобі фото. (Взяв зі столу фото
графії, несе до Рити.) Сходи до фотоательє і замов фотопортрети.
Рита. Яких розмірів портрети?
Святослав. Я думаю, так приблизно біля одного метра заввишки.
Так, Сніжано? Це не завеликі будуть фото?
Сніжана (піднімає одну руку вгору, другу опускає, намагається уя
вити розмір по вертикалі). Так, десь приблизно так, хай будуть таки0
ми. Я ще не бачила себе такою. Це буде неймовірно. І ще: хай зроблять
по два, ні, по три екземпляри. Зрозуміло?
Рита. Потрійне замовлення?
Сніжана. Так0так, Рито. Це термінове замовлення. Можеш іти.
Святослав (віддає фото). Рито, будь ласка, зроби це. Дякую.

Сцена 6
Забігає Денис, він схвильований.

Сніжана. О, фірма у повному складі?
Святослав. За тобою хтось гнався, Денисе?
Денис (схвильовано). Там, там... (Показує на вхідні двері.)
Святослав. На тебе напади злодії? Викликати міліцію?
Денис. Ні0ні, не треба. Там велика автомашина, така велика (розво
дить руками, наче хоче показати розмір автомашини)...
Сніжана. Святославе, то це ти працюєш із такими співробітника0
ми, які не можуть зв'язати докупи два слова, щоб сповістити свого ди0
ректора, що до нього хтось приїхав? Дивно. Дуже дивно. Ти знаєш,
Святославе, мене дуже дивує ця вся ваша робоча атмосфера.
Святослав. Сніжано, вибач, ти в цьому питанні не компетентна.
Сніжана. Але я наведу у вас тут порядок.
Рита зі своєю сумочкою вийшла.

Святослав. Денисе, будь ласка, заспокойся. А тепер чітко і ла0
конічно, як ти це вмієш робити, оголоси, хто приїхав до нас. А може, і
не до нас. Стільки зараз їздить різних великих машин на наших троту0
арах…
Денис (видавив із себе). Там – президент. Велика іномарка.
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Святослав. Який президент? Я його знаю?
Сніжана. Боже, це мій батько! Який ще може бути президент? Пре0
зидент держави чи що? Ні, це мій батько. Не міг зразу сказати?
Денис. Ні, це не ваш батько. Це інший. Я точно знаю. Я бачив його
по телевізору, у прем'єр0міністра. Збирали президентів фірм…
Сніжана. А батька мого там бачив, ти його бачив на тому прийомі?
Денис. Так, батько ваш там був. Навіть щось говорив прем'єру…
Сніжана (гордо). Мій батько завжди щось говорить на прийомах!
Святослав (полегшено). Тоді це не до нас. (Узяв Дениса під руку.)
Ходім до мене, – доповіси про зустріч у Міністерстві, про стан наших
справ. Це – серйозніше за візити різних там... президентів.
Сніжана. Святославе, я хотіла...
Святослав. Сніжано, будь ласка, потім, потім. У мене нагальна,
невідкладна справа. Від неї багато що залежить. Посидь. Я недовго.
Сніжана (сіла за стіл Рити). Добре, я почекаю. Який у мене ви0
гляд? Я, мабуть, жахливо виглядаю? Я сьогодні збиралася до перу0
карні.
Святослав (вдоволений). Сніжано, у тебе чудовий вигляд. Правда,
Денисе? І взагалі, ти непогано вписуєшся в інтер'єр даного столу.
Сніжана. В місце секретарки?! Ти глузуєш?
Святослав. Навпаки. (До Дениса.) Ходімо, Денисе, до кабінету.
Зайшли в кабінет.

Сніжана (заметушилася). Де дзеркало? (Оглядається.) Немає. Де
моє дзеркало? (Шукає в сумці, дістала дзеркало, заховала свій
мініфотоальбом. Дивиться у дзеркало, торкається зачіски.) Помади
зовсім немає. (Обводить помадою губи.) Потрібно купити новий набір
помад. Кругом стільки реклами... Так буде краще. (Роздивляється в
дзеркало.) Так, сьогодні неодмінно піду в перукарню. Заїду тільки до
Анжели, до її торговельного офісу. (Поклала дзеркало на стіл.) До0
сить з мене знущатися... Я наведу порядок у цій фірмі, у цьому офісі.
Зовсім розпустилися працівники…
Стукіт у двері.
Сніжана витягнула шию, роздивляється навкруги.
Стукіт у двері повторюється.

Сніжана (несміливо). Хто там?.. Заходьте, будь ласка...

Кінець 1 дії
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Дія 2
Сцена 7
Офіс. Сніжана сидить за столом.
Стукіт у двері.
Сніжана витягнула шию, роздивляється навкруги.
Стукіт у двері повторюється.

Сніжана (несміливо). Хто там?.. Заходьте, будь ласка...
Заходить Роман, президент іншої фірми, та його радник Іван.
У руках Романа барсетка, у Івана – кейс.

Роман (чоловік схильний до повноти, із невеличким черевом, та
великою самоповагою). Добрий день у вашій хаті.
Сніжана (ховає помаду в сумочку). Здрастуйте…
Іван. Моє шанування, пані.
Сніжана. Доброго дня, пане.... Що пани бажають замовити? (Бояз
ко.) Візитки, календарі, поштові картки чи рекламні проспекти? Прошу.
Роман (упевнено). Я можу бачити пана директора?
Сніжана. Так... Але пан директор зайнятий. У нього зустріч...
Роман (із посмішкою, переглянувся з Іваном). Я можу зачекати.
Ми можемо зачекати. (Повернувся до Івана.) Пане Іване, у такому
приємному колі ми можемо зачекати? (Зробив широку посмішку, бра
вурно чекаючи на відповідь.)
Іван (теж посміхнувся). Звичайно, можемо.
Роман. Не кожен день щастить бачити таку незвичайну, чарівну
жінку на такому відповідальному місці. Так, чарівна, незрівнянна
пані? (Підійшов упритул до столу.) Мене звати Романом.
Сніжана. А я...
Роман (не дає їй доказати). Я знаю, як вас звати. Мені говорив не
один раз ваш директор. Боже, яке чарівне та рідкісне ім'я!
Сніжана (вражена). Ви вважаєте? Так, рідкісне. Це батько на0
звав...
Роман (не слухає її). Не те, що у нас у провінції: Галька, Надька,
Марина. Провінція вона і є провінція. Що значить – велике місто, а
особливо, якщо це – сто0ли0ця. Я вражений. І кожного разу, коли я
з'являюся в столиці, кожного разу при нашій зустрічі пан Святослав
говорить мені про вас. Я вражений. І нарешті, я вирішив сам прийти і
подивитися на вас. І ось я прийшов. (Розвів руками.)
Сніжана. Ви так добре його знаєте?
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Роман. Так, знаю. Ми, бізнесові люди, повинні знати один одного.
Допомагати, наприклад, співчувати один одному. Вашу ручку, пані.
(Цілує руку Сніжані.) Дуже приємно з вами познайомитися. І отак вас
побачити, зблизька. (Замріяно.) Святослав говорив... (Махнув ру
кою.) Це потім... Які божественні імена у вашій фірмі. Я просто у за0
хваті...
Сніжана. Вибачте, але я вас не знаю. Святослав мало розповідає про
свої бізнесові справи, про своїх знайомих.
Роман. Дійсно? Хоча – це на нього схоже.
Сніжана. Так, він – потайливий. Останнім часом…
Роман. Так. (Повернувся до Івана.) Ти бачиш, Іване, який у нас за0
взятий та спритний колега?
Іван. Він не змінився з того часу, коли ми були студентами.
Роман. До речі, ми всі навчалися в одному інституті, на одному
фінансово0економічному факультеті. Тільки я закінчив його на п'ять
років раніше. А Іван – однокурсник Святослава і мій радник з еко0
номічних питань. Прошу любити й шанувати.
Сніжана. Он як? Дуже приємно познайомитись.
Роман. Іване, привітайся з чарівною панночкою.
Іван (тисне руку Сніжані). Я дужа радий вас бачити. Іван.
Сніжана. Он який однокурсник у нашого директора.
Іван. Так, так. Зі Святославом ми були у паралельних групах.
Сніжана. То, може, якось закріпимо наше знайомство у більш
тісному колі? Так говорять нині бізнесмени?
Роман. Боже, я тільки про це подумав, а пані сама...
Іван. О, так, так, у більш тісному. До речі, є що згадати. Він ще в
інституті перелапав усіх дівчат не тільки нашого курсу.
Сніжана (здивована). Справді? А він мені про це не розповідав.
Іван. Про це розповідають під цим… (Постукав пальцем по горлі.)
Сніжана. Це ви про себе?
Роман. І про нього також.
Іван. Ви сумніваєтесь? (Нахилився до Сніжани.) Чесно кажучи,
ми нахлистуємося, як свинюки, коли збираємось разом.
Сніжана (долонями притисла свої щоки). Боже, що ви говорите?!
Іван. Так, це правда. Мені імпонує ваша простота і щирість.
Роман. Так, Іване, ти маєш рацію. Але, щоб у цьому впевнитись,
нам якраз не вистачає інтимного оточення! Пані така вродлива. Госпо0
ди, де він вас знайшов?
Сніжана (зашарілась). Про це можна дуже довго розповідати.
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Роман (сів на край столу, нахилився до Сніжани). А ввечері ми мо0
жемо кудись піти? У вас такий приємний голос. Я хочу вас слухати. І
ви мені все розповісте. Все0все. Домовились?
Іван. Головне, що у вас будуть благородні і вдячні слухачі.
Сніжана. Ви серйозно?
Роман. Звичайно, серйозно. Тільки я попереджаю: я не люблю де0
шеві ресторації, бо в них м'ясні страви погано готують, а я люблю доб0
ре і смачно поїсти (гладить свій живіт), щоб набратися енергії дня
майбутньої ночі. Ви 0 чарівна жінка і будете збуджувати мій апетит. Я
буду згорати від бажання все з'їсти, щоб потім розправити свої левові
груди (виставляє свої груди вперед) перед своєю левицею і впасти за0
мертво на її вогненні перса.
Сніжана (відсовується на стільці). Та що на вас найшло?
Роман. На мене зійшло одкровення. Боже, ти свідок (підняв руки
вгору), як я чудово говорю в присутності цієї божественної жінки!
Правда?
Сніжана. Я не знаю, що вам сказати.
Роман. А ви не бійтеся. Дайте волю своїм почуттям – і відразу зро0
зумієте, що відмовлятися не можна.
Сніжана (киває на Івана). А він піде?
Роман. Я без нього не можу нікуди ходити. Він – мій радник. Він –
моя опора. Він – моя добра аура. Ось моя візитка, щоб ваші сумніви раз
і назавжди покинули вас. (Вийняв із барсетки візитку і поклав перед
Сніжаною. Барсетку поставив на стіл.) Читайте й заздріть, хто я та0
кий, як сказав один древній поет.
Сніжана (прочитала візитку, вона здивована і вражена). Ви –
президент? І мовчали?
Роман. Це я – мовчав? Іване, хто тут мовчав?
Сніжана. Так... ви до нас?
Роман. А до кого ж іще?
Сніжана. Я... Ви застали мене зненацька.
Роман. Це мені сподобалось.
Іван. Пане президент, дозвольте уточнити…
Роман. Я слухаю тебе, Іване.
Іван. Пані хотіла дізнатися про мету нашого візиту.
Роман. Так, я згоден із такою постановкою питання. Я можу з пан0
ною говорити відверто і серйозно?
Сніжана. Звичайно.
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Роман. Я президент фірми спорідненої системи в корпорації "Су0
часна поштова марка". Я знаю, що вам відомо про неї. Так?
Сніжана (несміливо). Так.
Роман. Виходячи із дружніх моїх стосунків із вашим директором,
хочу запропонувати вашій фірмі бізнесову співпрацю. Ви згодні?
Сніжана. На що?
Роман. Допомагати мені. Бути моєю союзницею. Бути моєю Авро0
рою на цьому нелегкому тернистому шляху до успіху.
Сніжана. Я мушу порадитись.
Роман. Ви ж не одружені!
Сніжана (здивовано). Я?!
Роман. Так. (Зліз зі столу). З ким радитись?
Сніжана (завагалась). З подругою.
Роман (полегшено). Слава Богу, що тільки з подругою. Тоді я маю
шанси.
Сніжана. На що?
Роман. На взаємність.
Сніжана. На яку?
Роман. Усе по порядку. Спочатку ви переходите до мене працюва0
ти. Ми з вами знайдемо спільну мову, я впевнений. Ви мені сподоба0
лись.
Сніжана (здивовано). Працювати?? Навіщо мені у вас працювати?
Мені і тут добре.
Роман (раптово переходить на "ти"). Що ти сказала? Ану вийди
сюди, принцесо. Я хочу на тебе подивитися. (Виводить Сніжану з за
столу.) Подивимося, як виглядає ця чарівна жінка на весь зріст. Я не
хочу бути розчарованим.
Сніжана (виходячи з за столу). Це так потрібно? Я не звикла...
Роман (дивиться на її вбрання). В тебе вишукане, дотепне навіть
екстравагантне вбрання. Гарний смак. Вбрання супер0сучасної моло0
дої жінки. Я в захваті. А ти що скажеш, Іване?
Іван. Я згоден з паном президентом. Шик! (Ляснув пальцями.)
Сніжана. Ви смієтеся?
Роман. Ні.
Сніжана. Може, ця сукня вже вийшла з моди? Я її придбала три
місяці тому. Я давно її хотіла замінити.
Роман. Ні0ні, нічого не потрібно замінювати.
Сніжана. Ви так вважаєте?
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Роман. Все дуже доцільно й сучасно. І це знову ж таки без пе0
ребільшення і без непотрібних коментарів підкреслює, хто ти є.
Сніжана. І хто я?
Роман. Я знаю. Я просто згораю від нетерпіння доторкнутися до те0
бе, моя принцесо. Ти не проти, що я тебе так буду називати?
Сніжана. Вибачте, але я не звикла до такого...
Роман. Нічого, зі мною звикнеш. (Поплескав Сніжану по сідни
цях.) Нічого. Можна і не тільки так. (Хотів ще раз поплескати її, та
Сніжана перехопила його руку.) Ти чого?
Сніжана (серйозно). Пане, що це значить?!
Роман (опустив її руку). Слухай, давай домовимося, що ти не бу0
деш ламатися.
Сніжана (удавано посміхнулась). Ламатися? Може, зробити так,
щоб у пана, як кажуть нові українці, відпала щелепа і випало око?
Роман. Ти чуєш, Іване? Яка жінка перед нами стоїть! Ти бачиш, як
вона швидко орієнтується на місцевості?
Іван. Сучасна жінка. Дитя суспільства.
Сніжана. Он як! Звідки ви знаєте?
Роман. Принцесо (знову поплескав Сніжану по сідницях), не будь
такою наївною. Цей бізнесовий світ давно живе за одними постійними
законами, писаними і неписаними.
Сніжана (відкидає його руку). Що ви собі дозволяєте?!
Роман (тримає Сніжану за руку). Спокійно, пташко. Куди ти
рвешся?
Сніжана. Господи, де ви взялися на мою голову?!
Роман. Слухай, не рвися. Я таке про тебе знаю...
Сніжана (її здивуванню немає меж). Про мене? Що ви про мене
знаєте?!
Роман. Багато що знаю? Можу розповісти, нагадати...
Сніжана. Розповісти? Нагадати? Що нагадати? Навіщо?!
Роман. Щоб не забувала, хто ти є.
Сніжана. Що ви хочете від мене?!!
Роман. Я? (Розводить руками.) Я просто дивуюся, як Святослав
так сильно захопився тобою?! Це – неймовірно.
Сніжана. Він чудовий чоловік.
Роман. О, так0так, 0 чудовий. Ви маєте рацію, шановна. Що не
дзвінок, то й розповідає мені, як він зі своєю секретаркою як не в го0
телі, то ще на якомусь прийомі вивчає неймовірні вправи з "Кама сут0
ри". Я дивуюся його фантазії. Де ви знаходите стільки можливостей?
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Сніжана. Що ви говорите??!
Роман. Іване, ти чуєш, яку чарівну наївність виплескує на нас тут
оця невситюща кицюня?
Іван. А яка в них прикольна поза? Ти пам'ятаєш?
Роман. Він стільки перераховував, що я просто не запам'ятав.
Сніжана. Секретарка… Пози… Що ви таке говорите?
Іван. А хто задирав ноги догори і верещав від оргазму до нестями?
Сніжана від здивування відкрила рота.
Роман. Це було останньої банної суботи.
Сніжана (голосно). Я не була там!
Роман. Справді? Святослав мені інше розповідав.
Іван. А фотознімків у бані ніхто не робив?
Роман. Це цікава ідея. Я запитаю у Святослава.
Іван. Я обов'язково наступного разу візьму із собою свій "Кодак".
(До Сніжани.) І покажу вам особисто ті фотографії. Це буде цікаво.
Сніжана. Це неймовірно!
Роман. Ти заперечуєш, що була три дні тому в "Кончі Заспі", коли
відмічався ювілей президента Йосипа Ілліча?
Сніжана. Ви сказали, Йосипа Ілліча, президента нашої фірми?
Роман. А що, це неправда? Ти не була там?
Сніжана. Так, в "Кончі Заспі" у нього є дача. Я була там.
Іван. Добре, що хоч це не заперечуєш.
Роман. А може, цей старий хитрун іще десь будує таємну дачу? У
наш час не престижно мати тільки одну дачу.
Сніжана. Вашим фантазіям немає меж. Наш президент має тільки
одну дачу.
Роман. І жінка в нього одна?
Іван. Ваш президент не має коханки?
Сніжана. Як ви смієте?! Я добре знаю, що наш президент не зрад0
жує своїй дружині. Вони дружно живуть і поважають одне одного.
Іван. Романе, то Йосип Ілліч – свята людина?
Сніжана. Ви не маєте права сміятися над ним і ставити під сумнів
чистоту його подружніх відносин!
Роман. Принцесо, а чому ти так завзято його захищаєш? Ти маєш
якісь власні інтереси щодо нього?
Іван. А тут немає чого і гадати! Вона – його коханка.
Сніжана. Що? Це не так! Ви не знаєте правди. Йосип Ілліч дуже по0
рядна людина. І багато людей про це знають...
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Роман. Я знаю. Бо праведнішого лицеміра я ще не бачив.
Іван. Місяць тому він перепродав наше замовлення на вигідних для
себе умовах. А гроші, мимо податкової комісії, поклав до своєї кишені.
Навіщо йому стільки грошей? На третю дачу? На машину для молодої
коханки? Чи, може, на сирітський будинок?
Роман. Іване, не будемо про це більше говорити. Це питання ми
вирішимо самі. Конфіденційно. Так, принцесо?
Сніжана. Йосип Ілліч весь бізнес створив власними руками...
Роман. І неприємності виніс на нашому горбі. Так?
Сніжана. Ви мало знаєте Йосипа Ілліча! 3 ним навіть прем'єр0
міністр обговорює деякі питання. Я не кажу вже про різних міністрів
та банкірів.
Іван. Боже, куди ми попали? Кругом святі люди?
Роман. А хто вчора з африканським негром зустрічався? Про які
поштові марки ви домовлялися? А Святослав у той час із негритянкою
в консульських апартаментах оцінював біжутерію зі слонової кістки.
Оцінював чи ні?! Відповідай!
Сніжана. Це неправда!! Я нічого не знаю!
Іван. Романе, вона ніколи ні в чому не зізнається. Є такий тип. Так
веде себе тільки класична курва. Класична конспірація. Це ціле мис0
тецтво. Це школа Йосипа Ілліча.
Роман. А може це і добре.
Сніжана. По0вашому – я курва?!
Роман. Курва?! Я сказав таке про тебе? Іване, невже це я сказав?
Іван знизив плечима.
Сніжана. І кожна жінка, яка сидить на цьому місці, – також курва?
Роман. Слухай, чому – кожна? У кожної системи цінностей своє
ім'я, своє обличчя. Ти розумієш, про що я говорю?
Іван. А кожне обличчя незбагненне.
Сніжана. А як по0вашому називаються ті інші жінки, які мають
"своє обличчя"?
Роман. Треба подумати. Це так несподівано. Хоча скажи: це не ти
вчора голою на фунікулері супроводжувала нашого польського колегу?
Сніжана. Що?? Я – гола на фунікулері?! Це взагалі дика прово0
кація!
Роман. Наші польські друзі полюбляють ось таку оригінальну еро0
тичність на лоні природи. Правда, це було екзотично?
Сніжана. Боже, що ви верзете?!
Іван. Шановна, це так природно. Ми всі йдемо у Європу.
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Роман. Тільки кожен іде своїм шляхом.
З кабінету виходить Денис.

Сніжана. Я хочу ще раз рішуче почути. То я – курва?
Роман. Я не знаю. Це чесно. Навіщо тобі це означення?
Сніжана. Я хочу почути.
Роман. А як ти сама себе почуваєш?
Сніжана. Я ображена і розтоптана.
Роман. Тоді слухай: ти мені подобаєшся. Ще більше подобаєшся.
Денис. Добрий день. (До Романа.) Вибачте, ви до нас?
Роман. Мої вітання. Я можу побачити пана директора?
Денис. Так. Хто його запитує?
Роман. Роман Дворовський, президент фірми "Наша марка". (Вий
няв із кишені і подав йому візитку.) Будь ласка, передайте пану ди0
ректору.
Денис (узяв візитку). Так. Вибачте. Почекайте. (Зайшов до
кабінету.)
Роман. Хто цей молодик? Я його не знаю. Веде себе як хазяїн.
Сніжана (сухо). Це Денис, радник Святослава.
Роман. Цей радник ходить туди0сюди. Для чого ти тут сидиш?
Сніжана. Це інше питання. Без коментарів. Ясно?
Роман. Ясно. То я можу зайти?
Сніжана. Ні в якому разі.
Роман (хотів плеснути Сніжану по сідницях, але тільки зробив
цей рух рукою у повітрі). Прямо "ні в якому разі"? Так?
Сніжана (підскочила). Припиніть це вульгарне плескання.
Роман (сміється). Але я не зробив того, в чому ти мене звинува0
чуєш, принцесо.
Сніжана. Все одно це гидко.
Роман. Боже, як вона чарівно говорить це 0 "ні в якому разі" і "це
так гидко". Ні – ти будеш, принцесо, моєю. Умерти мені на цьому
місці.
Іван. Ні, Романе, вмирати не потрібно, хай краще відпаде щелепа і
випаде око.
Сміються.

Іван. Значить, наші взаємини теплішають.
Роман. Так. Ти бачиш, принцесо, що ти робиш? Я вражений, спан0
теличений і твоєю красою, і твоїм розумом.
Сніжана. Слава Богу, хоч один чоловік помітив мій розум.
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Роман. Я не тільки його помітив, я і оцінити його можу. (І тепер
справді плеснув так завзято Сніжану, що аж самому сподобалось.) Бо0
же, я не знаходжу собі місця!
Сніжана (дає ляпаса Роману). Ви нестерпні! Я вас ненавиджу! Ви
заслуговуєте…
Роман (задоволений). На що?
Сніжана. Щоб вас застрелити! (Вибігає зі своєю сумочкою з офісу).
Роман (притис щоку рукою). Шановна… От курва. Ти куди?
Іван. Оце номер.
Роман (потер щоку). Тепер вона від мене не втече.
Іван. Звичайно, не втече. Не такі не тікали.
З кабінету вийшли Святослав і Денис.

Святослав (радісно). О, Романе, це ти?! Давно чекаєш? (Тиснуть
один одному руки.)
Роман. Та ні. Хвилин десять. (Подивився на Івана.) Так?
Іван. Так.
Святослав. Десять хвилин? Чому мене не попередили?! Де секре0
тарка?!
Іван. Вона кудись вибігла. Сказала, що ти зайнятий.
Святослав. Так, я був зайнятий. Але добре. Романе, друже, вибач.
А чого ти тримаєшся за щоку, наче хто ляпаса дав?
Роман. Пусте. Це я так задумався. Не звертай уваги. Я дуже радий
тебе бачити, Святославе.
Святослав. То це ти приїхав на великій іномарці? Шикуєш? Споло0
хав усіх моїх співробітників.
Роман. Справді? А я думаю, чого так дивно вела себе твоя секретар0
ка. Вона що – від вікна не відходить?
Святослав. Та ні, це ти мого Дениса сполохав. (Тисне руку Івану.)
Здоров був, Іване.
Іван. Доброго здоров'я, старий друже. Як ся маєш?
Святослав. Усе добре. Робота йде. Замовлення надходять. У мене
гарні помічники. Це Денис – моя права рука. А з секретаркою ви вже
познайомились.
Роман. Так, ми познайомились. До речі, така моторна, така
кмітлива помічниця в тебе, Святославе. І така чарівна жінка. Я просто
у захваті. Поздоровляю. Я тобі заздрю від щирого серця.
Святослав (здивований). Справді? Дякую, Романе. (Узяв Романа
під руку.) Зайдемо до мого кабінету. Я дуже радий, що ти завітав до ме0
не. Вирішив застати мене зненацька? Не повідомив. Я тебе зустрів би.
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Роман. І повів би мене в якийсь салун?
Святослав. Звичайно. А як ще зустрічають дорогих гостей? Та ще й
колег, які не мають ціни. Ти сумніваєшся у своїй цінності?
Роман. Не сумніваюсь. Але цього разу я вирішив сам проявити
ініціативу.
Святослав. Бій з розвідкою?
Роман. Ні – розвідка без бою. (Сміється, притиснув до себе Свято
слава.) І супротивник захоплений зненацька у власному лігвищі.
Святослав. Ти щось хитруєш. Це все неспроста. Я вражений.
Роман. Зарезервуй емоції для своєї секретарки.
Святослав. Ти так вважаєш?
Роман. Так. А зараз розмова тет0а0тет. (Узяв свою барсетку зі сто
лу.) Час потребує свого наповнення. Хто так сказав? (Подивився на
Івана.)
Святослав (відчинив двері). Прошу, заходь, агенте таємної
розвідки.
Роман. Так. Айсберг таємної розвідки починає спливати.
Зайшли в кабінет.
Денис сів за свій робочий стіл
Згасає освітлення в офісі.

Сцена 8
Кабінет Святослава.
За своїм директорським столом сидить задуманий Святослав, підперши доло0
нею підборіддя. За другим столом відсунутий стілець. Іван сидить далі, щось
пише. Роман розсівся в кріслі біля журнального столика, задля годиться пере0
горнув декілька сторінок якогось журналу.

Роман (легко кинув журнал на столик). Так, інших варіантів не0
має.
Святослав. Це мене і заохочує.
Роман (підвівся). Іване, ти завершив свою роботу?
Іван. Так. (Закрив папку, поклав у кейс.) Я тепер вільний?
Роман. Так. Чекай мене в офісі. (До Святослава.) Усі юридичні па0
пери повинні бути бездоганними. А згідно нашого часу – законними.
Так? Так. Тому я сподіваюся, що ці документи (підійшов до Івана, по
клав руку на кейс) будуть затверджені на президентській раді.
(Підійшов ближче до Святослава, обперся об стіл.) Так?
Святослав. Так. Я дам попередню інформацію Йосипу Іллічу.
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Роман. Правильно.
Святослав. Владу потрібно поважати. Так?
Роман. Так. Бо вона навпомацки, як мале дитя, йде до світової еко0
номіки. Це, наче плавання "Титаніка" серед айсбергів, але не дай Бо0
же, такого трагічного кінця.
Святослав. Цього не станеться. Бо ми розумна нація.
Роман. Сподіваюся, що ми не дурніші за англійців… у спорудженні
кораблів чи літаків. Так?
Святослав. Так.
Роман. Мені подобається твій оптимізм.
Святослав. Я – твій боржник.
Іван встав, підсунув стілець до столу.

Роман. Тепер почнемо з цього. (До Івана.) Іване! (Зупинив Івана
біля дверей, щось прошепотів йому на вухо.) Іди. (Поплескав по
спині.) Поквапся, часу обмаль.
Іван вийшов.

Святослав. Романе, я тобі дуже вдячний.
Роман. Я знаю. Тому в мене до тебе є невеличке прохання.
Святослав. Я тебе слухаю.
Роман. В тебе така чарівна секретарка… Є деяка пишнота (показує
на своїх грудях умовними рухами рук округлість жіночих грудей). І не
тільки це, але й інше.
Святослав. Так, є. Але не зовсім.
Роман. Ти вважаєш це (знову умовні рухи руками) – не зовсім?
Святослав. Чому? Дивлячись із якої відстані дивитись…
Роман. Логічно. Зразу впізнаю досвідченого бабодура.
Святослав. Бабодура чи серцеїда? А може, Дон Жуана? Ні, я – зви0
чайний чоловік. Звичайний нормальний чоловік, якому часто подоба0
ються чужі жінки.
Роман. Так0так. Звичайно.
Святослав. Романе, я підозрюю, що тобі сподобалась моя секретарка.
Роман. Так, сподобалась.
Святослав. Вона вже прийшла?
Роман. Коли я прийшов, вона вже була на місці.
Святослав. Я давав їй доручення. Так вона принесла?..
Роман. Що? Я нічого не помітив.
Святослав (задумливо). Значить, не принесла. Добре, я розберуся.
Роман. Ти про що? Щось трапилось? Я можу чим0небудь допомогти?
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Святослав. Дякую, не треба. Це було приватне завдання.
Роман. Тоді домовились? (Простягнув руку.) У мене руки сверб0
лять подушити цю принцесу. Боже, як я її подушу! Ти не можеш собі
уявити.
Святослав. Секретарку Риту? Подушити? (Широко посміхнувся.)
Роман. Так. І секретарка Рита – тепер моя. Ти собі ще знайдеш.
Святослав. Добре. (Потис руку.) Цих секретарок – тільки свисни.
Так. Романе, а дружину не попросиш у мене сьогодні? На додачу…
Роман. Ну, друже, що ти таке говориш? Твоя дружина – це святе.
Я не варвар тевтонський. (Відійшов від столу, потер долоні від задово
лення.) Романе, я вітаю тебе ще з однією перемогою! Боже, який я сьо0
годні щасливий.
Святослав. Що ти сказав?
Роман. Це я зробив психологічний тренінг. До речі, Святославе, у
твоєї дружини, вибач, це – більше, ніж у твоєї, вірніше, вже моєї сек0
ретарки (умовні рухи округлості жіночих грудей)?
Святослав. Звичайно. У моєї дружини – це супер.
Роман. Я радий за тебе. Але ти мене заінтригував. (Махає паль
цем.) Ти повинен обов'язково познайомити мене зі своєю дружиною.
Святослав. Познайомити? Обов'язково? Навіщо?
Роман. А що тут дивного? Скільки її можна ховати від друга?
Святослав. Боже, який ти настирливий.
Роман. Я? Просто я такий є. Може, ти боїшся?
Святослав. Ні в якому разі.
Роман. Що? Де я чув ці слова 0 "ні в якому разі"? Чарівні слова,
чарівний голос. (Замріяно підняв руку вгору, заплющив очі.) Боже,
сьогодні справді дивний день.
Святослав Що з тобою? Будеш танцювати танок лелеки?
Роман. Вибач, Святославе, але твоя душа позбавлена поетичності.
Святослав. Це мене і втримує від нерозсудливості.
Роман. Ти хочеш сказати, що твоя дружина не здогадується про
твої амурні пригоди? Ти такий конспіративний? Я радий за тебе.
Святослав. Спокійно, друже, я володію ситуацією. (Узяв зі столу
мобілку, набрав номер.) Привіт, Сніжано… Ти де, дорога?.. В ма0
шині?.. (До Романа.) Вона у своїй "Хонді". (У мобілку.) Ти слу0
хаєш?.. Що в тебе з голосом, мила?.. Вибач. Хочу тебе з кимось по0
знайомити. Будь ласка, заїдь до мене на роботу… (Здивовано.) Ти по0
руч? Тим краще… Заходь. Я чекаю, ми чекаємо тебе. Все. (Поклав те
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лефон на стіл.) Є питання? Ось так вирішуються важливі питання.
Вчися.
Роман. Які питання, друже? Ходімо.
Святослав. Ти – хвилюєшся? (Вийшов з за столу.) Я бачу твоє хви0
лювання.
Роман. З чого ти взяв?
Святослав. Друже, не переймайся так через чужих жінок. Будь хо0
лоднішим.
Роман. Тобі легко говорити. Там буде твоя дружина, а я повинен їй
сподобатись, щоб наші стосунки не стали гіршими. Я так радий за те0
бе, за наш бізнес.
Святослав. Пусте. Жінка не повинна стояти між мною і моєю роботою.
Роман. Мудро. І логічно. А ти знаєш, що кожна зустріч із незнайо0
мою жінкою – це завжди хвилювання. Це як очікування стресу.
Святослав. Стресу? Ти мене дивуєш.
Роман. Так, це як стрес. Здивування або розчарування. І довга пауза.
Святослав. Щодо розчарування, можливо, ти і правий.
Роман. І ніякий досвід не допомагає. Тільки інтуїція.
Святослав. Так. (Узяв Романа під руку). Ти маєш рацію.
Роман (йдучи до дверей). Я знаю, що досвід приходить із роками.
Але інтуїція – то щось божественне. Все інше – звідти. (Підняв руку
вгору.)
Святослав. Та ходім уже!
Роман. Так. Ходімо.
Виходять.
Сцена повертається.
Кабінет повільно пливе у затінок.

Сцена 9
Освітлюється офіс.
Денис сидить за своїм столом, щось друкує на комп'ютері.
Заходить Іван із пакетом в одній руці і з кейсом у другій.

Іван (ставить пакет на стіл, за яким сиділа Сніжана). Як зручно,
що поруч супермаркети. Це вам не провінція. Це – сто0ли0ця.
Денис (глянув на пакет). Справді?
Іван (вийняв із пакета і поставив на стіл пляшку шампанського,
коробку цукерок). Справа потребує гучного завершення. Бах. І пробка
– у стелі. Так, Денисе? Я задоволений сьогоднішінім днем. А в тебе яке
враження?
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Денис. Побачимо.
Іван (з піднятим настроєм). Кожен день – сюрприз, потрібно
тільки його не прогледіти. Таке наше життя.
Денис. Справді? Дуже цікава ідея.
Іван. Іронічне сприйняття світу іноді дає можливість почувати себе
незалежним. Мені подобається твій настрій, колего.
З кабінету виходять Святослав і Роман.

Святослав. Денисе, Рита не повернулась?
Денис. Щось вона затримується.
Роман (нетерпляче тре долоні). Де моя Рита? (Побачив на столі
шампанське і цукерки.) Молодець, Іване. Життя йде.
Іван. Може, ще що, пане президенте?
Роман. Дякую, Іване. Більше нічого не треба.
Святослав (здивовано, Роману). Що це?
Роман (вдоволений). Це за мою секретарку. Скромно, але швидко.
Святослав. Добре. (Узяв шампанське.) Це стріляє…
Роман. Звичайно. Але не кулями. Цього не треба.
Святослав (здивовано). Романе, ти боїшся пострілів? (Сміється.)
Ти раніше був у захваті від полювання. Що трапилось? Алергія на
порох?
Роман. Друже, не потрібно так сміятися. Мені не хочеться знову
попасти на полювання у ваші київські ліси.
Святослав (знову сміється). Ти тікав, як зацькований заєць..
Пам'ятаєш? Це було, коли ненароком вистрелила пляшка якогось там
шампанського.
Роман. Нічого, приїдеш ти до мене, я цілий ящик приготую.
Заходить Рита з великим конвертом.
Святослав (радісно). А ось і моя секретарка Рита.
Роман (вражений). Секретарка Рита?
Святослав (поставив пляшку на стіл). А ти яку хотів бачити?
Рита. Пане директоре, я принесла замовлені фотознімки.
Святослав (підійшов до Рити). Добре, Рито, що принесла.
Рита. Куди покласти цей конверт?
Святослав (тихо). Почекай. Рито, зверни увагу, будь ласка, на
отого пузатого пана. Він президент спорідненої фірми. (Відводить її
далі від присутніх.) Ти слухаєш мене? Послухай, що я скажу.
Рита. Що не фірма, то президент. Що за часи настали…
Святослав. Не кричи. Будь лагідною з ним.
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Рита. Як з тобою?
Святослав. Не все можна порівнювати. Він – потрібна нам людина.
Рита. Ти мене знову продаєш?
Святослав. Рито, мила, не кричи так голосно.
Рита. А "Тойота" коли буде? Мені набридло бути без машини. Наче
я якась повія чи жебрачка. Це неподобство.
Святослав (ще тихіше). Згоден. На черговій президентській раді
вирішимо і це питання. (Поплескав Риту по сідницях.) Будь розумни0
цею. (Пішов до Романа.)
Рита. Легко говорити: будь розумницею. Побув би ти на моєму
місці…
Роман (його здивування ще не пройшло). Святославе, ця молода
жінка і є твоя секретарка Рита?
Святослав (сміється, не розуміючи здивування Романа). Так. Це і
є Рита. Чого ти так розхвилювався? Вона, мабуть, схожа на твоє пер0
ше кохання? Я вгадав?
Роман. Тоді з ким я розмовляв??!
Святослав. Коли?.. Я тебе щось не розумію. Ти такий схвильова0
ний.
Роман. Іване, ти можеш мені щось пояснити?
Іван. Я сам спантеличений. Єдине, що я можу сказати, – ця жінка
(показав пальцем на Риту), це не та жінка… із якою ми так люб'язно
спілкувалися кілька хвилин тому.
Роман. Так, логічно. Я згоден, що це не та. Тоді скажи, де те
чарівне створіння? Де вона? Я її ще коли0небудь побачу? Побачу? Чо0
го ти мовчиш?
Святослав. Панове, вибачте. Я не хочу вам заважати…
Роман та Іван одночасно замовкли,
перевівши свої погляди на Святослава та Риту.

Рито, будь ласка, поклади ці конверти на стіл. Будемо зараз диви0
тися й оцінювати. У нас стільки знавців прекрасного мистецтва. Таке
вибране панство.
Пауза.

Роман. Святославе, а де твоя дружина? Ти обіцяв нас познайомити.
Святослав (з уїдливою посмішкою). Тобі потрібен ще один стрес?
Роман. Але ти обіцяв.
Святослав. Так, обіцяв. Вона повинна бути з хвилини на хвилину.
Я так гадаю. Рито, ти не зустрічала пані Сніжану?
Рита. Ні, вашої дружини я не бачила. (Хотіла вийняти фото.)
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Швидко заходить Сніжана, уважно усіх оглядає.

Святослав. Сніжано, мила, як ти вчасно. Ми тебе зачекались.
Сніжана (холодно). Хто мене зачекався? (Підходить до Святосла
ва, дає ляпаса.) Чи не в Солом'янських лазнях ти мене зачекався?
Святослав (вражений). Дорога, про які лазні ти говориш? Що з то0
бою?
Сніжана. Ти хочеш пояснень?
Святослав. Я – вимагаю! Я вимагаю пояснення!! Що ти робиш?!
Сніжана. Це я вимагаю пояснення! Я з тобою так розберуся, що
світла білого ти не побачиш! (Дає знову ляпаса).
Святослав. В чому розбиратися? Сніжано, фірма процвітає! При0
бутки ростуть. В чому розбиратися? Ти що, ревізор чи податківець?!
Роман у шоковому стані.

Роман. Святославе, скажи: хто твоя дружина?
Святослав. Як хто? (Показує рукою на Сніжану.) Ця жінка, яку
звати Сніжаною, і є моя дружина. У тебе є сумніви? Романе, в чому
справа?
Сніжана (Роману). Що – пан бізнесмен сконфузився?
Роман (хвилюється). Ви… ви мене в який раз вразили, пані.
Сніжана. А чому зразу на "ви"? Забракло фантазії, пане?
Роман. Вибачте, шановна. То був… експромт. Чи як? (Дивиться на
Івана.)
Сніжана (повернулась до Святослава). Говориш, в тебе підви0
щується тиск? Не зі мною, – правда? А з ким?
Святослав (відступає). Що сьогодні за день? В чому ти мене звину0
вачуєш, мила? Усе так нормально, тихо йшло. Робота, сім'я, робота.
Сніжана (махає кулаком перед носом чоловіка). Я дам тобі "мила"!
То що ти робив у "Кончі Заспі" у мого батька?
Святослав. У нас була конференція.
Сніжана. Зі стриптизом?
Святослав. Це тобі Анжела набрехала? Я знав, що вона завжди мені
заздрила і розповсюджувала всякі плітки.
Сніжана (підійшла до Рити). А це – що? (Вириває з рук Рити ве
ликого конверта.) Що ти нам принесла, панно секретарко?
Святослав (підходить несміливо). Це наші фотопортрети, які ти,
Сніжано, замовила. Такі красиві фото. Просто чудо, а не фото.
Сніжана кинула конверт на стіл.
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Сніжано, дорога, ти подивися, які чудові фотознімки. Де ми їх по0
чепимо? Я вважаю, що декілька в коридорі перед нашими дверима, а
також…
Сніжана хапає по одному фото,
розриває і розкидає розірвані клапті по кімнаті.

Що ти робиш, Сніжано?! Це наше замовлення, якого ми чекали! Це
твоє замовлення!! Ти так одержимо хотіла почепити ці фотопортрети в
коридорі перед нашим офісом, щоб люди, клієнти, мешканці цього бу0
динку могли знати і швидко впізнавати нас. Це так було потрібно для
нашого внутрішнього мікроклімату, для наснаги в роботі… (Підіймає
розірвані клапті фотографій.) Що ти робиш? Ти збожеволіла?! Так, –
ти збожеволіла! (Він у розпачі.) Які чудові, гарні фото…
Сніжана розкидала всі розірвані фотознімки, підійшла до Свято0
слава.
Сніжана (дає йому ляпаса). На фунікулері ти з цією голою курвою
катався? (Кивнула на Риту.) А іноземці – для екзотики?
Святослав. Не чіпай Риту, а то я можу і образитись!
Сніжана. Що?! Образитись? (Вискакує на стіл Рити, підіймає
пляшку шампанського, розбовтує його). Шановні, бізнесмени, свят0
куємо безумство пристрасті!! Бізнесове панство, тримайте свої щелепи,
щоб очі не повилазили!!! Ви хочете пити? Пийте! Сьорбайте, пани пре0
зиденти!! (Відкорковує пляшку й піною забризкує присутніх.) Сьо0
годні незвичайний день! День сюрпризів і вчорашніх сподівань! Ви, що
замерзли чи повмирали від очікуваного щастя?!! Блаженствуйте!!
Освітлюється кабінет.
Сцена починає крутитись.
Освітлення повільно згасає на всій сцені.
Завіса.

Київ,
січень 2004 року.

111

МІЖ БУГОМ І ДНІПРОМ

МІЖ БУГОМ І ДНІПРОМ

Наталя ПОЛОНСЬКА,ВАСИЛЕНКО

ЗАСЕЛЕННЯ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ
В ПОЛОВИНІ XVIII СТОЛІТТЯ
Частина 2
VІІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МІЖ ПОСЕЛЕНЦЯМИ НОВО,
РОСІЙСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ ТА ЗАПОРОЖЦЯМИ
Повернення запорожців зJпід татарської протекції року 1734 на ЗаJ
поріжжя розумілося запорожцями, як повна амністія їх царським уряJ
дом, як повернення їм усіх прав, котрі втрачені були під час перебуванJ
ня їх під татарами і насамперед, – поверJнення права на всі їхні землі,
на всі "Вольності". Царський уряд розумів справу не так: він вважав,
що запорожці просто повернулись у російське підданство, і не рахуJ
вався з їхніми претензіями на володіння територією Запоріжжя. На
цьому ґрунті поJчалися тертя, які незабаром перейшли в тривалу боJ
ротьбу між царським урядом та запорожцями.
Ця боротьба загострилась, коли року 1751 на запорозьких землях
було засновано Нову Сербію; новосербське начальство не визнавало
жодних прав запорожців: запорозькі землі трактуваJло воно як такі, що
нікому не належать, або належать якомусь ворожому племені. НовоJ
сербське начальство видавало листи на заселення слобід на запоJ
розьких землях – на Великому та Малому Інгулі, Самоткані, Домоткані.
Такі ж гострі відносини утворились на сході – там боротьJба з приJ
воду землі зосередилась на території Орельської паланки, де були
найбільші запорозькі зимівники й хутори.
Спочатку запорожці намагались відстоювати свої права законним
шляхом: надсилали скарги, виряджали депутатів до столиJці з доруJ
ченням довести права запорожців на землі. Так почаJлась довготриваJ
ла 20Jрічна боротьба за ці права: запорожці покликувались на свої
права, базуючись на копіях привілеїв Стефана Баторія, універсалу БогJ
дана Хмельницького й т.п. У стоJлиці вимагали оригіналів, яких у запоJ
рожців не було; протягом 20Jти років – від 1756 до 1775 року – майже
безперервно, в ПеJтербурзі перебували депутати війська, вправляJ
лись у проханнях, засипали вельмож подарунками, постачали бочки
Закінчення. Початок у ч. 13.
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вина, рибу, приJводили чудових коней, навіть верблюдів. Скарги запоJ
рожців чиJтали в Сенаті, призначали терміни для розгляду їхніх справ,
обіJцяли розглянути уважно їхні претензії і тим ще більше впевнюваJли
їх, що беруться під сумнів не самі права на землі, а лише ідентичність
копій: ось знайдуть десь в архіві оригінали – і все буде гаразд.
Між тим на практиці справа розгорталась швидше, ніж в архівах шуJ
кали оригіналів грамот: то в одному, то в другому місці захоплювали
землі, засновували нові слободи на місці
зимівника, повставали сутички між новими мешканцями слобід та
запорозькими підданими. Запорожці переходили до озброєного захиJ
сту своїх прав, нападали на слободи, палили їх, грабували, уводили
людей та худобу. Це викликало, в свою чергу, нові репресії з боку
російської адміністрації.
У цій боротьбі цікава діяльність коменданта фортеці св. Єлисавети,
М.А. Муравйова. Не зважаючи на накази Київського
генералJгубернатора Глєбова, який забороняв йому втручатися у
справи Запоріжжя, Муравйов не тільки не виконував його наказів, а
навіть не корився наказам Сенату; єдиним засобом боJротьби із запоJ
рожцями, яких він не відрізняв від гайдамаків, було, на його думку, буJ
дування лінії форпостів, які мусили заJбезпечити спокій країні і затриJ
мати втікачів із Гетьманщини й Слобожанщини до Запоріжжя. З наказу
Муравйова швидко зростаJють ці форпости на запорозькій землі по
північній границі її. Запорожці зверталися до Сенату з проханням зняти
їх, але успіху не мали.
Не сподіваючись на допомогу уряду, запорожці почали самі
"звільняти" свої землі від нових поселенців. Так, року 1763 кіш дав наJ
каз Бугогардівському полковникові вигнати поселенців із рік Синюхи та
Богу. Внаслідок цього наказу були знищені слободи – Пещаний Брід та
Лиса Гора. Незабаром, р. 1764, з наказу коша, старшина Порохня мусів
звільнити Орельську паланку від переселенців, які не визнавали влади
коша.
Із заснуванням Новоросійської губернії 1764 р. становище на корJ
донах Запоріжжя стало ще більш напруженим. Під нову гуJбернію було
взято велику смугу землі між Ореллю та Інгулом та між Самарою і ЛуJ
ганню, причому мешканців цих земель Сенат наказав переселити до
"Малої Росії", якщо вони не побажають визнати новоросійське начальJ
ство. Запорожці побачили, що їм загрожує ще більша небезпека; епізоJ
дичні наскоки, які робили "новосерби" та "слов'яносерби", замінила
планомірна боротьба, планомірне захоплення їхніх земель.
Року 1767 Сенат наказав остаточно розмежувати землі між НовоJ
російською губернією та Запоріжжям і доручив здійснити це
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спеціальній комісії, до складу якої входили депутати – від гетьмана,
фортеці св. Єлисавети та запорозького війська. СпроJби провести таJ
ке розмежування були і раніше, починаючи від 1755 року, але всі вони
були невдалі. Тепер, не чекаючи закінJчення межування, головний коJ
мандир Новоросійської губернії О.П. Мельгунов наказав встановити
тимчасову границю по "жиJвим урочищам" від Самоткані до Чорного
Ташлику, яка стала віJдома під назвою "Мельгуновська черта". РозмеJ
жування не внесло нічого нового в загальний стан речей, але викликаJ
ло нові непоJрозуміння. Запорожці вважали, що новий кордон J "МельJ
гуновська черта" – вже затверджений, у той час як він залишався тільки
проектом.
Минали дні, не вносячи нічого нового, як і раніш, запорожці надсиJ
лали скарги, виряджали депутації до столиці, вимагаючи повернення
їм території, яку було взято під Нову Сербію та захоплено поміщиками.
В одній зі скарг запорожці писали, що вони певні, що їм незабаром поJ
вернуть їхні землі і терпляче чекають, не бажаючи міжусобиць.
Звичайно, то було лише на словах, і терпіння запорожці не виявляJ
ли, навпаки: випадки збройних нападів на поселення Новоросійської
губернії робилися все частіше, завзятіше. ЗокреJма люто вели запоJ
рожці боротьбу з новими поселенцями. Справу ускладнило таке: до
Ізюмської провінції було приєднано смугу землі, яку запорожці вважаJ
ли за свою, і тут боротьба набула виключно жорстокого характеру. На
спірній землі запорожці заJснували нову паланку, Барвиностінковську,
до якої охоче переJходили втікачі із Слобожанщини та Гетьманщини. Це
викликало протести з боку начальства Тора, Ізюма а також поміщиків.
Загострилась боротьба на півдні від Української лінії по р. Орелі.
Там давно вже оселялись втікачі з Китайгорода, Маячної, Царичанської
сотень. Сам уряд визнавав ці землі власністю Запоріжжя. Року 1770 кіш
наказав старшині Порохні стежиJти, щоб тут не оселялися люди, не
підлеглі кошові. Кіш сам скаржився на переселенців Катерининської
провінції, що вони кидають свої землі за Українською лінією, захоплюJ
ють землі на південь від лінії, засновують слободи, села, пустошать
військові землі та угіддя.
Дійсно, поміщицька колонізація просувалась усе далі на південь;
поміщики захоплювали запорізькі зимівники й хутори. У докладних маJ
теріалах, зібраних преосв. Феодосієм, знаходимо чимало вказівок на
цей рух на південь. Року 1760 стара запоJрізька займанщина на р. ЛоJ
зовій перейшла до рук майора Божедаровича, який заснував тут слоJ
боду Божедаровку, року 1761 стаJре запорізьке займище Козирщина
на Орелі, де був зимівник коJзака Козиря, перейшло у власність полJ
ковника Козловського полJку Лизандера (невідомо чому преосв. ФеоJ
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досій вважає його за "старого запорожця"). Року 1773 зимівник козака
Безрідного в Макарівськім яру на Сіверському Дінці переходить до
полковника та депутата Рошковича тощо.
Аналогічне явище має місце на північноJзахідній границі ЗаJ
порізьких Вольностей; справи теж ускладнюються, коли було оселено
Молдавський полк з наказу Київського генералJгубернаJтора ВоєйкоJ
ва. Не зважаючи на наказ Воєйкова не захоплювати запорізьких зеJ
мель (після того, як полк було вже розташовано на цих землях) під поJ
селення полку та пораду запорожцям униJкати непорозумінь і жити з
поселенцями Молдавського полку "поJсоседственному дружелюбно",
кіш поставився до цих поселень з великим обуренням та ворожнечею.
Почалась боротьба. ЗапорожJці робили наскоки, палили села, грабуJ
вали. Поселенці МолдавJського полку з полковником Лупулом
Звєрєвим захоплювали все глибше землі і грабували запорожців.
Скарги з обох сторін леJтіли до Воєйкова. Року 1778 кіш виніс ухвалу
виселяти всіх, хто оселився без його дозволу, і в першу чергу почали
виселяJти поселенців Молдавського полку. Полковник Звєрєв не став
сперечатися, а звернувся до коша з проханням не руйнувати люJдей,
які живуть вже два роки. Разом з тим він повідомляв, що одержав наказ
Єлисаветградської провінціальної канцелярії заJснувати нові поселенJ
ня біля р. Орла та Сухого Ташлику. Кіш відповів на це категоричною заJ
бороною оселяти там будьJкого, бо та земля належить Запорізькому
військові.
Інтенсивна боротьба йшла на північній границі "Запорізьких ВольJ
ностей"; заснування слобід в межах Кодацької паланки на р. Домоткані
викликало рішучий протест запорожців: вони вигнали мешканців слоJ
боди Бородаївки з їхніх дворів, декого з них заарештували й повезли до
Січі.
Того ж року (1772) було виселено людність з річки Лозоватої; полкоJ
вий старшина Лук'янів повідомляв кіш, що мешканці слободи ЖовтеньJ
кої погодилися визнати владу коша і тому він залишив їх жити, як і
раніш, у слободі.
Наведені приклади, кількість яких можна було б ще збільшити, маJ
люють, в яких умовах і формах точилась боротьба між старими воJ
лодіннями земель, запорожцями та новими мешканцями слобід. ЗвиJ
чайно, наслідки цієї боротьби мали тільки тимчасоJве значення, також
як і причини їх полягали в самовільному заJхопленні окремими особаJ
ми запорізьких володінь.
Постійна боротьба за землю викликала потребу в захисті границь з
боку російського уряду. З цією метою на границю із Запоріжжя було виJ
сунуто лінію редутів і форпостів. У збірJці карт Одеського Наукового ТоJ
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вариства є цікава карта цих редутів: там позначено ці редути з поясJ
неннями; одні з них вже збудовані на самому кордоні запорізьких зеJ
мель; інші – новозбудовані – стоять теж на цій границі. Нарешті – низJ
ка редутів, які передбачається збудувати, просувають російську граниJ
цю далеко в глибину запорізьких земель. Вони мали бути збудовані пеJ
ред форпостами. Таким чином, ця карта подає картину просунення реJ
дутів. Далі А. Скальковський писав, що року 1774 було лише 16 форJ
постів; на цій карті зазначено вже понад 30 форпостів та редутів.
Цікава "окрема думка" графа М. Паніна, яку він подав із приводу орJ
ганізації Новоросійської губернії. Він радив у ній заснувати на р. Орелі
або на Бозі "гостинний двір" нібито для торгівлі з Туреччиною, а наJ
справді – під виглядом цього двору заснувати укріплення "проти тамJ
тешніх нерегулярних сусідів". Ясно, кого розумів Панін під цими "нереJ
гулярними сусідами".
Від 1769 р. справи Запоріжжя набувають нового характеру:
до того часу суперечки точилися лише з приводу північних граJниць
Запоріжжя; з півдня ніщо не загрожувало запорожцям, крім нападів таJ
тар, і ніхто не брав під сумнів права запорожців на їхні землі. Але з перJ
шими успіхами російських військ на турецьJкому фронті почала просуJ
ватися на південь сфера російського впливу. Року 1769 було повернуJ
то Озів та Таганріг, і оселено козацьке військо для охорони цих міст.
Щоб організувати це військо, викликали "охотників" – козаків. Перед
Українською ліJнією стали оселяти відставних солдатів, які раніше жиJ
ли по той бік, з внутрішньої сторони лінії. То були переважно "бобилі",
одинаки. Року 1770 було засновано для них на запорізьких землях нові
слободи: Жеребець, Конську, Камишенку, Новогригоріївку. Село ЖереJ
бець було засновано на Великому Лузі, на р. Конській, в запорізькому
зимівнику. Крім відJставних солдатів, оселяли арештантів, так званих
"колодників", та волоцюг, що не мали паспортів.
У той же час, року 1770, почали переселяти з Воронізької та БілгоJ
родської губерній до Таганрогу купців та цехових; таким чином для заJ
порожців з'явився міцний конкурент у торговельних справах на сході.
Року 1770 почали будувати нову лінію укріплень – ДніпровJську – від
Дніпра до Берди і значна смуга запорізької землі була захоплена під ці
укріплення та поселення біля них. РосійJський уряд надавав великого
значення спорудженню цієї лінії: це було ясно висловлено в наказі КаJ
терини ІІ Слобідському гуJбернаторові Щербініну. "Лінія ця, – писала
Катерина ІІ, – добре захищатиме Слобідську і Малоросійську губернії
та землі за Українською лінією, і тому населення там буде швидко зроJ
стати; через це треба заздалегідь вжити заходів, щоб забезпечити цьоJ
му населенню "вигодності". Думки ці дуже цікаві: вони свідчать, що
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років за 4J5 до скасування Запорізької Січі вже існував план заселити
заходами російського уряду частину запорозьких земель. У коші не
знали про цей наказ; місцеві політики цілJком вірно розцінювали знаJ
чення самого факту: будування лінії укріплень на запорізькій землі.
Перші кроки спорудження цієї лінії було зроблено ще року 1769, коли
військо запорізьке буJло зі старшиною в армії на Дністрі. Несподівано,
без будьJякого попередження, приїхали інжеJнери й почали міряти
землю, намічати місця для фортець. Заснували станції від СамарськоJ
го ретраншементу до Озівського моря; поставили форпости по р.
Орелі, Чаплинці. Коли довідалась про це старшина, яка тимчаJсово
заміщала ту, що була з військом, почався сполох серед запорожців.
"Прийшла, видно, степам вічна пам'ять... пропаJли", – так оповіщав коJ
шового отамана Калнишевського його тимчасовий замісник, Пилип
Львівський.
Спочатку запорожці хотіли захищатися власними силами: на лінію
приїхав старшина з ордером від коша і став вимагати зниJщення форJ
постів, збудованих на запорізькій землі. Але граф Панін суворо наказав
кошеві "козаків від зухвалих вчинків утримувати", тих, хто в тому винні,
покарати й надалі мати на увазі, що будуються форпости з його,
Паніна, наказу й залишатимуться без жодної шкоди.
Тоді запорожці перейшли до своєї звичайної тактики: скарг та проJ
хань. Вони звернулись насамперед до командуючого ІІJю армією кн.
Долгорукова, просили його звернути увагу на те, що багато люду втікає
із Запоріжжя до нових поселень, що руйнуютьJся зимівники козаків, які
перебувають в армії, що солдати руJбають сади та ліси. На всі ці скарJ
ги Долгоруков відповів, що будують фортеці за планом імператриці і
тому ніщо не буде зміJнено. Проте козаки не заспокоїлись: року 1771
вони скаржились самій імператриці; в цій скарзі перелічували вони всі
кривди, які були зроблені їм: захоплення земель під Єлисаветградську
провінцію на правому березі Дніпра, під Катерининську – на ліJвому,
але головним чином на будування Дніпровської лінії, руйнування
зимівників, садів, і просили повернути збитки козакам.
На жаль, невідомо, яку дістали вони відповідь та й взагалі, чи була
та відповідь.
Треба сказати, що боротьба за землі весь час йшла з неодJнаковим
успіхом. Були моменти, коли здавалось, що запорожці мають право
сподіватися успіху. Допомога прийшла несподівано. Року 1764 граф
Панін подав "записку" Катерині ІІ з приводу вживання кращих засобів
для захисту південної границі держави і висловив думку, що ЄлисаветJ
градська провінція не тільки не сприяє захисту держави, а навпаки –
сама вимагає багато коштів для захисту і взагалі не приносить державі
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ніякої користі. Вона не має природних укріплень, і під час першої наваJ
ли таJтар або турків стане, безперечно, їхньою жертвою. Війська, які
розташовані в ній для захисту її, коштують державі дуже дорого (по 14J
15 тисяч карбованців на рік кожен полк). Неспроможна захистити себе,
провінція ця турбує столицю, вимагаючи допомоJги. Природно, що в
цих беззахисних місцях поселяни не будуть охоче селитися. З другого
боку – якби ця провінція не була зовсім залюднена, ворожим військам
було б важче дійти до роJсійських кордонів. Тому Панін вважав, що
доцільно було б пеJревести всіх мешканців провінції на лівий берег
Дніпра й осеJлити між річками Самарою та Луганню, або біля Бахмуту.
Військо все треба вивести та приєднати до гарнізонів кріпостей УкJ
раїнської лінії, а землю Єлисаветградської провінції залишити пусткою,
заборонивши надалі селитися на ній. "Тогда, – закінJчував Панін, – НоJ
вороссийская губерния в цветущее состояние приведена быть может,
а границы империи в той стороне укрепленными и безопасными остаJ
нутся". Такий зміст цієї цікавої записки. На жаль, невідома дальша доJ
ля її. Невідомо наJвіть напевно, який з братів Паніних автор її, хоч
імовірно, що то був Микита Панін, який дуже цікавився Запоріжжям і на
замовлення якого історіограф Міллер писав своє "Разсужденіе о козаJ
ках запорожскихь".
У всякому разі, думка, висловлена Паніним в "записці" про некоJ
рисність для держави Єлисаветградської провінції в її сучасному виJ
гляді, не була забута. Вона відповідала головJним висновкам, які зробJ
лені були року 1763 ревізором, що виJвчав стан Нової Сербії. Але всеJ
таки радикальний план Паніна розв'язати Гордіїв вузол і знищити разом
усі досягнення колоJнізації країни, вивести все населення, спалити сеJ
ла й перетвоJрити на пустку цілу країну, – лякав уряд і йшов всупереч
його намаганням завжди збільшувати населення. Можливо, що тут
об'явилась третя компромісова комбінація.
Року 1765 до Петербургу приїхала із Запоріжжя депутація з КалниJ
шевським на чолі, маючи головну мету випрохати повернення земель,
які було взято під Нову Сербію. Про цю депутацію збереглося багато
відомостей в архіві запорізького коша, частково використаних А.
Скальковським в Історії Нової Січі. 23 серпня 1765 року Калнишевський
писав до коша, що відбулася нарада спеціальної комісії, яка розглядаJ
ла справи війська. До складу цієї комісії входили граф М.І. Панін, граф
З.Г. Чернишов, князь О.О. Вяземський. Панін заявив, що земля, на якій
було засновано Нову Сербію, повертається цілком військоJві, а посеJ
лення новосербців переведуть на р. Самарь та на "гребень" р. Орелі.
На другий день, 26 серпня, Калнишевський знову був на засіданні
комісії, де остаточно вирішено було відвести новосербцям землі так,
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що притоки Самарі залишаються запорожцям, а Орель – новосербцям.
Про це Калнишевський доJкладно повідомив кіш.
Проте прийшов 1766 рік. Депутати все ще чекали рішення в ПетерJ
бурзі і писали до коша сумні листи: виявилось, що для остаточного
розв'язання справи чекали приїзду до Петербурга
місцевих адміністраторів; в лютому прибув фон Брандт, І.Ф. Глєбов
і граф П.О. Румянцев. Чекали ще на О.І. Бібікова,
який раніше керував розмежуванням земель між Запоріжжям та
Польщею.
У травні 1766 року Калнишевський писав до коша, що Чернишов заJ
певняв під час розмови, що запорожці дістануть знову землі Нової
Сербії, а між річками Самар'ю та Ореллю буде збудоваJна лінія форJ
тець, проти чого запорозькі депутати намагалися протестувати.
Скаржився Калнишевський на фон Брандта, який заважає своїми
проектами. У липні того ж року Калнишевський знову поJвідомляв кіш,
що проект про повернення земель запорожцям був уже на розгляді саJ
мої імператриці і міністрів, але вони не висловили остаточного рішенJ
ня, тому що виявилося дещо непевJне в картах, проте ... "мы желаемое
получим, площадно говорят большие и небольшие, да от государыни
резолюции нет".
Зберігся надзвичайно інтересний та важливий документ, який, можJ
на гадати, відповідає реляціям Калнишевського. Це "Обряд как из ЕлиJ
саветградской провинции находячимся ныне военным жителям в НоJ
вороссийскую губернию перевод изделать и всю сию операцию проJ
изводить". Документ цей зберігся в паперах Г.А. Полетики, недбайливо
переписаний начерком кінця ХVIII ст. Підписано його за порядком так:
генер. Іван Глєбов, граф Петро Румянцев, граф Микита Панін, граф ЗаJ
хар Чернишов, Яків фон Брандт, граф (?! Н.П.JВ.) Олександер ВяземсьJ
кий. Як бачимо, все це особи, про яких писав Калнишевський року
1766. Дати немає, помилка є лише в підписі Вяземського – він мав тиJ
тул князя, а не графа; це могла бути помилка переписуJвача. Зміст "обJ
ряду" цілком відповідає реляціям Калнишевського та "записці" Паніна.
"Обряд" за змістом можна поділити на дві частини: одна частина
відповідає іншим офіційним документам і тому не виклиJкає ніяких
сумнівів. Друга частина подає цілком новий матеріал.
До першої частини належать пункти, в яких йдеться про розподіл гуJ
бернії на провінції, про будування фортіви від СамаJрі до Бахмуту, про
приєднання земель від Гетьманщини до НовоJросійської губернії, про
долю населення цих земель, про нагородження "надворного советниJ
ка" Одобаша за те, що він вивів 250 чол. зJзакордону.
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Звичайно, цікавіша та частина "обряду", котра не має повної анаJ
логії з іншими пам'ятками тієї доби. У них знаходиJмо докладно розJ
роблену проблему нової реформи країни: переJведення населення з
Єлисаветградської провінції на лівий беJрег Дніпра. Зимівники заJ
порізькі можуть залишатися на Самарі, але на загальному для всіх стаJ
новищі, як звичайні поселення мешканців губернії. Усі військові при пеJ
реведенні на лівий берег зберігають платню до травня 1767 року і маJ
ють право вступати до Самарського та Бахмутського полків, або нових
козацьких – Дніпровського та Донецького (тут помилка – то буJли не
козацькі, а пікінерські полки). Купецтво у фортеці св. Єлисавети може
переходити до містечок та фортець НоворосійJської губернії, або поJ
вертатися до Великоросії. Канцелярії, гарнізони, артилерія, інженерні
частини і все казенне майно переводять поступово до фортець КатеJ
рининської провінції та Бахмутського повіту. Церкви треба розібрати, а
ікони й майно перевезти. Гуту, що знаходиться біля польської границі,
переJвести не можна, за браком лісів. Її можна було б перевести лише
в місцевості, де багато лісів, напр., до маєтків Штофельна або Кочубея.
Усі поселяни дістають після переведення пільги на 2J3 роки, якщо
оселяться на Українській лінії, та 4 роки ті, що оселяться на Самарі. ВоJ
ни дістануть дільниці по 30 десятин, а по закінченні пільгових років плаJ
титимуть по 1 карб. 50 коп. на рік; поміщики платитимуть вдвічі менше.
Єлисаветградська провінція повертається запорожцям на таких
умовах: вони повинні зруйнувати форпости по лінії КалиJнівка – Чорний
Ташлик – Кагарлик; їм повертається земля, яку було взято року 1764;
вони беруть на себе відповідальність за спокій на польському кордоні.
Запорожці зобов'язуються не приймати втікачів, солдатів, не оселяти
одружених запорозьких козаків і залишити незалюдненою бар'єрну
смугу в 30 кілометрів завширшки. Місця митниць змінюються: замість
Царичанки митниця буде в Кодаці. Запорожці не мають права ввозити
без мита сіль, рибу, вино з Польщі та до Польщі. БуJдуються карантини
проти Новосілля, Микитинського перевозу, Кременчука, по Самарі. ТаJ
ким є зміст цієї цікавої пам'ятки.
Неясно, яка саме копія переховується в збірці Полетики і де
оригінал? Можливо, що то є копія тої резолюції, на яку так довго чекаJ
ли запорізькі депутати. За змістом пам'ятку можна датувати 1766 роJ
ком, або початком 1767, бо там згадується травень 1767 р. як термін
для переведення людності на лівий берег Дніпра.
До цього документу близько пасує інший – під назвою "ПредставлеJ
ние от войска запорожского с объяснением на него". Воно збереглося
в Державному Архіві й надруковано у скороченому вигляді О. СоловйоJ
вим. Копія з нього збереглася також в збірці Полетики, причому ця
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копія значно ширша від тексту, надрукованого Соловйовим, але має
чимало помилок, серед них є й орфографічні. Розходження між тексJ
том Соловйова та рукописом Полетики значні. Вони починаються із
зовнішнього вигляJду: Соловйов друкував "Представлення", а потім J
"Возражения" Чернишова. В копії Полетики – заперечення Чернишова
написано окремою шпальтою, пункт проти пункту "Подання" запоJ
рожців. Розходження є і в змісті: перші пункти "Подання" та "поясненJ
ня" на них Чернишова подано у Соловйова докладніше, ніж у копії ПоJ
летики, але в них бракує кількох рядків.
Подання не має дати в обох редакціях, але воно може буJти датоваJ
но на підставі слів вступу: там говориться, що минулого року на
засіданні граф Чернишов заявив, що землі Нової Сербії мають бути поJ
вернені запорожцям, проте їх не повертають і навпаки – ширяться чутJ
ки, що візьмуть ще землі до самої Самарі. З цього вступу видно, що
"подання" було подано за рік після згаданих вище переговорів КалниJ
шевського з Чернишовим, які були 26 серпня 1766 року, себто не раніш
осені 1767 року.
Зміст цього документу такий:
Пункт І. Запорожці висловлюють побоювання, що у випадку пересеJ
лення їх на Самарь, повстануть непорозуміння між ними та поселянаJ
ми. У поясненні підкреслюється, що ці непорозумінJня викликають самі
запорожці.
Пункт ІІ. Запорожці покликуються на надання польських королів, на
підставі яких вони володіли річкою Самар'ю. В поясненні підкресJ
люється, що вони року 1708 втратили всі свої права і землі ці перейшJ
ли під владу Російської держави й заJхищали їх російські війська.
Пункт III. Запорожці доводять, що на Самарі багато запорізьких саJ
диб. У поясненні говориться, що вони й надалі можуть залишатися, але
під владою Новоросійської губернії.
Пункту ІVJго бракує у Соловйова, проте він дуже цікавий. У ньому
йдеться про неможливість будувати фортеці по р. СамаJрі та небажанJ
ня будувати їх по рр. Орелі та Торцю. У "ПоясненJні" вказується, що
фортеці мають будувати проти "шатающихся злодеев", і згадується,
що під час останньої війни запорожці не дали допомоги російському
урядові. Ця згадка про війну 1769J1774 р., штовхає на думку, що цей
пункт було вписано вже пізніше до примірника, з якого зроблено копію
Полетики, і цей закид зроблено на підставі Маніфесту 1775 року.
Пункт ІІ (нумерація пунктів тут подається так, як їх зазначено в докуJ
менті): в ньому запорожці висловлюють побажання, щоб будували
укріплення й селили людей не по Самарі, а по Орелі. У "Поясненні" заJ
значається, що ці землі непридатJні для поселень, бо на Орелі мало
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лісів; в Бахмутській проJвінції землі не родючі, у запорожців же припаJ
дає по 15J80 десятин на зимівник. Далі – у Полетики йде
пункт III, якого теж бракує у Соловйова: в ньому запорожці висловJ
люють побажання поновити границю 1774 р., тому що на Самарі
зимівники існують з часів польських королів. У "Поясненні" підкресJ
люється, що вони можуть залишитися під владою Новоросійської гуJ
бернії, або власники їх можуть одержати землі в Новоросійській гуJ
бернії.
Пункт ІV. Тут повторюють запорожці своє бажання, щоб зроблено
було так, як обіцяно раніше: повернути військові Нову Сербію, а насеJ
лення її переселити на Орель. У "Поясненні" підтверджується, що запоJ
рожцям дають усі землі від Бога до Дніпра, крім бар'єрної лінії, і тут воJ
ни можуть оселити кого хочуть, виключаючи одружених козаків, бо до
родин їх приходитимуть втікачі з Малоросійської та Слобідської гуJ
берній, а у випадку ворожого нападу їх не може захистити ціла армія. У
додаток до редакції Соловйова в рукописі Полетики вміщено ще абзац
про те, що на цю останню війну запорожці даJли лише 6.000 чоловік
війська, а з них половина повернулася до Запоріжжя.
Таким чином видно, що ми маємо дві редакції "Представлення" заJ
порожців та "Об'яснения" на нього Чернишова. Соловйов, треба гадаJ
ти, мав у своєму розпорядженні оригінал; у паперах Полетики збереJ
глася копія з пізнішими додатками. Можна вважаJти, що оригінал було
складено року 1766J1767, за рік після обговорення питання про долю
Єлисаветградської провінції на нарадах у Петербурзі і бесіди КалниJ
шевського з Чернишовим.
Важко сказати, що саме затримало здійснення плану, накресленоJ
го в 1765J1766 роках.
Року 1769 по всій Єлисаветградській провінції пролетіла, як хуртоJ
вина, татарська навала, все знищила на своєму шляху, палила села,
уводила ясир та худобу. Кілька сот сіл було зруйJновано. Знову повстаJ
ло питання про захист Єлисаветградської провінції. У зв'язку з цими
подіями, повстала нова "записка", яку склали гр. П. Румянцев та М.
Воєйков, головнокомандуючий російською армією та Київський генеJ
ралJгубернатор. Вона мала назву: "План о приведении в безопасность
обитателей Елисаветградской провинции в нынешнее военное вреJ
мя", то есть в 1769 году". Вона була спрямована проти проекту графа
Паніна. Автори її доводили, що недоцільно переводити людність ЄлиJ
саветградської провінції на правий берег Дніпра тому, що там воно моJ
же опинитися в ще гірших умовах, ніж на лівому березі, до цього треба
додати великі втрати, пов'язані з переведенням людності, і пропонуваJ
ли перевести людність із південної частини провінції до північної. ПроJ
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те й ця записка не була використаJна урядом, і все залишалося без
зміни.
В останні часи самостійного життя Запоріжжя знову повстаJло пиJ
тання про повернення запорожцям земель, зайнятих під ЄлисаветJ
градську провінцію. Питання це повстало в Державній Раді (ГосударстJ
венном Совете) наприкінці 1773 року і на початку 1774 року. У зв'язку зі
скаргами запорожців, Державна Рада ухвалила вирядити "особу" зі
спеціальним дорученням перевіриJти ці скарги на місці. Не чекаючи
наслідків цього відрядженJня, Катерина ІІ заявила на засіданні ДержавJ
ної Ради 18 травня 1774 року, що конче потрібно остаточно розв'язати
непорозумінJня з приводу земель із запорожцями, і при тому висловиJ
ла такий погляд: запорізьке військо користувалося землями до утвоJ
ренJня Катерининської та Єлисаветградської провінції, тому було б
справедливо "задовольнити" їх тією або іншою провінцією. Але проти
того виступив міністр закордонних справ граф Панін, який навів усі моJ
тиви для того, щоб залишити ті провінції і по змозі оборонити їх. 19
травня на засіданні Державної Ради було прочитано витяг із докуJ
ментів, складений у Сенаті з приJводу різних моментів заснування НоJ
вої Сербії та НоворосійсьJкої губернії. Панін та граф Кирило РозуJ
мовський зробили доповіді, в яких доводили, що запорожці, якщо і маJ
ли права на ці землі, втратили їх 1734 року тому, що під час поверненJ
ня їх під російську протекцію не було зроблено жодного з цього привоJ
ду підтвердження. Державна Рада ухвалила викликати уповноваження
від Війська з писемними доказами прав запорожців на ці землі. УповJ
новажені прибули. Минув рік. 19 лютого 1775 року Державна Рада зноJ
ву розглянула питання про права на земJлі. Читали прохання запоJ
рожців повернути їм не лише Нову СерJбію, а також нові захоплювання
земель до самого Чорного моря, – землі, які були взяті під Дніпровську
лінію, землі, які буJли одержані від Польщі, а, крім того, повернути всі
збитки, які зробили запорожцям російські командири. Державна Рада
заJпитала Сенат з приводу прав запорожців на ці землі і просила КоJ
легію Закордонних Справ надіслати грамоту Богдана ХмельницьJкого,
на яку покликувались запорожці. Дні йшли, дні минали... 7 травня 1775
року та ж таки Державна Рада ухвалила: "истребить кош сих козаков,
как гнездо их своевольства, а усмиря, учредить над ними начальство,
а поселенные меж ними беглые новороссийские семьи возвратить на
прежнее место".
Надзвичайно цікавий цей офіційний документ. Він свідчить, що пиJ
тання про долю запорожців вирішалося не одностайJно, що були різні
думки з цього приводу, що сама Катерина ІІ здатна була визнати за заJ
порожцями права на землі й повернуJти їм частину їхніх "Вольностей".
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Тут можна згадати народні пісні з приводу скасування Січі. Деякі з
них вважають, що провинником загибелі Запоріжжя була Катерина ІІ;
інші, навпаки, висловлюють думку, що КатериJна ІІ не могла зробити
нічого доброго для Запоріжжя через "великих панів, панів сенаторів".
Відбилися ці події в оповіданні сучасника капітана Станислава ЗаJ
рульського; він писав, що Катерина повикликала депутатів від війська
запорізького та обіцяла їм, що по закінJченні війни буде проведено
розгляд їх претензій. Сенат ухваJлив вимагати від запорожців докуJ
ментів, на підставі яких проJсили повернути їм землі, але коли виявиJ
лось, що оригінали граJмот загинули, й вони базуються на самих
копіях, Катерина ІІ наказала "без малейшей перемены поступать поJ
прежнему".
Звичайно, справа була не в "пропавших грамотах" війська заJ
порізького. Справи були глибші, вони полягали в тому, що після КучукJ
Кайнарджійського миру існування Запоріжжя, як заслон південного
кордону російської імперії, стало зайвим. До Російської імперії було
приєднано великі простори земель на півдні: Озів, Керч, Енікале, КінбуJ
ри, а головне – Крим, звільнений від васальної залежності від ТуреччиJ
ни, перестав бути авангардом її проти Росії. Оточене зо всіх сторін
російськими землями Запоріжжя тепер не тільки не було потрібJним та
корисним для Росії, але стало гальмом дальшого розвитJку її коJ
лонізації та торгівлі на півдні. Цього не розуміли запорізькі дипломати і
не втрачали надії, що "не пізніш наJступного року" їм повернуть землі
Єлисаветградської провінції. Так писали вони з Петербурга до коша в
1774 році.
Повне, глибоке нерозуміння умов сучасного моменту пронизує проJ
хання, яке подав кіш Катерині ІІ вже після того, як буJло підписано КуJ
чукJКайнарджійський договір. У ньому запорожці просили повернути
не лише землі Нової Сербії, а також і ті землі, що колись належали заJ
порожцям, а потім перейшли до турJків, а зараз, на підставі цього доJ
говору, були приєднані до Російської імперії, а саме: Бозький та
Дніпровський лимани, берег моря, солоні озера, загалом – усі завоюJ
вання Росії.
Цікавий обмін думками відбувся між кошем та призначеним року
1774 на посаду головного командира Новоросійської губерJнії Г.О. ПоJ
тьомкіним. Разом із посадою він дістав від свого попередника
М.Воєйкова велику кількість нерозв'язаних справ, скарг, рапортів запоJ
рожців на утиски з боку російського командування і скарг цього команJ
дування на запорожців. Потьомкін звернувся до коша з листом, у якоJ
му оповіщав про признаJчення його на посаду головного начальника і
пропонував задоJвольнити скарги мешканців Новоросійської губернії й
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надалі не дозволяти козакам грабувати їх. "Я люблю сіромах, – писав
він, – і сам я січовик, і тому без конечної потреби не буду скаржитися на
них, сподіваючись, що і вони самі… не дадуть підстав для незадоволенJ
ня". У відповідь на цього листа 15 липня 1774 року кошовий КалниJ
шевський зі старшиною надіслали свого листа з побажаннями, від яких
не хотіли відмовитися запорожці. Вся Новоросійська губернія, – писаJ
ли вони, – стоJїть на землі запорізькій, і військо не втрачає надії, що воJ
но буде існувати саме й землі повернуться до нього. Якщо Потьомкін
справді щиро ставиться до запорожців, він мусить виJкористати свій
вплив на царицю і прискорити цю справу. Приймаючи нових кандидатів
на звання "товаришів Кущовського куреJня" (до якого було вписано ПоJ
тьомкіна), запорожці висловлюваJли надію, що і нові товариші зробJ
лять усе можливе на користь "товариству". "Всі народи, – закінчували
вони листа, – за своє власне майно стоять, тому й нам треба відстоюJ
вати наші землі… а ті, що оселяються на них... у своїх поданнях "навоJ
дять разные вымышленности, а что мы своего доискуем – заглажуетJ
ся".
Не можна упускати з ока, говорячи про Запоріжжя останніх часів йоJ
го існування, що воно не нагадувало Запоріжжя ХVII ст., або початку
ХVIII ст.: внутрішня боротьба щороку поширювалася і все різче відділяJ
ла старшину від "сіроми". Старшина все більше втягувалась у торгоJ
вельні інтереси, брала безпосередJню участь у торговельних стосунках
із Кримом, Туреччиною, ПольJщею та Росією. Сільське господарство зі
скотарством захоплює увагу старшини. Серед членів старшини кінця
існування Запоріжжя було чимало поміщиків, володільців великих
маєтків із добре екранізованими господарствами. Калнишевський мав
у час ліквіJдації Січі 7 зимівників з хатами, стайнями, кошарами, млинаJ
ми. У цих зимівниках відгодовували велику кількість різної худоби. РоJ
ку 1775 Калнишевський мав 639 коней, 107 корів та волів, 13006 овець
та кіз, разом 15880 голів. Військовий пиJсар Глоба мав у своїх зимівниJ
ках 13774 голови різної худоби. Суддя Головатий мав 1610 гол., старJ
шина Ногай – 2551 гол., Гараджа – 2910 гол. Ці представники старшиJ
ни не були винятками: величезні господарства мали полковник Рудь,
Колпак тощо.
Усі ці господарства обслуговували робітники, головним чином найJ
мити. У зимівниках старшини під час зруйнування Січі зареєстровано
було чимало наймитів, які працювали за харчі, одяг та грошову платню,
складаючи з господарями договори. Тут були робітники різних катеJ
горій; звичайні батраки, упраJвителі зимівників, "господарі", які корисJ
тувались великим довір'ям власників, діставали велику платню,
нерідко мали значну кількість власної худоби.
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Володіння великими маєтками, табунами, чередами, кошарами буJ
ло пов'язано з участю в торговельних операціях. Писар Глоба продав
1775 року 1000 четвертей борошна. Великі череди рогатої худоби, таJ
буни коней ганяла старшина на ярмарJки до Нової Сербії, Польщі.
Торгівля рибою, сіллю займала видатне місце в економіці Запоріжжя, і
найбільшу пайку приJбутків мала, звичайно, старшина. Торговельні
операції сприяли накопичуванню значних капіталів у руках старшини,
не рахуючи військової здобичі. Під час конфіскації майна року 1775 у
старшини було знайдено багато грошей готівкою: талери, єфимJки,
тинфи, фундуки, марелі, російські червінці, золото, асигнації. У КалниJ
шевського було знайдено золота та срібла на 42520 крб. 95 коп., у ГлоJ
би – на 27648 крб. Капітал старшиJни не обмежувався золотом та
сріблом, які лежали мертвим баластом: у Калнишевського було боргоJ
вих розписок на кілька тисяч карбованців; у нього була боргова розпиJ
ска Миколи Рудя на 1000 крб., ще раніше він позичив козакові КараванJ
цеві 2400 крб., купцеві Кнескову 900 крб., якомусь козакові 188 крб.
Уже по ліквідації Січі, під час заслання Калнишевського, виявилось, що
він позичив гроші бунчуковому товаришеві Руденкові, полковому осауJ
лові Микусі та капітанові Мавроєні 2000 крб. і вони почали повертати
борг та вимагати повороту їм обліку. Глоба мав теж боргових розписок
на 5618 карб.
На значну готівку, що її мала старшина, вказують щедрі офірування
на будування церков, на оздоблення їх, які робила старшина. КалниJ
шевський поставив на власні кошти три великі церкви: року 1763 в ЛоJ
хвиці, року 1768 – в КиївоJМежигірському монастирі та року 1770 – в
Ромнах. Крім того, він надсилав коштовні пожертви до церкви в ЄрусаJ
лимі. Глоба розпочав буJдувати церкву в с. Гупадівці, але не встиг
закінчити її; роJку 1776, з наказу Потьомкіна, було оплачено майстрам
з прибутків із конфіскованого майна Глоби. Головатий був незаJ
можніший від Калнишевського та Глоби, проте він теж зробив коштовJ
ний подарунок церкві в Батурині: Євангелію в срібній шаті.
Треба мати на увазі, що, крім господарства та готівки, старшина маJ
ла значні скарби в різних речах: Калнишевський мав багато золотих реJ
чей, посуд, годинники, зброю, прикрашені дороJгоцінним камінням,
перлами.
Звичайно, не вся старшина володіла такими скарбами, як КалниJ
шевський, Глоба та інші представники її верхівки, які зосередили в
своїх руках усю політичну та економічну владу та значення. Опис
конфіскованого майна старшини освітлює екоJномічне положення, так
би мовити, середнього шару старшини, наприклад, Білий, який мав
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883 голови худоби, Смола – 587, Куций – 457, Яловий – 225 голів та
відповідну кількість іншого інвентарю, зимівники тощо.
У цьому середньому шарі запорізького козацтва були поширені гроJ
шові розрахунки; залишилось чимало вказівок на те, що деякі козаки
мали значні кошти, які були конфісковані року 1775: козак Смола мав
2000 крб., козак Тягун мав 550 крб., полковник Гук – 200 крб., козак ПоJ
тапенко – 4400 крб., коJзаки Яковлів та Стіна – разом 2115 крб., полJ
ковник Колпак – 1000 крб. і т.д. Збираючись виступати в похід року
1769, Лук'ян Великий передав попаді Акулині 2000 крб., з дорученням
давати ці гроші людям під відсотки. Кіш суворо стежив, щоб зоJ
бов'язання виконували своєчасно і сам давав гроші в позики за відсотJ
ки. Так, року 1770 Кіш дав позику одному козакові в сумі 600 крб., іншоJ
му – 400, року 1771 – третьому – 140 крб.
Поруч із заможними козаками існували незаможні, "сірома", які не
мали нічого й животіли з випадкових заробітків та військової здобичі, з
них складався головний контингент війська. Зрозуміло, що інтереси
старшини – значних землевласників, проJмисловців – були протилежні
інтересам цієї сіроми або голоти.
Ця протилежність інтересів різко позначилась у політиці Коша
відносно Росії. Керівна верхівка, заможна старшина, легко відмовляJ
лась від своїх прав щороку перебирати старшину й пішJла назустріч баJ
жанням царського уряду – мати на Запоріжжі беззмінну старшину.
Сірома різко виявила своє незадоволення низкою протестів під час виJ
борів небажаних для неї кандидаJтів – таких, як Ігнатович, Федорів,
Калнишевський. За останні роки ісJнування Запоріжжя класові проJ
тиріччя набули виключно напружеJного характеру: з одного боку стояJ
ла старшина, яка різними засобами набула значні скарби, головним
чином, у формі великих господарств, грошових цінностей; вона брала
участь у торгоJвельних операціях, відправляла за кордон рибу, сіль; в її
руJках зосереджувалась і політична влада, і багатства; з другоJго боку
стояла маса козаків "нетяг", голоти, яка юридично мала всі права однаJ
ково зі старшиною, але фактично бідуваJла, і не тільки не мала власноJ
го господарства, а навіть дехто не мав одягу "для прикриття тіла", і
мешкали вони по куJренях, годуючись із військового казана або працюJ
ючи наймитаJми в старшинських зимівниках.
Природно, що класові протиріччя викликали на Запоріжжі гостру
боротьбу, яка набувала іноді загрозливих форм. Бували випадки, коли
голота розбивала крамниці на базарі, руйнувала старшинські зимівниJ
ки, але бували випадки, коли рух набував політичноJсоціального харакJ
теру. Так було року 1768, коли повJстала сірома проти новообраної
старшини, з кошовим Калнишевським; вона почала руйнувати їхні буJ
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динки; старшина втікла до російського ретраншементу і була поновлеJ
на лише за допомогою російського війська. Наступного, 1769, року під
час перевеJдення слідства козаки показали, що вони хотіли обрати ноJ
ву старшину і податися з нею, забравши артилерію та військовий
скарб, до Туреччини. Року 1769 вибухнуло нове повстання в КорсунсьJ
кому курені; року 1770J1772, під час Дунайської операJції, пройшла
хвиля повстань козацької сіроми проти старшини, а року 1773 полковJ
ник Колпак примушений був утекти зJпід Кінбурна від своїх козаків.
Постійно почуваючи себе оточеною "внутрішніми ворогами", старJ
шина не вважала себе спокійною на Запоріжжі, ні в Січі, ні в зимівниках
і шукала захисту з інших боків. Тому вона охоJче йшла назустріч
російському урядові. Запорізька старшина намагалася зрівнятись у
правах з російським дворянством. Це ясно висловили запорізькі депуJ
тати в Комісії 1767 року, і це намагання пояснює ту надзвичайну
легкість, з якою була зруйнована Січ і запорізька старшина почала
зміняти свої військові звання на російські офіцерські ранги та перетвоJ
рюватися на поміщиків Катеринославського намісництва.
Рівномірно зі зростанням старшинського землеволодіння йшло заJ
люднення слобід на запорізьких "Вольностях". Не тільки, як і раніш,
приходила людність, переливаючись через кордони і залюднюючи
вільні землі, але, наприкінці існування ЗапоJріжжя, можна спостерігати
інші засоби залюднення слобід. Кіш, подібно до адміністрації НовоJ
російської губернії, вживав різJних заходів, щоб сприяти залюдненню
слобід. Так року 1765 на східній границі Запоріжжя, де боротьба за
землю набула винятJково гострого характеру, Кіш ухвалив негайно заJ
селити землі від Тору до Ізюму – якраз ті землі, з приводу яких точилаJ
ся боротьба між запорожцями та Ізюмською провінцією. Старшині ГаJ
раджі було доручено заселення цих земель. Сюди охоче йшли люди із
Слобожанщини та Гетьманщини, головним чином, селяни із поміщицьJ
ких маєтків. Переселенців було так багато, що було засновано нову паJ
ланку – Барвіностінковську. Тут з'явились густо заселені села –
Камішеваха й інші. Зокрема, швидко йшло залюднення
Барвіностінковської паланки з 1769 року, в зв'язку з татарським наскоJ
ком на Єлисаветградську провінцію, коли люди кидали свої оселі й
тікали світ за очі. Запорожці вдало використали цей момент, захопили
чимало покинутих маєтків і розселили на своїх землях втікачів. Пізніше,
коли поміщики поJчали повертатися до своїх маєтків, вони частоJгусто
заставаJли там запорожців. Почалися безконечні скарги поміщиків на
запорожців до начальства Гора, Бахмуту, Ізюму.
Року 1765 Калнишевський, перебуваючи в складі депутації
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від Коша в Петербурзі, писав звідти, що він має відомості про наказ
оселити Самарський гусарський полк на запорізьких землях. Тому треJ
ба негайно зайняти зимівниками землі на берегах Дніпра біля порогів.
Року 1768 Кіш видав наказ заселити одружених козаків по границі НоJ
вої Сербії в слободах – Петрівці, Верблюжці, Куцівці, Зеленій, Жовтій.
Цікавий зміст ордера Калнишевського 1772 р., в якому він писав,
що багато запорожців, не маючи власних "отеческих и других никаких
наследственных земель, поселясь в польской области, Малороссии,
других краях, выходят после женитьбы на земли войска запорожскоJ
го". Далі пропонується оселити цих
родинних козаків, а також переселенців із Польщі над річкою ІнгульJ
цем біля устя р. Бересніговатої слободами так, щоб сторонні не мали
можливостей влазити до таких місць і захоплювати там ґрунти.
Кіш добре розумів важливість розвитку сільського господарJства.
Року 1769 він наказав паланковим полковникам стежити, щоб землі буJ
ло засіяно з розрахунком, щоб прокормити не лише хлібороба, а також
щоб і продавати значну частину врожаю. ПеJредбачаючи, що селянам
не вистачить власної худоби для такого господарства, Кіш наказував
паланковому начальству позичати селянам волів.
Можна відзначити, що наприкінці 1760Jх років та на початку 1770Jх
приплив населення до Запоріжжя значно збільшивJся. Цьому сприяли
різні обставини; з одного боку – зміцнення кріпацького гніту на Україні,
а також у Великоросії, з другого – придушення гайдамацького повстанJ
ня, Коліївщини, що примусило багато людей, котрі брали участь у поJ
встанні, шукати порятунку на Запоріжжі. Серед них було чимало
вихідців із Новоросійської губернії, які, побоюючись розправи, не наваJ
жувалися повертаJтися на старі місця і кинулись на Запоріжжя. Тут пеJ
ред ними відкривались великі можливості знайти працю в нових
маєтках запорізької старшини, або оселитися у військових слободах.
Правда, тут вони знову одягали на шию ярмо, але було воно легше, ніж
старе. До Запоріжжя втікали не самі селяни, а також і козаки, пікінери,
зокрема після повстання, гусари, навіть чужоземні переселенці, на поJ
селення яких російський уряд витрачав такі великі кошти. Тікали окремі
мешканці, переходило населення цілих слобід разом, уводячи худобу,
переJвозячи майно; переходили добровільно або під примусом із боJку
запорожців. За останні роки існування Запоріжжя, пересеJлення цілиJ
ми слободами набуло постійного характеру і надало виключний колоJ
рит історії прикордонних відносин між Запоріжжям та Новоросійською
губернією. Документи різного роду – скарги потерпілих, офіційні раJ
порти адміністрації освітлюють ту атJмосферу постійної боротьби за
землі, за людей, яка утворилаJся там.
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Збереглися надзвичайно важливі документи, які характеризують цю
ворожнечу, боротьбу, напади, той стан постійної війJни, які утворились
на кордонах Новоросійської губернії та Запоріжжя. Серед них одне з
перших місць належить "екстракJтам", які було складено з наказу ПоJ
тьомкіна з рапортів, що їх подавали місцеві начальники про шкоди, які
терпіло насеJлення від запорожців. Один екстракт, складений полковJ
ником Звєрєвим, охоплює 1767J1774 роки. Другий екстракт, підписаJ
ний генералJмайором Чертковим 3 квітня 1775 року, охоплює один рік.
Безумовно, такі матеріали мусили мати велике значенJня для ПоJ
тьомкіна, показуючи, яку небезпеку для населення НоJворосійської гуJ
бернії мало Запоріжжя.
Перший екстракт мав назву "Екстракт, складений в Новоросійській
канцелярії, на яку суму в провінціях та полках тої губернії запорожці
зруйнували та пограбували, також скільки воєннослужбовців, їх родин,
казенних та поміщицьких селян уведено на Запоріжжя чол. ст. від 1767
до 1774 р. – до 21Jго липня".
Тут показано, що в Катерининській провінції було пограбовано заJ
порожцями на 91967 крб. 83 коп.; в Єлисаветградській провінції – на
101963 крб. 19 коп., разом на 193931 крб. 20 коп. За той час утекло на
Запоріжжя і було виведено запорожцяJми з Катерининської провінції
2574 д. чол. ст., з Єлисаветградської – 831 д. чол. ст., разом 3405 душ
чол. ст. Крім того – полJкових цілими ротами, а поміщицьких – слобоJ
дами зо всім своїм уведено і на великі суми зруйновано, але встановиJ
ти напевно, скільки з тих сіл взято й зруйновано, не можна за браком
відоJмостей. Крім того, зазначено, що запорожці розігнали 51 форпост
та зробили із Польщі та до Польщі вільний шлях.
Другий екстракт, датований 1775 р., дає ще більші цифри. У ньому
показано, що в Катерининській провінції було пограбоJвано та спалено
на 95133 крб. 93 коп., в Єлисаветградській провінції – на 232696 крб. 39
1/2 коп. У той же час було звеJдено людей – із Катерининської провінції
2493 д. чол. ст., з Єлисаветградської – 2881 д. чол. ст., разом 5374 д.
чол. ст.
Ці екстракти не були єдині: такі екстракти складали в різних частиJ
нах Слобідської, Новоросійської губернії щомісяця. Аналогічні реєстри
збитків надрукував Д. Яворницький: один охоплює Катерининську та
Єлисаветградську провінцію за 1772J1774 рр. В останнім екстракті
підкреслено цікаву рису – в рапорті генералJгубернаторові Слобідської
губернії Щербініну Ізюмська провінціальна канцелярія зазначає, що
шкоди мешJканцям провінції від запорожців збільшуються від 1769 р.,
коJли запорожці "начали усиливаться наглым образом, а прошлого
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1774 года и совсем уже их жителей и владельцев ко владению не допуJ
скают".
Заходячи вперед, треба сказати, що збитки населенню, нанеJсені
запорожцями, теоретично мали бути повернені Комісією на підставі ухJ
вал "Комісії для розгляду претензій" людності Новоросійської губернії
з приводу шкод запорожців. На практиJці справи розглядали протягом
кількох десятків років, сплату компенсації затримували теж роками.
Так, 1784 року полковник Звєрєв скаржився віцеJгубернаторові
Тібекіну, що й досі заJпорізька старшина володіє худобою, яку заграбуJ
вала колись у селян і яку ця Комісія ухвалила повернути селянам.
Взагалі треба визнати, що реєстри збитків дають враження щоденJ
ного життя населення, повного постійної небезпеки, тривог за життя,
за майно, – враження, яке залишають окремі рапорти з приводу наJ
падів. На підставі цих рапортів можна уявити, де саме було найбільше
небезпечних районів. То була, головним чином, Єлисаветградська
провінція, а саме територія Єлисаветградського пікінерського полку та
Молдавського гусарJського полку. Наскоки були переважно під провоJ
дом писаря Мойсея Чорного, писаря Вірменка, С. Чалого, осаула ШкоJ
ли, Сукури. Звичайно до слободи приходив загін запорожців чоловік
30, увоJдили з собою все населення. Успіх нападу пояснювався тим, як
мешканці зустрічали запорожців: частоJгусто 30 запорозьких козаків
уводили за собою 20J25 родин поселян, себто групу людей вдвічі
більшу ніж загін. Перший акт – вивід населення J часто викликав друJ
гий: мешканці повертались до своєї слободи, розбирали хати, інші
будівлі, вантажили на вози разом з майном і вивозили на нове місце,
переганяли худобу. Бувало, що при тому вони виводили інших мешJ
канців, які залишилися після наJскоку запорожців, наприклад, у рапорті
Єлисаветградської канJцелярії зазначено, що фаміліят Продам МолJ
давського гусарсьJкого полку, під впливом запорожців, збунтував усіх
фаміліятів і забрав їх зо всім майном та перевів кудись "под ведомство
запорожское в пределы неведомо куда". У іншій справі зустрічаємо
вказівку: мешканці 15 роти того ж Молдавського полку, волохи та укJ
раїнці, які вже перейшли до запорожців, роблять наскоки на ту роту і
грабують, забивають людей і "оных разбойников бывших гусаров, тоже
и настоящие при ротном цехгаузе убоясь боя от страха все до остатка
разбежались". Того ж року колишні пікінери, які втекли до запорожців,
напали на слободу Краснокаменку, забили поручника Зерваницького і
увели з собою 10 родин. Мешканці слободи Спаської втекли до запоJ
рожців і потім, вкупі з ними, зробили наскок на слободу.
Згодом російський уряд обвинувачував запорожців у тому, що вони
переманили до себе 8000 волохів, разом з тими, які примушені були
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перейти до них і підкоритися їх самовладі. Тут російський уряд мав
рацію: вихідців із Молдавського полку втіJкало багато на Запоріжжя,
стільки, що за останні часи існування Запоріжжя було засновано паланJ
ку Макаровську з цих утікачів.
Цікава історія слободи Жовтенької: під час цієї запеклої боротьби
між Новоросійською губернією та Запоріжжям: р. 1773 коло 20
фаміліятів та приписних перейшли з Жовтенької до запорожців та наJ
мовили полковника Поповича і писаря Фридрика зробити напад на
слободу. Запорожці приїхали загоном 56 чол., з ними приїхали втікачі із
слободи з возами, поламали будови і перевезли до запорозької слобоJ
ди Зеленої. Коли решта мешканJців побачила ту руйнацію, вони теж
добровільно перейшли до Зеленої.
Академік Ґюльденштедт, який подорожував по Єлисаветградській
провінції 1774 р., наводить реєстр слобід, населення яких – хто з приJ
мусу, хто з доброї волі – перейшло до запорожJців; у тому реєстрі стоJ
ять: слобода на усті Мигейського Ташлику, Комісарівка, Верблюжка,
Зелена, Петрівка, зимівники на Княжій балці. Усього він нараховує поJ
над 700 чол.
О. Пишчевич теж подає реєстр таких слобід, але він не аналогічний
наведеному у Ґюльденштедта, а саме: Верблюжка, Куцівка, Петрівка,
Зелена – заселені одруженими запорожцями,
до яких приєднались пікінери, що їх запорожці уводили неначебто
своїх "родичів".
З приводу слободи Зеленої сталася суперечка після зруйнуJвання
Січі між начальником території Січі, полковником НороJвим, та полковJ
ником Єлисаветградського пікінерського полку Уваловим: Увалов вваJ
жав, що Зелена належить до пікінерського полку і вимагав від неї
робітників на різні наряди. Норов доповів, що вона не підлягає УвалоJ
ву, бо належала запорожцям. Цікава резолюція губернатора МуромцеJ
ва в цій справі 1777 р. Зі справ комендантської канцелярії – написано в
ній – видно, що населення слободи повтікало 1769 р., під час татарсьJ
кого нападу, і до 1772 року слобода залишилась пустою. Після того воJ
на була заселена одруженими в "Малоросії" запорозькими коJзаками і
до зруйнування Запоріжжя залишилась у відомстві ПетJрової слободи
і пікінерів, крім 4Jх чол., що втекли з полку.
Того ж 1772 року запорожці зробили напад на слободу Одобашовку,
увели спочатку 6 родин поселян, а за кілька днів
приїхали знову та увели ще 200 чол.; слобода запустіла. З ВербJ
люжки увели 26 родин, з Овнянки – 21 родину.
Про інтенсивність руху з Новоросійської губернії до Запоріжжя
свідчать такі цифри: за серпень 1774 р. запорожці увеJли з ЄлисаветJ
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градського пікінерського полку 185 військових та 66 родин селян. За
вересень того ж року було 18 наскоків запоJрожців на слободи того ж
полку, коли уводили людей, худобу. Селяни, які не хотіли переходити
до Запоріжжя, боялись вихоJдити на поле, а якщо треба було – виходиJ
ли на оранку, жнива, озброєні рушницями; на високих могилах ставили
подібні до запорозьких фігури – стовпи з соломою, які запалювали, коJ
ли наближався ворог, тоді всі кидали роботу і тікали.
Академік Ґюльденштедт підкреслював неоднакове ставлення запоJ
рожців до різних груп населення Новоросійської губернії;
за його спостереженнями, запорожці неохоче вступали в стосунJки
з великоросіянами, тому мешканці слободи Покровської "не мають
турбот (від запорожців), хоч мешкають на самому кордоні – доказ, що
запорожці неохоче заводять стосунки з москалями, як називають вони
великоросіян, і що волохи та українці переJходять до запорожців,
здебільшого, з доброї волі, ніж примусово".
Таким чином, Запоріжжя притягувало тисячі втікачів зо всіх частин
України та Росії. Серед причин, які сприяли збільшенню втеч на ЗаJ
поріжжя, перше місце належало кріпацтву. Доба другої половини ХVIII
ст. позначається зміцненням кріпацтва в РосійсьJкій імперії. ДворянстJ
во остаточно закріпило за собою позицію пануючого класу і намагалоJ
ся монополізувати в своїх руках володіння землею, заводами, фабриJ
ками. Ці намагання виявлено буJло в наказах депутатам у Комісію 1767
р., в дебатах, які там ішли. Щоб збільшити прибутковість маєтків, двоJ
ряни намагались збільшити кількість кріпаків. Наприкінці ХVIII ст.
кількість розJданих дворянству "душ" досягає найбільшої висоти: під
час цаJрювання Катерини ІІ роздано 17000 селян; протягом 20 років –
від 1766 до 1783 – у 27Jи великоросійських губерніях кількість
"ревізських" душ збільшилась на 31%. Аналогічний процес відJбувався
на Лівобережній Україні: після смерті гетьмана СкороJпадського
ревізія зафіксувала 45000 дворів вільних посполитих; за гетьмана РоJ
зумовського їх залишилося тільки 4000 душ, решта зникла. Вони або
перетворились на підданих старшини, або повтіJкали, головним чиJ
ном, на Запоріжжя.
Поширення кріпацтва кількісно пов'язано було з посиленням його:
збільшувалась експлуатація селян, поміщики намагалиJся здобути від
них якнайбільше прибутків. Мало хто задовольнявJся триденною панJ
щиною, вимагали 4, 5 навіть 6 днів роботи.
Сільське господарство дає поміщикам великі прибутки у зв'язку зі
збільшенням попиту на пшеницю в Західній Європі. Орган двоJрянJ
поміщиків "Труды вольного экономического ОбJва" за 60Jті роки поJ
вний порад, що робити, щоб піднести врожайність, краще використати
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кріпацьку працю. Не задовольняючись рільництвом, поміщики перехоJ
дять до обробки продуктів сільського господарJства: засновують
ґуральні, броварні, мануфактури для обробки льону, пеньки, вовни.
Рідко поміщицьке господарство не мало підсобних промислів та приJ
бутків від прядіння, ткацтва і т.д., причому для них використовували сиJ
ли не тільки жінок, але й дітей з 10 і навіть 8 років. За підрахунком ТуJ
ганJБарановського 1773 р. із 328 фабрик 57 належали дворянам, приJ
чому ці дворянські фабрики виробляли коло 1/3 частини всієї фабричJ
ної продукції в Російській імперії.
Що важче робилося кріпацьке ярмо, то частіше вибухали повJстанJ
ня селян, з одного боку, і збільшувались втечі селян – з другого. Про це
відверто казали депутати в Комісії 1767 року, вимагаючи від уряду заJ
ходів для припинення масових втеч селян, організації розшуків втікачів,
кар тим, хто прийматиме їх. ДеJхто з депутатів просив навіть уряд не
карати поміщиків, якщо пійманий кріпак умре під різками – себто дозJ
волу карати смертю за втечу.
На жаль, мало матеріалу, щоб показати конкретно, яку роль відіграJ
ло Запоріжжя в селянському питанні; проте, безумовJно, ця роль була
значною. В. Антонович показав на прикладі Київщини, Волині, що, чим
далі від границі Запоріжжя лежав панський маєток, тим важчим був там
гніт кріпацтва. Треба гадати, що така ж картина спостерігалась і на
Лівобережній Україні. Цікава замітка поміщика Слобідської губернії маJ
лює, як тривожно господарювали там, бо весь час він боїться, що селяJ
ни можуть втекти від нього. Скарги найбільших поміщиків Слобідської
губернії – ДонецьJЗахаржевських, Краснокутських, Капустянських,
Двигубських, Рудневих – на втечі від них селян до Запоріжжя добре
освітлюють стан речей. На підставі цих скарг Слобідська губернська
канцелярія 1773 р. подала промеморію генералJгубернаторові
Щербініну, в якій просила захистити поміщиків від запорожців, які пеJ
реманюють селян і залюднюють цілі слободи втікачами поміщицькими
та казенними селянами.
Зрозуміло, з якою ненавистю ставились поміщики до запорожців,
до Запоріжжя, де в безкраїх степах зникали їх кріпаки. Це почуття заJ
пеклої ненависті відбила на собі значна частина дворянської літератуJ
ри другої половини ХVIII ст. Так віJдомий історик Г. Мілер в записці,
складеній з наказу графа М. Паніна, відзначав, що запорожці засновуJ
ють великі слободи, що старшина їх робиться заможніша. Ще різкіше
ця думка висловлеJна в іншій записці. У ній висловлюється незадовоJ
лення, що запорожці переманюють до себе селян; заселили вже 25000
двоJрів, цих селян зробили своїми підданими; серед старшини багаJто
заможних людей, які мають свої маєтки, господарства, промисли.
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У Петербурзі надавали великого значення накопиченню багатства
запорожцями. Року 1775 депутація, яка перебувала в Петербурзі, пиJ
сала Калнишевському, що Потьомкін обвинувачує "буцімто Ваша ЯсноJ
вельможність обзаводите себе модные покои такие, каких никогда не
было там (у Січі), и весьма богатыми всех запорожцев ставят, кольми
паче Вашу Ясновельможность, что в недавнем времени продали в
Крим овец 14000 по 2 рубля каждую; сие сам Потемкин нам говорил".
Надзвичайно важливий для розуміння ставлення російського уряду
до Запоріжжя маніфест 3 серпня 1775 року про зруйнування Січі. ЦікаJ
во, що видано його було за два місяці після того, як стався самий факт
і Запоріжжя вже було включено в склад НовороJсійської та Озівської гуJ
берній, старшина – заслана, її майно конфісковано. Маніфест 3 серпня
є не лише документом, який регламентував скасування Січі, одночасно
він є публіцистичним твором, що виявляє мотиви, які викликали зруйJ
нування Січі, і наJче виправдує царський уряд. Маніфест намагається
утворити певJну опінію читача, переконати його, яка небезпека для
цілої РоJсійської держави була в самому існуванні Запоріжжя і не тільки
для держави, але для добробуту його підданих.
Не вважаючи на те, що оголошено маніфест за два місяці після
зруйнування Січі, в ньому чимало протиріч; в одному місJці йдеться про
те, що запорожці приймали до себе різний "наJбрід", й існували з граJ
бунків, перебуваючи "в совершенной праздности, гнуснейшем пьянстJ
ве и презрительном невежестве", і що запорожці ніколи не мали власJ
ності, а далі – що вони засJновували зимівники, переселяли людей з
гусарських та пікінерських полків і оселили до 8000 душ об. ст.; захопиJ
ли землі між Богом та Дністром, підкорили населення Молдавського
полку і хотіли збройною силою повернути землі Новоросійської гуJ
бернії. Вони приймали до себе одружених, родинних людей, "завели"
власне рільництво і досягли в ньому великих успіхів тому, що в степах
перебувало до 50000 селян, що займались хліборобством. Маніфест
закінчувався такими висновками: "Всякий здраво рассуждающий моJ
жет тут легко проникнуть, как лукавое намерение запорожских козаJ
ков, так и существительный от оного государству вред: заводя собстJ
венное хлебопашество, расторгали они тем самим основные зависиJ
мости от престола нашего и помышляли конечно составить из себя поJ
среди отечества область совершенно независимую и под собственJ
ным своим неистовым управлением, в надежде, что склонность к разJ
вратной жизни и грабежу будет при внутреннем изобилии беспрестанJ
но обновлять и умножать их число". Наслідком того було вилюднення
сусідніх земель, а таJкож загроза торгівлі, яка могла б тут розвинутися
"к позавидованию всего света".
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Так, у маніфесті висувається проти запорожців два обвинуваJчення,
які виключають одне одного: їх трактують як грабіжників, п'яниць, волоJ
цюг, ледарів, які живуть з грабунків і заважають торгівлі і взагалі кульJ
турному життю сусідніх народів; з друJгого боку – їх обвинувачують у
тому, що вони заснували велике господарство, зимівники, скотарство,
слободи, що до них йдуть тисячами селяни, і в дальшому Запоріжжя
стає небезпечним для сусідніх земель, яким загрожує вилюднення. Так
само маніфест обвинувачує запорожців у тому, що вони утворили "безJ
женне" тоJвариство, а на іншому місці – в тому, що оселюють родинних
коJзаків.
Таким чином маніфест, відбиваючи настрої російського уряJду, поJ
вно висвітлює причини, які робили неможливим дальше існування ЗаJ
поріжжя, що стало непотрібним, як бар'єр проти таJтар та турків, і клиJ
ном вдавалося в російські губернії, його своєрідний соціальноJполітичJ
ний лад був анахронізмом в оточенJні володінь самодержавної Росії, а
його широкі лани були постійJною загрозою для розгортання кріпацьJ
кого землеволодіння Росії.
Зруйнування Запоріжжя було величезною подією в житті УкраJїни
ХVIII ст. З ним загинуло не лише войовниче товариство УкраїнJських лиJ
царів, які протягом трьох століть боронили Україну від страшних воJ
рогів і завдяки захисту яких в Україні могло розJгортатися економічне
та культурне життя. Із Запоріжжям загиJнула та сила, яка весь час проJ
тидіяла закріпаченню українсьJкого селянства. Поки існувало ЗаJ
поріжжя, поміщики не наважуJвалися переобтяжувати панщиною селяJ
нина, бо перед ним завжди був вихід – широкі степи Запоріжжя, з яких
не повертали втікаJчів, і лише після зруйнування його стало можливим
запровадженJня кріпацтва в Україні, що і сталося року 1783. Пройшли
десятJки, сотні років... забулося все, що було негативного в житті ЗаJ
поріжжя, і залишилось воно в пам'яті українського народу як захисник
України проти всіх ворогів, як "степ широкий, край веселий", де кожний
знаходив захист, порятунок та волю.
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ВАСИЛЬ КОЗАЧЕНКО
Народився 25 березня 1913 року у
селищі Новоархангельську в селянсьJ
кій родині. Вчителював, закінчив КиївJ
ський університет (1938), учасник ВеJ
ликої Вітчизняної війни, був на редакJ
ційній та виконавчій роботі Спілки письJ
менників, зокрема у 1973J78 роках очоJ
лював письменницьку організацію УкJ
раїни.
Автор понад двох десятків оригінаJ
льних книг повістей, оповідань, ромаJ
нів, нарисів, критики і публіцистики,
мемуарів. Лауреат Державної премії
України імені Тараса Шевченка у 1971
році (за цикл повістей „Ціна життя”, „ГаJ
рячі руки”, „Блискавка”, „Листи з патJ
рона”, „Яринка Калиновська”, „Біла пляма”), комсомольської премії
імені Миколи Островського у 1963 році (повість „Блискавка”) та премії
імені Олександра Фадєєва.
Помер 2 березня 1995 року, похований у Києві на Байковому цвинJ
тарі.

КОНІ ВОРОНІЇ
книга третя „При битій дорозі”
Приливайте доріженьку,
Щоб не курилася, –
...Розважайте рідну неньку,
Щоб не журилася...
Пісня

Навколо несподівано і якось раптово потьмаріло, так ніби оце по0
чав заходити над землею навальний жнив’яний вечір. Хоч насправді
було лиш по дванадцятій годині літнього дня. І щойно, за мить перед
тим, здається, яскраво світило ясне та жарке липневе сонце. Від спе0
ки, тривоги та гуркоту почувалася якоюсь отупілою і все навколишнє
сприймала неначе крізь сон.
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Приглушена навальними, несподіваними та незбагненний подіями
останніх тижнів, особливо ж останніх днів, Докія почувалася так, як
могла б напевне почуватися риба, викинувшись з води на пісок під пе0
куче сонце. Часом ловила себе на тому, що й свідомість її надовго про0
валювалася в якісь незбагнені безодні і світ навколо неї здавався тоді
якимсь несправжнім. І потім, коли свідомість та сприйняття віднов0
лювалися, не могла ніяк згадати, що робила, де була, що бачила упро0
довж отих часом коротких, а часом і довгих, на цілу добу “провалів”.
Напружувала до болю в голові увагу, але, здебільшого, так і не мо0
гла згадати: чому оце опинилася саме тут, десь аж на околиці села, на
колгоспних городах, за чим прийшла, що мала робити в колгоспній
конторі, а чи польовому стані десь аж за Холодною балкою...
Цієї миті, коли ось, ніби само по собі без жодних зусиль знову вия0
скравилось сприйняття навколишнього, вона так само не могла зрозу0
міти та пригадати, з якого часу оце стоїть уклякло на сінешньому по0
розі власної хати, одна0однісінька серед порожнього подвір’я, порож0
ньої вулиці та, власне, порожнього, збезлюднілого, ніби вимерлого се0
ла. Зрозуміла лиш, що вирвало її з небуття оте потьмаріння і різкува0
та, при гарячому та високому сонці, прохолода...
Усе навколо таке ж, чи майже таке, яким було, певне, хвилину, го0
дину, день, а то й який місяць тому. От тільки... чому та ще й отак ра0
птово зникло сонце? І чому саме, який час стоїть вона отут на сінешнь0
ому порозі, коли, здається, тільки що виганяла разом з Лукою Дем’я0
новичем колгоспну череду на Новобайрацький шлях?.. Була щойно
аж он де, а оце раптом отут, у себе на подвір’ї, підперши плечем одві0
рок, “розважається”, дослухаючись до того, що діється навколо неї.
А розважатися таки є чим! “Розваги” навколо, нічого не скажеш,
таки знамениті. Не щодня такі побачиш. А не бачивши, – все життя

ЕПОПЕЯ НАРОДНОГО ЖИТТЯ СТЕПОВОГО КРАЮ
Для читача, який почне читати третю частину роману Василя КозаJ
ченка “Коні воронії”, куцо перекажемо зміст перших двох, що побачиJ
ли світ у журналі “Київ”, а згодом і окремою книгою 1989 року у видавJ
ництві “Радянський письменник”.
“Міністр помер на світанку” – перша фраза роману. Середина 60Jх
років ХХ століття. На похорони приїжджає старенька його мати Докія. В
жалобній атмосфері прощання з сином розмотує багатостраждальна
мати клубок спогадів – від самого народження Трохимка. І розгортаєтьJ
ся перед зором читача літопис не тільки життя родини Бондарів (ПанаJ
са й Докії з синами Трохимом, Петром і дочкою Оксаною), а й усього
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гадай, не вигадаєш. Земля з глухим стогоном коливається під ногами
від тих розваг. І музика навколо – на жодному весіллі такої не почуєш.
Аж голову розламує від тієї музики.
Над головою, над хатою, над подвір’ям, як і три дні до того, стуго0
нить, виє, з оглушливою тріскотнявою роздирає на шмаття блакит0
ний, туго нап’ятий ситець неба, невидиме, однак гостро відчутне, сме0
ртоносне залізо. Якісь розлючені залізні рої гудуть та й гудуть, перети0
наючись понад її хатою, не стихаючи ані вдень, ані вночі ось уже кіль0
ка днів. Часом лиш ніби даленіючи, а потім знову з лютим шипінням
наближаючись. Та ще час від часу прошиває оте виття та шипіння,
пронизливий, зі свистом, рев літака і глуха та важка гупітнява бомбо0
вих вибухів, від яких здригається, погойдується, глухо стогне земля і
тоненько видзвонюють шибки у вікнах.
Подвір’я, вулиця, Ригорове – навскоси через вулицю – подвір’я,
все село німує, приголомшене та безлюдне. А так... усе навколо... ніби
як і вчора, і позавчора. Десь за річкою, за споловілими житніми горба0
ми, лопаються густі, майже безперервні постріли отих знавіснілих, що
про них і не чув ніхто до цього в селі, німецьких мінометів. А звідкі0
лясь з0за села, з0за хати негусто відповідають їм наші гармати та час
від часу спалахують у небі над селом миттєві повітряні зіткнення літа0
ків. І тоді знизу густою, лютою гавкотнею озиваються ще й зенітки.
Тих коротких хвилин, коли гуркітнява пострілів вщухає, балкою
понад річку проривається здалеку сполохане ревище наляканої, пере0
мученої худоби. За річкою, десь там уже в німецькому стані, здіймаю0
ться в небо, підсвічені знизу сліпучими зблисками полум’я, густі сто0
впи диму. Позаду ж, за хатою, отам, де причаїлися за садками та лева0
дами наші гармати, тихим, блідуватим полум’ям перегорають хати,
чорно димить уже третю добу, так і не схоплюючись полум’ям, заліз0
степового, десь поміж Помічною та Єлисаветом, села Старі Байраки:
від селянських бунтів початку ХХ століття, які завершились поразкою,
до початку Другої світової війни. Від народження Трохимка у полі, коли
розграбовувались панські економії, за що наймитів потім привселюдно
одшмагали на майдані чубаті донціJ„казакі”, до орденів молодого полJ
ководця Трохима, які він отримав за ХалхінJГол у 1939Jму.
По наймах шукала долю горьована родина Бондарів, стягалась на
власну оселю, бо пішли дітки, а потім чоловіка забрали на Першу світову,
з якої він повернувся через роки скалічений, але спраглий до життя на біJ
лих конях, про яких мріяли його синочки... А тут і революція, в яку повіриJ
ла сільська біднота і головна героїня роману мати Докія. З кривавої клаJ
сової боротьби постали дні мирні, але не заможні і без сподіваного щасJ
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ний дах школи. Так само третю добу горить – не догорає за ліском за0
палена з літаків валка вантажних машин. І смоляно0чорні клубки ди0
му котяться поволеньки вздовж річки ледь не через усе село.
Однак, – втямила, зрештою Докія, – потьмаріло отак раптово нав0
коло не від диму.
З0за річки, з0за житніх споловілих горбів, за якими ховалися, пев0
не, оті невидимі ще німці, з0за чорної смужки протитанкового рову,
хто й зна коли виповзла низька, клубчаста, зловісно0темна хмара і, на
очах зростаючи та розпросторюючись увсебіч, розповзлася вже на пів0
неба, пригасила сонце і притьмарила день. Глухо, але владно, прори0
ваючись крізь гуркіт бойовища, проклекотів грім. Війнув з0за горбів
прохолодний вітрець, кресонула неярка, миттєва блискавка. Світ по
ній зовсім потьмарився, і на подвір’я, на темні садки та закурені шпо0
риші почав висіватися тихий, дрібненький, майже невидимий дощ.
Такий тихий та невидимий, що Докія його якийсь час і не помічала.
Не помічала аж доти, поки її легка кофтина зовсім не потемніла і не
полились за шию прохолодні лоскітливі струмочки. Аж тоді, ніби зо
сну збудившись, стенула плечем, мерзлякувато здригнулась і з ясною,
якоюсь тоскною пронизливістю нараз подумала: “Як же це воно? Як
саме сталося і звідкіля взялось? І як же це вона отак нараз опинилася
тут, одна0однісінька, здається, у цілому світі? Не знаючи, не відаючи
нічого про дітей, онуків, усіх рідних! Не уявляючи навіть, де б вони за0
раз могли бути, що з ними і де їх шукати”.
Подумала, особливо гостро, ясно розуміючи свою жахну самот0
ність, безпорадність і повну неможливість розшукати хоч когось одно0
го з них... “Як же це я отак залишилася?! Одна... Без них.. Як же те0
пер житиму?.. Не знаючи, не відаючи?” Подумала так і нараз аж оце
помітила, відчула: усе навколо неї, не зчулася й коли, стихло, змовк0
тя для Бондарів. Як не берегли хлопці свою мрію, білих коней, як не ховаJ
ли їх по байраках та яругах від різних влад, але таки віддали махновцям,
отримавши натомість стару клячу, з якою через роки і пішли до созу. В суJ
мнівах і обнадійливих селянських сходках починалося те колгоспне житJ
тя, якому чинили спротив заможніші, хто вже встиг дещо надбати за проJ
минуле десятиріччя. Яскрава ілюстрація у творі – розкуркулення заможJ
ника, культурного господаря Софрона Перепічки, в дворі якого розмістиJ
ли колгосп, сам же господар поліз у петлю, а син його Сидір згодом ствоJ
рив повстанський загін і мстив за наругу над родиною як “посланець від
того, хто з’явиться незабаром та покладе край більшовицькій владі”.
Перші сподівання й хлібні заробітки нового колгоспного життя дуже
скоро обернулися для селян страшною трагедією голоду, який так глиJ
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ло, обірвалося... тиша... одні лиш хмари, змішуючись з клубками ди0
му, німо, моторошно клубочаться над головою...
***
Тишу розтяв безтямний жіночий вереск.
Птахою шугнула через вулицю, ввірвалася на подвір’я жінка. Зой0
кнувши, впала Докії на груди, ніби зламавшись у попереку, зсуну0
лась, опала на коліна:
– Ой! Ой тіточко Докіє, гайда вже прощатися! – зойкнула нестямно.
І тільки тоді впізнала Докія Ригорову Любку. – Ой, тіточко, ой мій же
там! Ригір!..
Мимовільно вражена такою молодечою жвавістю, що хтозна0де й
взялася в дебелому та глевкому Любчиному тілі, Докія навіть зляка0
тись не встигла.
– Що тобі, Любко! – сахнулася до неї, ледь не усміхнувшись про се0
бе.
– Ой, тіточко Докіє... Кінець наш прийшов! Будемо вже прощати0
ся, – не підводячись з колін, волала Любка.
– Прощатися?.. Та й навіщо? Чи їдеш куди?
– Ой, тіточко... Погибіль наша прийшла... Німці, тітко Докіє...
– Що – німці?.. Де?.. – так і не зрозуміла Докія.
– Ой! Погибіль наша!.. Я на перелаз до Чоботаря... А він з0за хати...
Чорний такий та страшний! І ружже в нього отакенне! А він же... Ри0
гір, як угледів – та на горище! Як кішка подерся! Я гукаю: злазь, Ри0
горе, бо вб’ють! А він ніби сказився! І слухати не хоче! Ой, погибіль на0
ша, тітко Докіє! Ой, уб’ють же його, уб’ють... Хоч попрощаємось перед
смертю, тітко Докіє!
боко в художній формі показано чи не вперше в українській материкоJ
вій літературі. Помирає глава сімейства Панас, на грані смерті опиниJ
ться й Докія, яку врятує найстарший син Трохим, що несподівано приJ
був додому з Середньої Азії, де він виборював радвладу у басмачів і
був тяжко поранений.
І далі трагедії 30Jх не оминають роду Бондарів. В лабети репресивJ
ного Молоха потрапляє жартун і комсомольський активіст, середній
син Петрик, студент літературного факультету столичного університеJ
ту, арешт рикошетом б’є по долі усіх його рідних: старшого брата ТроJ
хима виключають із військової академії та партії, сестру Оксану, ордеJ
ноносця й активістку – з технікуму, навіть Докії не дозволяють доглядаJ
ти в колгоспі худобу як матері “ворога народу”. Але все вертається на
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І тут, ніби саме по Любчиних словах, нараз усе навколо затріскоті0
ло автоматними чергами, і Докія, зиркнувши через вулицю, справді
вгледіла німців. Вперше оце побачила... Меткі, зеленаво0мишасті пос0
таті в темних касках одна по одній, ніби сполохані кимсь, вискакува0
ли з0за високих соняшників на Ригоровому городі, з0за тинів та хлівів
і, наосліп тиркаючи поперед себе з автоматів невідомо на кого і нащо,
почали перебігати вулицю. Пробігали попідтинню і зникали десь ви0
ще, в глибині раптом ожилої, виповненої тріскотнявою пострілів та
спалахами вибухів вулиці.
Двоє, зваливши ворота, забігли на подвір’я. Один прострочив з ав0
томата по вікнах, а другий, простуючи до дверей, загаласував:
– Рус – польшевік, ставайсь!
Докія так само, певне ж від несподіванки, злякатися не встигла.
Зовні спокійно, як і до того, стояла на порозі, дивилася, як наближаю0
ться німці, забувши на ту часинку про Любку, що так і клякла біля її
ніг, нараз змовкнувши, знетямившись, певне, з переляку.
Німці йшли просто на неї зі зведеними на рівень грудей цівками ав0
томатів. А вона стояла і незмигливо зустрічала їх спокійним поглядом,
не дивуючись і не полохаючись, так ніби все, що оце коїлось навколо неї
– і німці, і завірюха пострілів, і вибухи гранат, і даленіюча луна та кле0
кіт бою, все вже було їй і звичайним і звичним. І на тих німців дивилася
вона не як на живих людей, а так ніби на які рухомі ляльки в однакових
зелено0мишастих мундирах, темних касках і чоботях з широкими халя0
вами. І облич їхніх зовсім не розрізняла. Вони видавалися їй на один ко0
пил: круглі, бліді писки, з темними, вузенькими рисками замість ротів,
з округленими, мов олов’яні ґудзики, явно ж переляканими очима.
Перший зупинився, не доходячи до неї кілька кроків. Другий з хо0
ду, відштовхнувши її вбік, прострочив з автомата у розкриті сіни, пе0
свої місця після начеб між іншим мовленої Сталіним фрази “Діти за баJ
тьків не відповідають”. Більше того, Докія стає свекрухою (Трохим одJ
ружується на військовій лікарці Ларисі, яка двічі рятувала йому життя –
в горах Паміру і в Москві) і тещею (Оксана виходить заміж за редактоJ
ра обласної газети, народжує бабі двох онуків і опиняється в Луцьку,
впроваджуючи там радянську владу після приєднання Західної УкраїJ
ни). Отакий собі гепі енд другої книги роману.
А ще в перших двох книгах (“Літа молодії” і “Діти”) багато інших коJ
лоритних постатей, які перейдуть у третю: колгоспна передовиця і пеJ
рша Трохимова любов Одарочка Печена, сексот і тимчасовий голова
колгоспу в часи голодомору Данько Кислиця... Врешті, для чого назиJ
вати їх, героїв третьої книги, коли ось твір перед тобою, читачу?
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реступив через Любку, заскочив до хати, за якусь мить вискочив на0
зад, щось гукнув і попід вікна через палісадничок рвонувся до Одарчи0
ного подвір’я. Перший, ніби заведена лялька, кинувся слідом за ним.
Любка ворухнулась, не підводячись з землі, переполошено зашепо0
тіла:
– Господи, пронеси... Господи, пронеси...
Докія спокійно, невідривно дивилася услід тим німцям.
Дощ припустив густіший, хоч і був так само тихий та безшелесний.
Клубочились над селом темні, впереміш з димом, хмари, навколо,
хоч Докія і не бачила того, клекотіло під дощем бойовище. Тиркотіли
автоматні черги, з лускотом панахали вологе повітря міномети. Знову
загупали гармати, десь зовсім близько важко ревнув мотор. Долинуло
за0за Ригорової хати, з0за високих соняшників даленіюче різноголосе:
“Ур0а0а0а!”
Хмари бентежно, німо клубочилися вгорі. І не чути було, не видно
ані грому, ані блискавки. А чи, може, той грім зливався з пострілами.
Німці зникли за рогом хати. А вона все ще стояла, дивлячись у той
бік, і не думкою, не словами, а одним чуттям, усім єством повторюва0
ла про себе: ось воно, неждане, незвідане та й незбагнене ще прийшло
і відрізало її – може, на який час, а може, й назавжди – від рідних, від
дітей, від усього ще кілька днів тому такого рідного і зрозумілого, а те0
пер от такого грізного, невпізнанного, такого зміненого світу...
Свинцево0сині хмари тим часом затягали вже все небо. Тихий дощ
густішав та густішав...
***
Події накочувались одна на одну так стрімко і так несподівано, що
думки за ними не встигали. Докія почувалася увесь той місяць якоюсь
приголомшеною. Відчуття страшного горя, що з кожною миттю насу0
Наостанок ще скажу, що з виходом у світ першим книгам роману “КоJ
ні воронії” пощастило – наклад у 50 тисяч примірників. А от із прочитанJ
ням... В кінці 80Jх в Україні пішло таке життя, що детективи відпочивали.
Я сам ось тільки тепер прочитав книгу, видану п’ятнадцять років тому. З
великою цікавістю. Як епопею народного життя степового краю першої
половини ХХ століття. Тож запрошую і читачів “Вежі” віддати вільний час
сторінкам недрукованої досі третьої частини роману, яку нам, як земляJ
кам, люб’язно запропонувала родина незабутнього Василя Павловича –
вдова письменника Ірина Сигізмундівна Завістовська і син Валентин.
Василь Бондар, головний редактор журналу

145

СПАДЩИНА

валося все ближче і все невідворотніше, перебивалося ледь не цілодо0
бовою метушнею, працею, гострою тривогою за дітей і повсякчасним
гарячим прагненням кудись квапитись, до чогось братися, за якусь ро0
боту хапатися, щось зробити негайно, якнайскоріше.
Коли перший же день війни одрізав її від Трохима та примусив по0
вернутися до рідного села, одразу ж виникла інша гостра та неперебо0
рна потреба якнайскоріше вирватися до Оксанки, до онуків. Адже до0
чка напевне вже залишилась або незабаром залишиться сама0однісінь0
ка з малими дітьми. І що тоді робитиме без матері?
А коли, крий Боже, несподівано що трапиться і війна відріже й до0
чку від матері так само, як відрізало вже Трохима?.. Отож скоріш, як0
найскоріше до дочки! Жити з нею, або перевезти до себе, сюди, адже
тут, на селі, як не кажи, завжди, за всяких умов, навіть у війну, і ді0
тям, і дочці буде і безпечніше, і зручніше, і забезпеченіше... Отож чи0
мдуж, якнайшвидше до дочки, від якої тим часом ані вісточки, ані чу0
тки. І тепер, як на те, жодної машини, жодної оказії до міста. Навіть
телефоном, як не домагалася через колгосп, не могла до них дістатися.
Про залізницю ж і не говори! Скрізь усе запрудили, прибрали до своїх
рук військові. Скрізь одразу все тільки на війну і для війни.
А вона, та війна, все ближче! Та все страшніша, все незбагненніша.
Насувалася ніби буря, сповнюючи душу її, сповнюючи все навколо не0
певністю і все гострішою та гострішою тривогою.
Тривога, невпевненість, невідомість з кожним днем ставали все не0
стерпнішими. І, зрештою, однієї вільнішої нічної хвилини, коли голо0
ва на якусь часину проясніла від цілоденних клопотів, Докія виріши0
ла: пішки подамся, сама0одна! Подамся пішки тільки з тим, що в руки
захоплю. Одразу ж і подамся, от тільки, тільки...
От коли б тільки скінчити, з тими телятами, з молодняком, та до
Заготскоту у Нові Байраки відправити... Та ще отой клин достиглого
вже жита за Гострою Могилою якнайскоріше вихопити. Бо що0що, а
хліб і на війні всьому голова... Та ще ж і косити вийшло тепер, власне,
одним жінкам. Бо чоловікам, хоча й не всіх встигли до військкомату
покликати, було вже ні до того. Готували та спроваджували у військо
коней, лаштували вози, трактори, машини.
За худобою – жито, за житом підоспів ячмінь... Однак найшвидше
від усього поспівали приголомшливі, тривожні чутки та звістки. В
них, до того ж, не було ані твердої певності, ані – найголовніше – ціл0
ковитої ясності. Все тим часом ішло не так, як уявлялося і як хотілося
б. І хоч війна все повертала по0своєму, на свій лад, зовсім не рахуючись
з людськими бажаннями та сподіваннями, десь на самісінькому денці
душі в кожного – і в Докії також – жила, ясніла тверда віра в те, що
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швидко0швидко, десь зовсім незабаром усе повернеться на краще і по0
дії підуть тим напрямком, якого прагнемо і на який покладаємо наді і
ми.
В чеканні, в надії на кращі зміни, на те, що Гітлера от0от зупинять,
люди прислуховувались до кожного слова, газети, голосу по радіо, жа0
дібно ловили кожну чутку. І те чекання, в свою чергу, родило потребу
увесь час жити в гурті, на людях, у колективі. Люди розходилися по
домівках, коли зрідка траплялася така можливість, навіть на ніч, зав0
жди неохоче, ніби боячись за той час проґавити щось найважливіше,
днювали та ночували разом, гуртами – на полі, в городах, на фермах.
Докія також до власної хати навідувалась лиш зрідка і на короткий
час. Витримати на самоті, в порожній хаті яку годину видавалося їй за
найтяжчу, найнестерпнішу муку.
На людях, на фермі, в степу було якось веселіше чи надійніше. В
полях визрівав небачений досі, просто казковий урожай. На пагорбах
вздовж берега за Гострою могилою жита стояли, як очерети – високі,
густі, товстостеблі, з повним, туго набитим добірним зерном важким
колосом. Жовтіли, визрівали рясні та буйні пшениці, лисніли темною
зеленню високі розкохані соняхи. Земля повнилась, ярилась буйною,
невтримною силою родючості, обіцяла врожаї незвичайні, отут, на
оцих ланах, можливо, і нечувані. Врожаї, які вони тут викохували,
омріювали, на які не шкодували ані сили, ані часу, на які чекали з ра0
дісною надією і впевненістю, яких уже, власне, й дочекалися, врожаї,
які самі от ніби вже просилися до рук і які не могли уже принести їм
чистих незатьмарених хліборобських радощів – скоріш лиш сум, три0
вогу, ба навіть досаду...
Вночі з другого на трете липня Докія заночувала в польовому стані,
одразу за селом, якраз біля тієї розкопаної могилки понад скелею, до
якої колись давно виносила обід Панасові та землевпорядникам того
радісного літа, коли в степу нарізалися нові межі.
Спати вмостилася на цілинному щовбі поруч зі стрімкою, в лишаях
сухого сірого моху скелею. Свіжі житні покоси, збита на перевесла
прив’яла вже дерзка бережина, а то й просто густа, пухнаста ковдра ві0
дцвітаючого чебрецю на сухій кам’янистій землі, правили за постіль.
Люди вляглися до сну пізно, не так потомлені роботою, як стривожені
і перемучені війною та непевністю, позасинали не швидко. А попроки0
далися дуже рано.
Докія ж прокинулась ледь чи не першою. І не просто прокинулась,
а щось її ніби розбудило. Одірвала голову від зігрітого за ніч сніпка зе0
лених перевесел, сіла і безтямно озирнулася навколо, намагаючись
зрозуміти, хто чи що вирвало її з важкого, ніби найважча робота, нес0
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покійного сну. Прокинувшись, одразу відчула біль та ломоту у всьому
тілі... Ледь повернула вбік важку на здерев’янілій шиї голову.
Світало... Поволеньки займався над полями синій0синій росяний
ранок. Хоч усе навколо ще спало, додивлялось якихось своїх ранкових
снів. Ніщо ані ворухнеться, не схлюпнеться, ані шеберхне. Небо чис0
те, барвінкове. Тільки на сході – прозора, видовжена смужка жовтавої
хмаринки. Тьмяний, холодного срібла, полиск густої роси навколо. А
на річці внизу по зеленавій, ніби схопленій морозом воді поміж куща0
ми очеретів – синюваті клаптики туману. Праворуч, з0за вербових ку0
щів та смужок темних конопель, за якими одразу ж починалася сіль0
ська вулиця, раптом ударив дзвін... Спокійний, глибокий, упевнений
звук густою луною покотився понад тихою водою, виповнивши собою
увесь простір понад річкою, ще не встиг завмерти, закотитися за даль0
ні пагорби, як за ним одразу ж розітнувся другий, третій, лункий, упе0
внено розмірений, глибокий.
Докія здригнулась, стривожилась, прислухалась і нарешті збагну0
ла: відбивали шосту ранішню годину Кремлівські куранти. Дзвінкі
удари народжувалися в розтрубі чорної тарелі репродуктора, прилаш0
тованого на високому стовпі біля олійні і лунко, повноголосо котилися
в ранковій, ще не тривоженій тиші вздовж річки, розходячись колами
понад принишклим селом і степовими прибережними пагорбами.
“Заспали...” – найперш чомусь занепокоєно подумала Докія, в на0
півсні переборюючи біль у крижах і дослухаючись до того, як, доганя0
ючи лункі удари курантів, зароджується в репродукторі, наростає
якийсь сухий шелест, глухий гул, раптовий, короткий залізний дзень0
кіт і по тому ясний, близький, так ніби він обізвався десь отут, зовсім
поруч з нею, нечуваної до того глибини, ясності і сили чоловічий го0
лос:
“Увага! Увага! Говорять всі радіостанції Радянського Союзу!.. Гово0
рять усі радіостанції Радянського Союзу! Біля мікрофона генеральний
секретар ЦК ВКП(б)У, голова ради Міністрів Радянського Союзу, го0
лова Комітету Оборони СРСР Йосиф Віссаріонович Сталін!..”
Той глибокий, пронизливий, схвильований голос і слово “Сталін”
майже фізичним поштовхом ударило в груди, гарячою хвилею розли0
лись по всьому тілу, тоненьким, гострим болем тривоги, ніби голкою
пронизали серце. Сон одразу зняло, змило ніби холодною водою, в од0
ну мить. Не думаючи, підсвідомо Докія штовхнула рукою когось пер0
шого ближнього до неї. Була то, виявилось, Ригорова Любка. Певно,
ще спала, бо сахнулася злякано, схопилась, сіла, поводячи навколо не0
видющим, безтямним зо сну поглядом:
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– Що? Де? – запитала глухо, крізь сон, протираючи міцно стуле0
ним кулаком очі,
– Сталін... – пошепки, якось ніби аж таємниче проказала Докія.
– Сталін... – спросоння, так само пошепки повторила й собі Любка,
штовхнувши під бік Ількову Одарку...
0 ...Сталін... Сталін... Сталін... – тихим шелестом війнуло над бере0
гом. Щось незвичайне, якісь особливі сподівання крилися в тому ше0
лесті0шепоті... І заким там, біля олійні в репродукторі, щось гуркоті0
ло, стиха подзенькувало, ніби навіть хлюпотіло, схвильовані і насто0
рожені люди одривали голови від теплої землі, озиралися навколо і на0
раз стишувались, змовкали і затамовували подих в німому, гостро на0
стороженому очікуванні...
З репродуктора долинуло тихе, легеньке прокашлювання, обличчя
людей ще більш зосередились – всі як одне повернулись на те прокаш0
лювання, погляди очей гостро зблиснули і проясніли.
– Дорогие товарищи!.. Граждане!.. Братья и сестри! – почувся рів0
ний, уповільнений і глухуватий, усім давно знайомий голос Сталіна, і
в Докіїних грудях щось здригнулося і нараз ніби обірвалося: ось зараз,
ось воно, оце аж тепер сказано буде найголовніше, найважливіше і все
і всім стане ясним і зрозумілим, все стане на місце, скінчиться триво0
га невідомості та невизначеності, похмура вагота оцих незрозумілих
днів, цієї війни, і, може, саме ось зараз будуть сказані ті слова, які на0
решті рішуче й твердо змінять її хід у бажаному нам напрямку і не до0
пустять, одведуть орди від цих буйноврожайних нив, оцього ранку,
оцієї тихої річки і зеленого села.
0 ...К вам обращаюсь я, друзья мои!..
Слова спокійні, ваговиті, зовні такі прості, звичайні, але насправді
пронизані гострим болем ще не до кінця усвідомлених втрат, незвичні
і незвичайні, лунко, ясно, зрозуміло до запаморочення падали в насто0
рожену ранкову тишу полів, глибоко й болісно западали в розкриті ду0
ші, і люди, мовчазні і насторожені, все нижче і нижче опускали голо0
ви під вагою неприкритої і страшної правди тих слів, під тягарем всьо0
го того непередбаченого, нежданого і страшного, що чекає ще усіх цих
людей попереду...
Коли Сталін закінчив свою промову і десь там в репродукторі щось
дзвінко клацнуло й змовкло, за річкою, понад горбами викотилося з0
за обрію сонце, гостро вдарило в очі колючим промінням, червоним ві0
дблиском тривожно замерехтіло на тихому плесі річки, холодним слі0
пучим зблиском загорілося в міріадах росин.
Увесь степ, від краю й до краю, мерехтів, горів холодним росяним
сяйвом. А над ним, поволеньки здіймаючись над обрієм, світило сонце
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і стигла така ж важка, така ж німотна, нічим не порушувана тиша.
Так ніби й не палахкотіла оце по всьому світу, не бурхала вогнем по0
жеж, не гриміла громами гармат страшна війна.
Довго0довго не порушував ніхто жодним словом, жодним звуком
тієї тиші. Ще довго по тому, коли відлунали ясні, чіткі, страшні своєю
правдою і дужі своєю вірою слова Сталіна, ніхто тут не міг здобутися
на слово...
Тільки вже за якийсь довший час, в який, здалося Докії, вмістило0
ся ціле її життя, хтось поруч з нею глибоко0глибоко зітхнув, ніби ски0
даючи з себе незвичайний тягар якихось важких чар. І, тамуючи гост0
рий холодок у грудях, Докія подумала: “Виходить – надовго... Вихо0
дить, що кінця всьому цьому не видно.. Виходить що... хто й зна... хто
з нас ще й доживе до перемоги і побачить кінець усього цього... Вихо0
дить – треба готуватися до найважчого...” Вона поволі обвела погля0
дом увесь оцей німуючий людський гурт, усіх своїх сусідів, односель0
чан, воднораз тужливо додумуючи: “Хто може вгадати, що буде з кож0
ним з нас, з нами усіма, завтра, позавтра, за рік?” І нараз відчула нез0
вично гостру, холодну злість, пекучу зненависть до того чужинецько0
го, страшного й невідомого, що насувалося на них з0за невидимих ще
обріїв... Що буде? Що буде з нами всіма?.. Зі мною, Одаркою, Люб0
кою? Та... що б не було, а закінчиться, мусить закінчитись так, як то0
ді, у далекому вісімнадцятому. Не інак!.. Бо інакше воно й не може...
Хоча ніхто й не знає, чи діждемось, доживемо до того часу... І чи ще
коли діждуся, сподоблюсь зустрітись і я зі своїми?!
***
Промова Сталіна таки справді внесла хоч і важку, ба навіть страш0
ну, та все ж ясність. І одразу по тій промові з’явилися нові турботи, но0
ві завдання і нова, непередбачувана раніш, робота. Тисячі людей, пе0
реважно жінок, підлітків та зовсім літніх чоловіків, зібраних з кіль0
кох навколишніх районів, почали прокладати вздовж річки широкий
та глибокий протитанковий рів. Усе більше, густіше почало заявляти0
ся на їхніх шляхах військових колон, господарств і черід евакуйова0
них колгоспів. І все частіш і частіш зринали в їхньому небі фашистсь0
кі літаки, які скидали на ті колони бомби і розстрілювали людей з ку0
леметів, все частіш спалахували пожежі на землі і нерівні повітряні
бої в небі.
Ось уже і Лука Дем’янович почав готувати колгоспне добро в еваку0
ацію. Поквапливо вивозився увесь, який тільки встигали намолотити,
хліб, усе меншало й меншало в полі емтеесівських машин і тракторів.
Одібрали і здали до армії всіх здорових, гідних для війни коней. Усе
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густіше й густіше забивали шляхи колгоспні череди. От, зрештою, ви0
рядив зі старшими чоловіками та підлітками на схід свою череду і Лу0
ка Дем’янович. В колгоспних стайнях залишились лише старі чи хо0
ровиті корови, що довгої дороги однаково не витримають. Їх, коли що,
малось на увазі роздати колгоспникам в найостанніший момент. Так
само, коли що, готувалося пальне та пляшки із запалювальною суміш0
шю для того, щоб підпалити недокошені, достиглі жита, ячмені, пше0
ниці, щоб хліб не потрапив до рук ворогові. Від того всього, від розпо0
відей перехожих людей, які гнали перевтомлені, скалічені череди з
Вінниччини й інших, ще дальших областей, як палили в них, перед
тим, як увірватися німцям, усе, що тільки могло горіти, на душі става0
ло сумно і гірко... Коїлося щось таке незрозуміле і страшне, ніби перед
кінцем світу.
Усі ті дні – від початку й до кінця – Докія копала з іншими проти0
танковий рів, який чорним, глибоким басаманом проліг – скільки й
видно – по зелених кукурудзах та соняшниках, білих гречках, башта0
нах, бурякових ланах та золотих розливах пшениць.
По завершенні того рову, на який – ходили такі чутки – покладали0
ся не такі вже й великі надії, Докія повернулася теплого, липневого
вечора до хати і вперше за весь цей час, вкрай перевтомлена, проспала
цілісіньку ніч, немов убита.
Прокинулася від страшного гуркоту.
Виявилося, у село за ніч набилося повнісінько війська, понад річ0
кою, низько над землею шугали німецькі літаки, відстрілюючись, ча0
сто гупотіли наші зенітки, стрекотіли кулемети, а за горбами, на Ново0
байрацькому шляху надсадно гули важкі мотори, вибухали набої,
здіймаючи в небо стовпи чорних димів.
Виявилося, ось він, таки підійшов до них і поквапливо закріплюва0
вся по річці справжнісінький фронт...
Обласне місто – пішли такі чутки – хоч і лежало від них на схід, але
виявилося вже наглухо відрізаним. І ні від Оксани, ані від її Миколи
так і не прохопилося жодної звісточки. Від того стало на душі в Докії
ще чорніше. Усе, вся вчорашня робота стала раптом непотрібною,
втратила будь0який сенс, ні за що було ніби зачепити рук, невідомо ку0
ди себе діти. На душі, як і в житті, настало якесь сум’яття, якась непе0
вність чи що, так як буває, коли одне щось – робота, клапоть життя –
вже скінчилось і відійшло в минуле, а інше ще невідоме, ще не почало0
ся і ти не знаєш ще, як жити далі, до чого і як підступися. Не знаєш –
довго чи коротко – буде тягтись оце лихоліття, довго, а чи недовго сто0
ятиме фронт, і що тобі самій робити – залишатися отут, посеред війни
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та військових, а чи спробувати шукати якого іншого місця. На жодну
роботу в хаті чи біля хати руки не зводились.
Ількова Одарка, якось заскочивши до неї серед дня, розповіла, що
Лука Дем’янович, наказавши роздати вибракуваних корів та нічого не
псувати аж до останнього наказу військової влади, полишив колгосп
на свого заступника, а сак однокінною бідаркою подався доганяти ко0
лгоспну череду. Від’їжджаючи, сподівався, що може ж таки не так і
далеко доведеться її відганяти.
– Коли б то... – похитала й собі головою Докія.
Вперше в житті того дня вона по0справжньому не могла та й не ма0
ла чого робити. Ані колгоспної корови, ані чого іншого їй непотрібно.
А так... Що вже тут робити, коли от дожилися, збираємось визрілий,
викоханий, дорідний хліб у полі на корені палити!..
Увечері на Одарчиному городі, у вишняку розташувалася зенітна
батарея. На подвір’ї в Докії стало людно. Підвозили до зеніток набої,
окопувались, розпалювали кухню, милися, перегукувались. З бійця0
ми стало веселіше й Докії, знайшлася і їй робота. Допомагала червоно0
армійцям при кухні чим могла, поволі вживаючись у те солдатське
життя...
Однак фронт на їхній річці утримався недовго. Спочатку вибралася
з їхніх дворів кудись далі ота зенітна батарея, по тому стрілянина роз0
горілася не лише вздовж річки, а вже й по всьому видноколу, на захо0
ді й на сході, на півдні й на півночі.
Запалити хліб у них на полях так і не встигли, не встигли дійти до
військкомату у Нові Байраки й літні чоловіки, яких було покликано
зранку того дня, коли виїздили з Одарчиних воріт зенітники. Беззб0
ройні розсипалися вони по степу під пострілами німецьких мінометни0
ків та автоматників. Трупи односельців темніли вздовж шляху впере0
міш з полеглими червоноармійцями та гітлерівськими солдатами.
Уцілілі – врозсип прокралися по домівках вже тоді, коли в селі госпо0
дарювали німці. Одні – зовсім неушкоджені, лиш наполохані, а інші –
зранені. Ні відступати, ні евакуюватися, здавалось, не було вже куди.
Гуляло навколо страшне слово – “оточення”. Горіли по шляхах війсь0
кові машини, клякли на обніжках неприбрані трупи, побиті коні, роз0
тікалися по селах, лісах, ярках та видолинках і скалічені, і неушкод0
жені “оточенці”. А німці тим часом, першого ж дня, як тільки увійш0
ли до Нових Байраків, почали обсотувати колючим дротом колгоспні
корівники, готуючи для тих оточенців та полонених концтабір. Пона0
бивали їх там, здорових і зранених – розповідали люди – впереміж з
конаючими й мертвими, видимо0невидимо. І одразу ж, так ніби хто за0
гадав їм, а чи й наказав, ринулись до того концтабору з усіх навколи0
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шніх сіл жінки, з вузликами, розшукувати рідних, підтримати пора0
нених, хворих та голодних полонених.
Туди ж, до Нових Байраків, одразу прибув якийсь німецький коме0
ндант. Він настановив жандармів, поліцаїв, сяку0таку “місцеву владу”
з колишніх багатіїв – недобитків і – найперш – наказав вигонити всіх,
старих і малих, хто тільки мав сили ходити чи й повзати, в поле на ко0
лгоспні ниви жнивувати, косити, обмолочувати для німецького рейху
рясний, наполовину столочений військами колгоспний хліб...
***
Нараз обірвалися будь0які зв’язки з навколишнім світом. Село опи0
нилося раптом ніби посеред нескінченної пустелі... що діється в світі?
В країні?.. На фронті?.. І де він – той фронт?!
Стояло село серед пустелі невідомості. Були гітлерівці, які сунули
та й сунули нескінченними колонами, ніби сарана, кудись на схід. І бу0
ли ще чутки – одна страшніша від іншої.
Життя нараз зупинилося, ніби машина, в якої на повному ходу ви0
бухнув мотор. І люди, оглушені тим, непорозуміло озиралися навколо
і, здавалося зовні, не знали, не розуміли, уявлення не мали, що роби0
ти, за що хапатися, як та й нащо жити далі, усе, що сталося, здавало0
ся якимсь неправдоподібним, моторошним сном, якимсь несправдіш0
ним, неймовірним, що ось0ось має розвіятись, зникнути, як вранішній
туман і тоді справжнє життя знову стане на місце. Певне, через те не
дуже вискакували наперед, примовчували, очікуючи, навіть ті, пооди0
нокі, хто явно ж тримав камінь за пазухою на Радянську владу. Всі,
здавалося, хоч і були приголомшені несподіваністю, негаданістю по0
дій, вірили в тимчасовість, певні були свідомо й підсвідомо, що все ми0
неться, коли й не за день0два, то принаймні не більш, як за місяць, від
сили – два, поки переформується чи підтягнеться, переборовши, за
словами Сталіна, фактор несподіванки, наша армія і, перейшовши до
наступу, пожене гітлерівців на захід.
Хоч принаймні отут, у їхніх краях, не могло не кидатися в очі, що
сунуло гітлерівців, як полови. Усі шляхи, всі села, увесь світ забив Гі0
тлер своїми військами. Сунули та й сунули кудись на схід, до Дніпра.
Хвастали своїми легкими та блискавичними перемогами, вигукували:
“Київ – капут! Москва – капут! Червона Армія – капут!” І сама війна
ось0ось, за якийсь місяць, також “капут”! Від тих “капутів, хоч які б
вони не були брехливі, ставало моторошно на душі і морозом сипало
поза спину.
Бо, як не кажи, де та Німеччина, а вони – ось! За який місяць і вже
аж тут, під самісіньким ніби Києвом. Та, разом з тим, хоч і хвастались
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легкими перемогами, загалом були гітлерівські вояки не такими вже
й веселими, коли пильніше приглянутись. Війні от0от кінець, а вони –
такі самовпевнені, – але чомусь злі та роздратовані, дуже насторожені
та, власне, й якісь перелякані. Часом навіть не по0вояцьки полохливі.
І трупів їхніх по обидва боки протитанкового рову було, вважай, не
менш ніж наших, хоч і прибирали та закопували вони своїх одразу, з
якоюсь майже незбагненною, налагодженою, ніби добра машина, ней0
мовірною швидкістю, дивувала й поквапливість, з якою одразу взяли0
ся гітлерівці налагоджувати розладнаний мотор нашої колгоспної ма0
шини. Брали на облік уцілілий реманент, машини, всіляке тягло на0
казували звозити і зносити на колгоспні дворища. Вигонили людей на
жнива й молотьбу з такою злодійською поквапливістю, ніби й справді
боялися, що не встигнуть всього пограбувати й вивезти. Квапилися,
як дрібні злодіяки, тим часом запевнюючи хвастовито, що прийшли
сюди “назавжди”.
А страшні вісті все йдуть та й ідуть: залишено нашими вже не ли0
ше Львів чи Луцьк, але й Вінницю, Житомир, Кіровоград. Німці вий0
шли до Дніпра. Вони вже за Смоленськом, простують на Москву. Не
краще й тут, поблизу: пішла чутка, що запасники, мобілізовані по се0
лах військкоматами, не дісталися навіть до залізниці. Чи коли й діста0
лися, то їх тут же на станції в Скальному, розбомблено в ешелонах. І
ніби більшість мобілізованих повбивано та поранено. А з уцілілих –
дехто вже ніби й дома: про всяк випадок, переховується, бо що ще мо0
же статися...
Чутки були страшні, плутані й непевні. Той, кого вже не лише по0
думки, але й у розмовах поховали та ще й при свідках, раптом об’яви0
вся несподівано серед ночі у власній хаті. А того, що його ніби ще вчо0
ра “на власні очі бачила Свиридова Югина” у нових Байраках чи Під0
лісному, несподівано знаходили вбитим, закляклим край шляху за се0
лом у кюветі... Жінки, діти, старі метались від села до села, від Ново0
байрацького концтабору до Терногородського і ще далі: а чи не знай0
дуть, не зустрінуть де свого чи не почують чого. А чутки, страхи, пере0
кази множились та й множились: одного там пристрілено біля Жабо0
вої – так і лежить під містком; того закатовано простісінько на колго0
спному току; а тих – червоноармійців, що не хотіли здаватися, жив0
цем спалено у клуні, а ще когось там з керівництва розпізнано, затри0
мано та й повішено в Скальному посеред базару. І скрізь нещадно, “на
місці злочину” карано, забивано насмерть за кожну жменю зерна, взя0
ту з колгоспного току...
А то якогось дня розійшлось по селу: десь там убито і їхнього голо0
ву Луку Дем’яновича. Принесла ніби оту сумну звістку, повернувшись
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додому, Пилипа Чумака дочка Санька, ланкова, що її було відрядже0
но на схід супроводжувати колгоспну череду.
Докії про те розповіла Ригорова Любка. Сама тієї Саньки на власні
очі не бачила, почула від когось. Докія ж переказала чуте Ільковій
Одарці. А ті Чумаки жили аж у протилежному кінці села, власне – на
хуторі, за Кругликом, – так у них лісок невеликий зветься. Одарка ж
вирішила все те перевірити на власні очі. Вибрала тихішу часину та й
подалася до чумаків. І справді застала Саньку вдома. Худюща, висхла,
із засмаглим, ніби аж обпеченим лицем, з розпухлими, підбитими но0
гами, змучена та налякана дівчина відходила, відлежувалася в ліжку
з далекої дороги.
Розповіла Санька, що й справді догнав їх десь уже на третій, а чи й
четвертий день Лука Дем’янович на своїй бідарці. І вже разом проби0
валися вони далі ще, певне, з тиждень. І вже були дійшли, допровади0
ли худобу майже до самого Дніпра, можливо, були б і проскочили, ко0
ли б на день0два раніш. А так... Он попереду синіють уже Дніпрові пла0
вні. Але... там0таки, попереду вже й німці. Фронтом стали, з танками,
мінометами, гарматами та й гатять по забитих нашими військами пе0
реправах. А навколо, в степу, повно людей – біженців, колгоспних
отар та черід. І прямують ті череди до Дніпра, мчать, почувши воду,
просто на німецькі позиції.
І вже ніяк і нічим їх не спинити. Знялася навколо пилюга, галас, ре0
вище. Німці хто зна й що подумали і ну просто в куряву по людях та че0
редах з мінометів гатити... Крик, зойки, ревище. Світу божого не вид0
но, нашаткували і людей, і худоби, землі з кров’ю замісили – страшно
й згадати! А по тому ще й літаками зверху пройшлись. Просто по голо0
вах ходили ті літаки, усе живе з кулеметів поливаючи. Вона, Санька,
впала лицем у пісок під якимсь кущиком та так і лежала, ні жива ні ме0
ртва, піском та землею засипана хто й зна скільки.. Пам’ятає лиш, що
коли отямилась, то вже на вечір заходило. І тиша стояла над лугом.
Близько – ні людей, ні гітлерівців. Лиш понівечені трупи, худоба впе0
реміш з людьми, потрощені вози, глибокі вирви. А поодаль, за потоло0
ченим, обгорілим ланом перестиглої пшениці, висить над самісіньким
обрієм сонце. Ну, то вона й побрела на те сонце, не думаючи, куди ноги
несли, а очі дивилися. Брела, брела, вибилась до якоїсь бруківки та й
набрела на нього... Луку Дем’яновича. Кінь його в кюветі догори нога0
ми, трохи поодаль – бідарка з розтрощеним колесом. І він – край вирви
– землею по груди присипаний. Лиш милиця з піску стирчить. Сам без
шапки, руки розметані, лице присохлою вже кров’ю залите. І ще
щось... якась купа кривава поруч, ніби нутрощі... Його, а чи когось ін0
шого... Потемніло дівчині в очах від того, не згадає, що по тому з нею й
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сталося, бо коли опам’яталася – була вже ніч. Місячна ніч, прохолод0
на. Вона, певне, й опам’яталася від того, що промерзла. В одному ж
платтячку... Була одна0однісінька серед степу і брела вздовж глухої ме0
жі попід високі соняшники... Тиждень, а чи й більше брела отак, від се0
ла до села, поки таки додому дісталася. І побачила, начулася, натерпі0
лася такого, що не знає, як уже й витримала те все, як вижила...
***
Разом з Лукою Дем’яновичем послано було супроводжувати череду
на схід одинадцятьох. До села ж, окрім Саньки, значно пізніше, і в рі0
зний час повернулося ще лише троє. Двоє – хлопчак та дівчинка, –
яких не раз уже в думках поховали навіть рідні – таки пробилися за
Дніпро, повернувшись додому вже по війні. Ще один – літній Тимко
Солонар – прибився до села невдовзі після Саньки. Всі решта не лиши0
ли по собі жодного сліду.
Тимко Солонар смерті Луки Дем’яновича і не заперечував, і не під0
тверджував. Отож, погомонівши, люди похитали скрушно головами
та й “поховали”, зрештою, подумки свого голову десь у безвісному сте0
пу, а чи в неозорих пісках Дніпровських плавнів...
***
А він несподівано воскрес, з’явився в рідних краях та й став перед
очима – живий.
От тільки схуд так, що аж вилиці на неголених, запалих щоках го0
стряками повипиналися. Підборіддя, щоки, шия взялися густою, си0
вою щетиною, – таким його Докія і не бачила ніколи. Без кашкета. Ко0
лись завжди стрижена їжачком чуприна відросла. На лівій щоці – те0
мний басаман. Увесь – і брудна розхристана сорочка, і темні в плямах
засохлої грязюки штани, і якийсь, явно не його, драний чобіт на лівій
нозі, і навіть стара дерев’яшка – все на ньому таке, ніби сірим порохом
прибите. Одні тільки очі горять гострою напругою...
Було саме після дощу, наприкінці серпня.
Зранку по видолинках та в коліях рябіли ще на вітрі калюжі, а не0
бо вже розпогодилось, сонце припікало по0жнив’яному. Тож по обіді їх
– цілий гурт жінок, певне з п’ятнадцятеро, випровадили на тік, пере0
лопачувати та перепускати на віялку залишену у ворохах і примоклу
пшеницю.
Тік одразу ж за селом, край Терногородського шляху, праворуч –
через дорогу – Круглик – невеликий дубовий та грабовий гайок, ліво0
руч – скільки й видно, аж до річки – пшеничне стернище.
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Лука Дем’янович саме й об’явився на тому Терногородському шля0
ху, випірнувши з0за Круглика. Власне, спочатку ніхто не знав та й не
подумав навіть, що то саме він. Просто з0за ліска вийшов на шлях гур0
ток якихось людей. І першою помітила їх Ригорова Любка. А що віль0
но ходили тепер люди не так уже й часто, і ті, що ходили, могли вия0
витися хтозна0ким і принести хтозна0що, то всі жінки кинули роботу
й стежили, як вони наближаються з0за лісу. Спочатку розрізнили, що
їх там кілька піших і один вершник. Ближче виявилося, що піших –
четверо. Ще ближче помітили, що двоє з гвинтівками, один – з автома0
том, а верхівець – ніби без зброї. Невідомі і собі помітили жінок, звер0
нули на стерню та й попростували до току. І тоді жінки побачили, що
наближається до них двоє німців, двоє поліцаїв і з ними ще якийсь чо0
ловік без кашкета, сорочка не підперезана і руки за спиною – ніби
зв’язані. Вважай, що когось з оточенців, а чи з радянського активу за0
тримали.
Вершник – літній німець з чорною кобурою на ремені, видно, стар0
ший, з вузенькими сріблястими погонами, як зупинив гнідого коня бі0
ля віялки, то так і сидів, не вилазячи з сідла. Вигинаючи в руці, грав0
ся плетеним з білого кабелю кийком, німець піший, з автоматом, в ку0
цому приношеному мундирчику, зовсім ще молоденький, з гострим
облупленим носиком. Поліцаї незнайомі – може, з Підлісного, чи Тер0
ногородки. Низенький, натоптуватий – зовні звичайний собі сільсь0
кий дядько. Худорлявий, цибатий, в нових наглянцьованих чоботях з
високими халявами, у ватяному, підперезаному широким ременем пі0
джаці та ще й при краватці – певне, зі службовців. А п’ятий... П’ятий
– у розхристаній сорочці зі зв’язаними руками, – Лука Дем’янович...
Постав перед своїми колгоспницями посеред втоптаного до блиску то0
ку, біля величезного вороху пшениці, ніби з того світу виринув.
Впізнавши недавнього голову колгоспу, Докія аж сахнулася зляка0
но. Аж дух їй перехопило... А він стояв, змучений, змарнілий й зране0
ний, і видавався зовсім0зовсім спокійним, лиш очі, гострі й напруже0
ні, з одного знайомого обличчя на інші переводив. Спалені зчорнілі гу0
би під їжакуватими вусами міцно, чорною рискою, стулено.
“Звідкіля ж це ви, Луко Дем’яновичу?” – ледь не вихопилась Докі0
я. Вже навіть губи була розтулила, але вчасно схаменулася.
Першим обізвався той, в лискучих чоботях і при краватці:
– Що – не впізнаєте?
Жінки, як одна, одвели погляди, похнюпившись. І з того він зрозу0
мів: їхній, або ж знайомий!
– Ну, то що? Так і будемо мовчати? Наказ німецької влади читали?
Що бува за покриття комуністів та партизан, знаєте? Ваш?!
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Жінки знітились, знизавши плечима, і ще більше похнюпились.
Докія ж тепер, боячись зустрітися з Лукою Дем’яновичем поглядом,
щоб якось не видати і себе, і його, не знаючи нічого – де, нащо і як оце
його затримано, однак добре знаючи, що загрожує йому як комуністо0
ві, низько0низько схилила голову і вперто, зосереджено дивилася собі
під ноги.
Страшна насторожена тиша гусла над головою, над током, над усім
світом, здавалося. А той, при краватці, теж мовчав. Лиш пильно, гос0
тро, але смертельно уповільнено переводив колючий погляд з одного
жіночого обличчя на інше. А німець0вершник, граючись, легенько й
повільно, ніби відраховуючи хвилини, ляпав затиснутим у правиці ка0
белем по долоні лівої, в сірій рукавиці.
І коли тиша здалась уже зовсім нестерпною і мала якось прорвати0
ся, вибухнути чимсь несподіваним і страшним, стріпнув головою, ви0
простав стомлену постать Лука Дем’янович. Пересмикнув зв’язаними
за спиною руками, ширше випростав плечі, і на обличчі в нього з’яви0
лася ледь помітна, квола посмішка:
– Драстуйте, дорогі товариші колгоспниці! – привітався, твердо та
чітко вимовляючи кожне слово. Привітавсь неголосно, звичайним сво0
їм голосом, однак слова його у тій гнітючій тиші, пролунали громом. –
От як довелося зустрітися! – знову кволо усміхнувся. – Спасибі ж вам,
дорогі товариші жінки, за добре серце! Велике спасибі. Тільки от про0
шу вас, не треба критись та на зайву небезпеку наражатися. Однако0
во... Коли вже схопили, то живим мене вони не випустять. І хто є – од0
наково ж доскіпаються. Не тепер – то в четвер. Не ховався, на виду у
людей жив. То ж ціну мені знають. От тільки... скажу вам наостанку,
бо напевне вдруге вже зустрітися не доведеться, скажу, знаючи ваші
добрі серця, прямо: знайте, дорогі товариші колгоспниці: і вони, фа0
шисти, хай знають – не буде в нас Гітлер панувати! Повернеться обов’0
язково Червона Армія і пожене його так, що тільки п’ятами блискати0
ме. Може, хто з нас і не діждеться того, але народ – діждеться! Запам0
’ятайте моє слово...
Говорив він неквапливо, рівним голосом і, на диво, ніхто його не пе0
ребивав. Бо те, про що говорив, з якою вірою обіцяв, налякало, сповни0
ло холоднуватим острахом не лише жіночі серця. Той, що при краватці,
на якусь мить розгубився від такої зухвалості, здається, не повірив на0
віть першої хвилини, що хтось може насмілитись вголос сказати отаке,
і зосереджено прислухався, витягнувши шию з таким виразом, ніби пе0
реконував сам себе: справді він отаке чує, а чи то йому лиш видається?
І вершник0німець, не розуміючи слів, відчув щось незвичайне в го0
лосі затриманого “злочинця”, перестав хльоскати канчуком по долоні
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й мимовільно прислухався, коли ж Лука Дем’янович змовк, одразу ж
звернувся до поліцая, про щось, певно, перепитуючи по0німецьки.
Поліцай виструнчився і довгенько, що слово голосніше, почав поя0
снювати, тикаючи пальцем то на Луку Дем’яновича, то на жінок.
Лука Дем’янович стояв спокійний, лиш трохи послабивши напру0
жені було плечі. Жінки клякли на місці ні живі ні мертві. Вершник
вислуховував поліцая з гострою, настороженою увагою, а обличчя йо0
го просто на очах все видовжувалось та видовжувалось і, наливаючись
люттю, темніло. Зрештою, не дослухавши до кінця, люто шарпнув на
себе повідок, так що кінь аж шию вигнув і, приостроживши, ледь не
впритул наїхав на Луку Дем’яновича. Щось таке гукнув, певне вилая0
вся, бо, видно було, аж судомило його від люті, а тоді навис з сідла над
зв’язаним чоловіком, пильно впиваючись очима в його бліде обличчя,
повільно відводячи правицю а затиснутим в кулаці канчуком...
Удар ляснув сухо й дзвінко, ніби постріл, Лука Дем’янович ледь
схитнувся. Обличчя його вмент смертельно зблідло, а над лівою бро0
вою повільно виступила кров.
Німець, не розгинаючись, люто розмахнувся вдруге, але... вдарити
не встиг. Блискавично випроставшись, звівшись навшпиньки, Лука
Дем’янович плюнув у його перекошену від люті пику. І гітлерівець, за0
мість ударити, нараз по0гадючому, як від нестерпного болю, звився в
сідлі, шарпнув повідок і, випроставшись, осадив коня на задні ноги.
Кінь закрутився на місці посеред току. Великий, з високим верхом ка0
шкет у німця збився на потилицю, обличчя налилося кровлю так, що
округлені очі на ньому видались Докії більмами. На щоці в нього кро0
в’яно плямився плювок, ліва рука тремтіла, перебираючи з правої ка0
нчук, а права гарячково, наосліп рвала чорну кобуру...
Шарпаючись усім тілом, звиваючись від люті в сідлі, німець, як за0
сліплений, без перерви тиснув та й тиснув на гашетку, в якійсь боже0
вільній тиші пістолетні постріли тріскотіли сухо, якось іграшково,
так ніби хто ламав суху вербову галузку... Один... три... п’ять. Він ти0
снув, шарпаючись зсудомленою рукою, ще й ще. Але патрони, певне,
вже всі вийшли...
Лука Дем’янович лежав горілиць на воросі щойно провіяної пше0
ниці. А німець, приостроживши наляканого пострілами коня, помчав
стернею навпростець до шляху. Ні слова не мовивши, ніби виконуючи
який мовчазний наказ, рушили вслід за ним і піші його посіпаки. По0
переду молоденький німець, а за ним літній поліцай. Той, що при кра0
ватці, позаду. Однак, ступивши лиш кілька кроків, схаменувся. Зупи0
нився, озирнувся і, погрозивши кулаком, наказав убитого не чіпати й
не хоронити. Хай отак і лежить на пострах іншим “більшовицьким ба0
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ндитам” та тим, хто їм допомагає і переховує. Хай отак лежить тиж0
день і більше! А вони, повертаючись з паном комендантом назад, пере0
вірять... І коли що... за непослух... розстріл!
Викричався, підтягнув, вирівнявши, свою краватку, та й подався
підбігці навздогін за іншими...
Жінки вклякло німували. Все оце налетіло на них, ніби несподіва0
ний вихор. Війнуло, крутонуло та й помчало далі, так усе неждано, чу0
дно та страшно вчинилося, що в Докії аж шкіра на голові стерпла. І ніг
під собою не відчувала. Дихала нерівно та важко і не бачила нічого на0
вколо себе, немов засліплена.
Стояла над полем тиша. А літне сонце світило так яскраво, що від
нього й справді аж у очах темніло, нечутно зараз було навіть передзво0
ну жайворонків, так ніби жінки на якийсь час справді оглухли, приго0
ломшені тим, що тут сталося.
Аж через якийсь довгий0довгий час, коли вже ота купка німців та
поліцаїв зникла за рогом сільської вулиці, Докія підвела голову й боя0
зко зиркнула перед собою.
Лука Дем’янович лежав горілиць, тім’ям, плечима й зв’язаними
руками грузнучи в зерні. Очі його розплющені, вже осклілі, незмигно
дивилися у високе небо. Над бровою кров’янилась, присихаючи, мале0
нька ранка. З0під сивуватих вусів, з кутиків вуст червоними змійка0
ми, нестерпно червона, стікала в пшеницю кров...
Німо поворушивши невідчутними, неслухняними губами, Докія,
так і не здобувшись на слово, нараз подумала: „Не втримався...”
Передихнула глибоко і нарешті таки обізвалася словом:
– Треба ж йому хоч руки розв’язати...
Лише по тих словах жінки, переборюючи заціпеніння, заворуши0
лись, переступаючи з ноги на ногу і перелякано озираючись навколо...
Спина в Луки Дем’яновича була вся залита кров’ю. Просякла кро0
в’ю під ним і пшениця.
Уже виправляючи йому вздовж тіла неподатливі, швидко костені0
ючі руки, Докія сказала так, ніби кому заперечуючи:
– І нічого вони нам не зроблять, розійдемось по хатах, а вони нету0
тешні, то де ж їм нас розпізнати?.. Та отак зразу й не запам’яталися ми
їм. А хорошу людину треба й поховати по0людському!
Підвелася з колін, вгамовуючись і наливаючись якимсь незвичним
холодом та люттю, діловито роззирнулася навколо:
– Десь тут було чисте ряденце Одарчине. Поки нікого не видно, не
гаймося та перенесім покійника на узлісся. Ти, Любко, приведи Риго0
ра. Та хоч зо дві лопати прихопіть. А ти, Одарочко, збігай до мене,
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ключ сама знаєш де, а скриня не замкнена. Одріж метрів зо три поло0
тна десятчаного та рушник з чорними півнями прихопи. Треба людині
хоч чимсь очі прикрити. А за домовину хай уже вибачить нам. Міну в
ямі під бік підкопаємо... Ідіть, не бійтеся. Соромно нам від людей бу0
де, коли послухаємо отих бандитів. Не візьмемо гріха на душу.
Жінки покорились їй мовчки, чинили все, що наказувала.
На щастя, сталося так, що не було поміж них нікого злого та погано0
го, всі, вважай свої, близькі сусіди і, переважно, з Одарчиної ланки...
Поховали Луку Дем’яновича, прикривши лице вишиваним – у чо0
рні й червоні півники – рушником, на узліссі, за густим кущем, рясно
обсипаного зачервонілими ягодами глоду. Могилу про всяк випадок
зарівняли, а свіжу землю ще й опалим листом та сухим бадиллям при0
трусили. Постояли якийсь час навколо, мовчазні, кожна у тій теміні,
яка розверзлась попереду, у тому страшному, що насувалося, і чому
сьогодні кінця ще не видно, свою долю вгадувала. Похитали скрушно
головами, поплакали, відходячи поволеньки від того заціпеніння кри0
жаного, якого нагнав на них покійний Лука своєю смертю, та й поча0
ли поодинці розходитись у різні боки.
Тільки перед тим, як розходитись, Докія тихо, але твердо наказа0
ла:
– Дивіться ж мені, молодиці, щоб нікому ні словечка... та ще гля0
діть... хто з нас вціліє та доживе, щоб місце, могилу добре запам’ятали!
***
На той час – минуло лиш кілька днів відтоді, як увірвалися до
району фашисти – твердої німецької влади в селі ще не склалося. Хоч
і кишіло навколо ще німецькими фронтовими частинами і різними су0
то військовими установами та комендатурами. До цивільних справ ру0
ки у німців ще не дійшли, не підоспіли ще загалом акуратні тилові ор0
ганізації цивільних служб, навколо точилися ще місцеві швидкоплин0
ні бої з оточеними підрозділами та групами Червоної Армії, виловлю0
валися та заганялися до нашвидку збитих концтаборів оточенці, пове0
рталися до рідних місць ті, кому так і не пощастило прорватися в ева0
куацію.
В селі ж, певніш у колгоспі, лиш якихось двоє прийшлих поліцаїв
та завгосп, – підстаркуватий Ілько Ількович Дерев’янко. До того ж Де0
рев’янко – проти своєї волі. Просто, перших днів його – єдиного з ке0
рівників колгоспу – розшукав у селі якийсь німець з польової жандар0
мерії і через перекладача наказав, пригрозивши розстрілом, брати по0
ки що колгосп у свої руки. Брати і, знову ж під страхом смерті, збира0
ти якнайскоріш, вихоплювати з поля ще недокошений і недовитолоче0
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ний врожай, наказав, поводив попід носом пістолетом, а другого дня
прислав йому на допомогу (знову ж тимчасово) ще й двох якихось, пе0
вне з раніш окупованих районів, “перевірених” поліцаїв.
Ті поліцаї вже кілька днів виштурхували людей у поле, до жаток,
на токи до машин і віялок. А Дерев’янко ходив услід за ними чи то за0
ложником чи свідком і благав ледь не з слізьми на очах:
– Пожалійте, люди добрі, не губіть... Воно хоч і старий, а все ж –
видима смерть страшна. Хоч про людське око вийдіть та попрацюйте!
Дерев’янко просив, поліцаї залякували, і люди, приголомшені й
налякані, виходили. Але де вже там у той час було докопуватись до
всього не те що Дерев’янкові, але й поліцаям! Ба навіть самим німцям!
Вийти на роботу – мусили і таки виходили. А що та як там робили –
хто перевірить!
Цілий день працюють жінки на току, чи лиш до обіду – нікому сте0
жити!.. Тож і за тим, що кинула Докія з молодицями напризволяще
великий ворох пшениці, просто нікому було додивлятися та доскіпу0
ватися. Поховали вони Луку Дем’яновича одразу по обідній порі. А по
тих сумних, крадених похоронах кому охота на тік повертатися! Тож
повернулися до села та й розійшлись по своїх домівках. Ані про крива0
ву подію, ані про похорон нікому нічого. Як і не було того всього... Бо
ляпнеш кому – свою ж голову під кулю підведеш.
А тим вбивцям тим часом теж не до них було. І не поверталися і не
згадали ніде ні тоді, ані пізніш. Чи забули, а чи не до мертвих їм було,
– вистачало клопотів і з живими.
Ще як поверталися жінки від Круглика, небо знову почало затягу0
вати хмарами. Заким дійшла Докія до своєї хати – хмари прикрили со0
нце. Навколо посутеніло, а від річки, з0під хмар потягнуло прохолод0
ним вітерцем.
Зайшла Докія до порожньої хати і тільки вже тут нараз відчула се0
бе такою втомленою, такою розбитою, перехвильованою та кволою, ні0
би ціпом махала днів зо три, або щойно після важкої хвороби з ліжка
підвелася. Не хотілося нікого бачити, нічого робити. Лягти б у ліжко,
відпочити, але й на те ані хіті, ані сил не вистачало! Ледь переставля0
ючи обважнілі ноги, дотягнулася до лави, присіла край столу, покла0
ла руки на стільницю, упала на них головою та й очі заплющила.
Довго сиділа отак вклякло, не зворухнувшись, ні про що не думаю0
чи, нічого не сприймаючи і, здавалося, нічого крім кам’яної втоми у
всьому тілі не відчуваючи. Сиділа з годину, а може, й довше.
Збудив її із забуття якийсь гуркіт чи галас, що дійшов її свідомо0
сті невідь0звідкіля й не одразу. Спочатку подумала було, що то їй чи
в голові гуде, а чи просто видається... Коли ж ні!.. Спочатку очі роз0
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плющила, потім голову підвела, прислухалась. В хаті зовсім уже по0
сутеніло.
Гамір та гуркіт лунав десь ніби з її ж подвір’я. Озирнулася до вік0
на, протерла засльозені шибки, за ними шелестить тихий, дрібний та
густий літній дощ. Без блискавки та громовиці. Вздовж вулиці в бур0
чаках піняться каламутні ручаї, жнив’яна пилюка в коліях взялася
липким болотом. А по тому болоті, по густих споришах і розмоклому
грудді буксують під гору, натужно похропуючи моторами, німецькі
машини. Біля них і обабіч вулиці попід тини ковзаються, чавкають ва0
жкими чоботищами, метушаться гітлерівські вояки.
Докія випросталась, протерла рукою очі, повільно обвела поглядом
хату. У вузькому простінку, між вікнами проти стола кинулась їй у ві0
чі різьблена, саморобна рамка, така давня і така звична, що не завжди
вже і помічала її. У рамці – фото, ще з тих давніх часів, коли Трохим
вперше з військового училища у новенькій курсантській формі додому
приїхав, от він, стоїть посередині в кашкеті з зіркою, молоденький,
стрункий, по талії широким ремінцем з великою пряжкою перепереза0
ний, ліворуч нього – Оксанка в біленькому платтячку, праворуч – Пе0
трик у смугастій безрукавці з розстебнутим коміром. Стоять, посміха0
ються, ніби живі, на матір свою дивляться. Поглядами тими та усміш0
ками серце матері крають. “Хоч би ж тільки те... Щоб довідатись тіль0
ки – де ви, діти, тепер... Куди вас гірка доля занесла!” – подумала в бо0
лем...
А на подвір’ї тим часом гупають чужинські чоботи, лунають у до0
щових струменях попід вікнами, брязкають сінешніми дверима темні
постаті...
Набилося їх, тих німців, повнісіньке село того пам’ятного надвечі0
р’я. Усі вулиці, подвір’я, садки машинами, обозами, мінометами0гар0
матами забили.
Зупинилось і в її хаті четверо. Троє, видно, прості солдати, молоде0
нькі, а четвертий в літах.
В чужій хаті і на подвір’ї почували себе, як дома, хоч поводилися
не всі однаково. Коли увечері запалили лампу та повсідались вечеря0
ти, троє молодших примостилися навколо великого стільця аж біля
порога, під мисником. А старший зручно розташувався сам0один біля
столу. Перед тим ще він, старанно помившись, обливши себе холодною
водою, никав чогось по подвір’ю, заглянув до хлівця та погрібника,
потому нишпорив по хаті, зазираючи у запічок та до мисника. Перей0
шов сіни, заглянув до недобудованої половини. Потім ніби аж насвари0
вся чи наказав що своїм підлеглим, і вони й собі почали нишпорити по
всіх закутках. Докія, розтопивши соломою піч, стала біля припічка і
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мовчки, гидливо і, правду сказати, не без цікавості, за тим усім стежи0
ла. Нічого, окрім хлібини, кількох уже причерствілих пиріжків зі
сливами та відерця з яблуками0падалицями так і не знайшовши, той,
старший, несподівано визвірився уже просто до неї:
– Яйка, матка!.. Курка! Шпек!
Він вигукував те, показуючи ще й на мигах, а вона незворушно,
стримуючи мимовільну посмішку, дивилася на нього, ледь тільки пе0
ресмикуючи плечем та вдаючи, що зовсім же нічого не розуміє.
Викричавшись та так нічого й не домігшись, німець змовк, сплю0
нув сердито, ще щось там гукнув, певне, вилаявся, потім помовчав, по0
думав і проказав уже спокійніше, роздільно вимовляючи кожне слово
по0нашому:
– Вода – тшай, матка, картошка, помідор.
– От так би й одразу, – навіть усміхнулася стримано Докія, розу0
міючи, що тут їй однаково не одкрутитись, настановила казанок ка0
ртоплі „в мундирах” та поклала на стіл миску стиглих червоних по0
мідорів.
Поки закипіла вода та поспіла картопля, німці довго, старанно, так
ніби й хтозна0яку важливу та копітку справу звершуючи, готувалися
до вечері. Особливо той старший. Спочатку розв’язав свою велику, на0
пхану всякою всячиною торбу, зшиту з телячої шкіри, довго в ній по0
рпався, щось там перемацуючи та перекладаючи. Потім старанно й ну0
дно протирав стіл, здуваючи з нього якусь невидиму порошинку, спо0
чатку ганчірочкою чи хусточкою, а потім білим папірцем. Протерши,
хусточку й папірець знову сховав до торби. Прикрив ріг столу новою
клітчастою хустиною та й почав викладати на неї виделку, ніж, алю0
мінієву мисочку, якісь тонюсінькі пакунки, згорнуті в цупкий прозо0
рий папір, картонні та бляшані коробочки, пляшечки. Перед тим, як
покласти на стіл, кожну оту річ спочатку підносив до очей, уважно ро0
зглядав, здував та стирав з неї щось невидиме і вже аж тоді клав на
стіл. І то не одразу, не просто, а добираючи для кожної речі якогось пе0
вного і відповідного їй місця. І клопотався тим усім, здавалося, доброї
півгодини. Аж поки й картопля вкипіла.
Докію, яка непомітно спостерігала за німцем, пораючись біля пе0
чі, все те вже навіть розважати почало, і вона про себе, в думці, по0
чала глузливо посміхатися. А вже коли приступив він до своєї тра0
пези, то сміх почав розбирати її вже по0справжньому. Не їв той пос0
тоялець, а священнодіяв, не вечеряв, а службу правив чи розговля0
вся, як великий пан на Великдень. Так наче нічого важливішого за
ту вечерю і в житті немає, так ніби й війни не було, або ж то для ньо0
го й не війна, а приємна прогулянка... На ту останню думку пойня0
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ла раптом Докію злість. Хоч і цікавість не зменшувалась. Так уже
він розговлявся над розстеленою хусткою!.. Перед тим, як узяти но0
жем на хліб з коробочки маргарин чи холодцюватий мармелад, а чи
й шматочок ковбаси, тонюсінький, як пелюсточка, він довгенько0
таки розмірковував, ніби яку справді важливу, життєву справу ви0
рішував. Кожну картоплину, обпікаючи пальці, одбирав від луш0
пиння так старанно та уважно, що просто вже любо було на нього ди0
витися. А помідори, яких мав перед собою повну велику миску, рі0
зав так само тонюсінькими пелюстками. Розрізавши, посипав сіл0
лю, клав на тонюсіньку ж скибочку хліба, перевертаючи, знову при0
сипав уже перцем чи приливав з малесенької пляшечки олією, і вже
аж тоді, примруживши очі від задоволення, смакував, старанно ро0
зжовуючи та плямкаючи. У тому розговінні не відставали від нього
й підлеглі.
“Сарана... Чиста тобі сарана, – думала Докія, спостерігаючи за по0
стояльцями з дедалі гострішою цікавістю. – Ніби з голодного краю...
Впроголодь, певне, тримає їх там Гітлер, коли отак над кожною крих0
тою тремтять. Певне, щоб зліші були, а чи об’їли вже там, у себе, спра0
вді, як сарана, і листя на деревах?..”
Священнодіяв німець так, аж поки, зрештою, не вконтентувався,
ще довго, певне з годину. А вконтентувавшись та відригнувши кілька
разів вдоволено, почав так само смаковито запивати їжу гарячою во0
дою, розбавленою, замість чаю, цикорієм.
“А от коли б ще дати, – подумала збитошно Докія, – їстиме й ще,
а чи відмовиться?” І, дивуючись сама з себе, підклала в миску ще кі0
лька помідорів та велику синю цибулину. Німець зиркнув на неї все
ж дещо здивовано, буркнув “ґут, матка” та й знову почав краяти по0
мідор на тоненькі кружальця, цього разу прикриваючи їх ще й кру0
жальцями цибулі. Вже коли взявся до чаю вдруге, знову щось гук0
нув Докії, потім ще раз. Спостеріг, певне, як пильно стежить за ним
“ота дикунка” та й подумав, що вона ж або зроду не бачила, як куль0
турні люди їдять, або ж страви отакі вперше побачила, або ж... ска0
зати б голодна, так ніби ж не виходить. Проблема ота, певне, заціка0
вила його не в жарт. І він ще якийсь час обмірковував її, вже попи0
хкуючи смердючою сигаретою. Аж нарешті таки зважився. Перед
там, як старанно вкласти усе своє начиння до торбини, взяв паперо0
ву серветку, поклав на неї три тонюсінькі кружальця ковбаси, кава0
лок, завбільшки в грудочку цукру, фруктового джему, трохи пова0
гався, доклав ще й грудочку цукру і простягнув усе те Докії. Дещо
розгублена і захоплена зненацька, вона мусила прийняти від нього
ту подачку, та так і тримала її на долоні мовчки, ще не знаючи, не
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вирішивши, що з тим робити і про себе обурюючись. А він поверну0
вся на своє місце, курив, відригував, роззирався по хаті і чекав, що
вона, Докія, буде з тим робити.
Вона потримала0потримала той пакуночок і, так нічого й не сказа0
вши, обережно поклала його у запічок.
Тим часом німець, блукаючи поглядом по стінах, зачепився ліни0
вим, осоловілим поглядом за фотографію в простінку між вікнами.
Приглянувся знічев’я, помітив поміж двох цивільних молодого війсь0
кового. І нараз зацікавився так, що аж з лави підвівся, довго пригля0
дався до того фото з усіх боків, навіть лампу в руку взяв і ближче до ра0
мки підніс, розглянув і гукнув здивовано:
– О, матка! Офіцір! Зон – офіцір? Комуніст? Я?
І тепер Докія аж похолола вся від тих слів, хоч зовні й виду не
подала. Стояла мовчки біля комина, не озиваючись і словом, удаю0
чи, що нічого з того не второпала, хоч і добре розуміла що й до чо0
го. Сама лиш повторювала про себе подумки: “Пронеси, лиха годи0
но... Треба ж такого!.. Краще б було зняти раніш та приховати від
лихого ока...”
Німець щось там ще побуркотів, розглядаючи картку, потім, ніби
аж збайдужівши, поставив лампу на стіл, ще раз уважно обвів погля0
дом стіни і, не знайшовши, певне, цього разу нічого, вартого його ви0
сокої уваги, вклав усе своє начиння до торби, затягнув на ній металеві
пряжки, вмостив на покуті за столом та й попростував через хату в ку0
ток до ліжка.
Ліжко було Оксанине. Чисте, незаймане, з гіркою білих подушок,
до яких уже давненько ніхто ані головою, ані рукою не торкався.
А він відкинув рукою одну подушку, потім другу, старанно, пиль0
но до всього додивляючись. „Так, ніби мав би там нужу чи що б то по0
бачити!” – гнівно подумала Докія і, не витримавши вже того, обурила0
ся: пропадіть ви всі отут пропадом, хоч би й разом з моєю хатою, не по0
шкодую! Та й попростувала мовчки до дверей.
На сінешньому порозі на якусь хвилинку затрималась, звикаючи
очима до темені, прислухаючись до рівного шуму літньої зливи. Дощ
лив і лив, не вщухаючи з0за дня. Та повертатися до хати вона не могла.
Твердо ступила з порога й просто по калюжах, через город, поза хату
попростувала до Ількової Одарки.
В Одарки так само набилося німців повнісінько, тож вона зраділа
навіть, побачивши Докію, бо удвох все ж було не так моторошно. Вони
забилися разом до тісної, примурованої в сінях комірчини, взяли две0
рі на засов та й передрімали на твердому тапчані до ранку.
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Дощ ущух десь під досвіток. А з тим, ще по темному, здиміли з се0
ла, так само несподівано, як і з’явилися, постояльці з усіма своїми ма0
шинами, мотоциклами та гарматами.
Двері хатні й сінешні, коли повернулася Докія додому, були відчи0
нені навстіж. „Не бійсь вояка, – паскудь в хаті”, – згадалося Докії ві0
доме прислів’я...
В хаті все, як і було, тільки ліжка розвернуті та на пороги болота
нанесено. І картка з дітьми висить поміж вікнами на місці. Дивляться
з неї діти, усміхаються до матері сумовито й підбадьорливо. Якусь
хвилину вдивляється в їхні обличчя і вона, Докія... Дивилася0дивила0
ся та й раптом затялася: „Не буду! – вигукнула подумки сердито. – Не
зніматиму зі стіни вас, діти! Не ховатиму! Не боюся я їх!.. Нехай хоч
убивають!”
Потім, помітивши в запічку, так само гнівно, з відразою взяла кін0
чиками пальців оту німецьку їжу, яку тицьнув їй учора постоялець,
винесла з хати та й жбурнула гидливо за хлівчик, у бур’яни...
***
А в жовтні, у неділю вранці, вивозили з села старого Порфира Голо0
ваня та Ригора Таракуцку.
Займався тихий осінній день бабиного літа, лагідно пригрівало со0
нце, літали без вітру сріблясті ниточки павутиння в повітрі. І ніхто то0
го дня ніякої біди не ждав.
Начальник районної поліції заскочив до сільської управи непо0
мітно, вже під обід. Під’їхав на ресорній, легкій парокінній бричці
з двома поліцаями. Спочатку викликав до себе управителя громад0
ського господарства Книша і наказав йому готувати підводу. Потім
покликав ще Данька Кислицю. Данько тоді вже кущовим поліцаєм
був і жив, повернувшись додому на початку війни, як і до арешту, в
тій самій хаті зі старим Голованем, який його ото ще колись, у гро0
мадянську війну, по батьковій смерті, пригрів та ніби як і всино0
вив...
По Ригора Таракуцку послали новобайрацьких поліцаїв, а за Голо0
ванем додому поїхав сам Данько Кислиця розбитим візком, який спо0
рядив для того з господарства управитель Книш.
Начальник поліції незабаром, як тільки все було уряджено та домо0
влено, тихо вислизнув з села сам0один десь у напрямку Терногородки.
Мав, певне, якісь потаємні справи, а чи просто вважав, що тут і без
нього справляться: діла там невеликого, навчилися ж навіть на озбро0
єних оточенців облави влаштовувати!..
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По обіді рушив уздовж вулиці незвичайний та чудний похід. Всьо0
го вже, здається, за цей час люди надивилися, а от саме такого не дово0
дилося, не бачили.
Новоспечений поліцай Данько Кислиця власноручно вивозив зда0
вати німецьким жандармам свого названого батька, старого комуніста
Порфира Голованя...
Сам Головань, висхлий, зарослий сивою ріденькою бородою, си0
дить посеред візка на соломі. У заячій витертій шапці, ватяній старе0
нькій чемерці. Руки, як ото взимку від морозу, сховав у обтріпані ру0
кава та й дивиться кудись у простір сльозавими, вицвілими очима. Пе0
вне, вже нічого окрім якихось своїх невиразних думок0видив і не помі0
чає, мало, або й зовсім не розуміючи, що це з ним і навколо нього діє0
ться. Зовсім здитинений не так старістю, як невідчепними хворобами,
останніх кілька років він і на люди не показувався. Люди поволеньки
вже почали й забувати про Голованя, партизана громадянської війни,
колишнього голову сільради, найстарішого в їхніх краях комуніста. А
він жив собі сам, одинокий, в порожній хаті, ніякої ніде рідні не маю0
чи. Спочатку разом з приймаком Данилом Кислицею, власне, за сина
його маючи, а коли засудили Данила, а Голованя обсіли немощі, що
вже не міг він і з дому вийти, – допомагала, обходила баба Горпинка
аж до самої своєї смерті. А по тому, ближчі сусіди – хто як міг. Хоч, бу0
вало, що й по три дні ніхто до нього не зазирав, і води подати було ні0
кому. Тож і сидів чи лежав у хаті, як за мурами кам’яними, про все за0
бувши, зовсім пам’ять згубивши, неясно розуміючи, не сприймаючи
навколишніх подій, плутаючи сьогоднішнє та хтозна0колишнє, вісім0
надцятий з сорок першим. І війну, і прихід німців сприймав за дійсне
лиш окремих ясних хвилин, а потім і знову забував. І те, що названий
син Данило знову звідкілясь з’явився в хаті, його не вразило і не зди0
вувало. Так ото ніби й не відлучався він нікуди. І те, що от везе його ку0
дись Данько – не вражає старого, не турбує й не цікавить. Байдуже, зо0
всім уже байдуже зараз до всього старому Голованеві.
Данько Кислиця широко ступає поруч з візком, спрямовуючи за ві0
жки низеньку із зачучвереною шерстю та реп’яхами в гриві булану ко0
билку. Ступав неквапливо, важко, ногами, взутими в нові, солдатські
кирзові чоботи. Давня, витерта, з линялим зеленим денцем кубанка
збита на потилицю, на правому рукаві темного піджачка біла шуцма0
нська бинда, за плечем на ремені – гвинтівка.
За візком, просто серединою вулиці, простує Ригор Таракуцка. Ма0
слакуватий, схудлий, постарілий. І все на ньому, ніби не на нього ши0
те – обвисає: і запалі широкі щоки, і рідкуваті сивіючі вуса, і м’який,
мішкуватий живіт, і великий, ніби на двох, піджак, і широкі пожма0
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кані штани темно0рудого плису. І ноги у вичовганих поруділих чере0
виках тягне, переставляє хоч і широко, але важко, спроквола.
По ліве і праве плече височенного маслакуватого Ригора дріботить
по низенькому, як проти нього, поліцаєві з гвинтівками через плечі, а
трохи поодаль і збоку, стежкою попід тини та паркани простує слідом
за ним з вузликом у руці заплакана, приголомшена несподіваним го0
рем Ригорова Любка. Голова пов’язана чорною хусткою, в якій схова0
лися і лоб, і підборіддя. Стримить лиш один ніс та блищать слізьми ве0
ликі, злинялої блакиті очі із зачервонілими повіками.
А з дворів, з0за тинів, з0за кущів бузку та жовтої акації, з0за рогу
хат і хлівців, боязко блискаючи так само зволожілими, посмутнілими
очима, стривожено проводжає той сумний, ніби похорон, похід їхня,
переважно жіноча, вулиця.
Старий здитинілий Головань нічого того не помічає і не сприймає.
А Данько Кислиця – бачить, помічає все, ніхто й ніщо в нього не за0
лишається непоміченим, все він бере до уваги, і, гостро відчуваючи, як
колять його з0за тинів та погрібників приховані погляди людські, го0
лосно на всю вулицю, просить вибачення, виправдовується жалісли0
вими словами і плаче, справжніми слізьми плаче поліцай Данько Ки0
слиця.
– Ви вже ж простіть та пробачте мені, дорогий дядечку Порфире,
батечку мій рідний! Бо нічого ж, ну нічого не можу я вдіяти! І погано0
го ж нічого ніколи вам не зичив, і зараз не зичу і не хочу! А тільки ж
несила моя! Не своєю волею... Міг би – руки під вас, дядечку рідний,
підклав! Та несила ж! Всі сусіди, всі люди знають, як я вас шанував і
шаную, вік буду пам’ятати, скільки й житиму – дякуватиму, як ви ме0
не, сироту, по смерті батьків пригріли та виховали!..
І втирає рукавом на ходу справжнісінькі сльози.
– Простіть мені мій великий гріх, батечку рідний! Хоч воно, як не
кажи, ви вже своє й віджили... А мені ж, батечку рідний, ще ж треба
жити, живим же в могилу не полізеш, вам воно, може, і байдуже, дя0
дечку, а мені ж як то пережити! Від людей і від Бога гріх... Ой, прошу
вас, хоч одне слівце скажіть, дядечку рідний, скажіть, що не маєте се0
рця на мене!..
Головань мовчить, незворушний, вкляклий, занурений у якісь свої
видива, дивлячись у простір невидющими сльозавими очима, нічого
навколо не помічаючи і не чуючи.
А Данько плаче. Справжніми слізьми плаче. І, везучи названого ба0
тька німецьким жандармам, жалісливо волає не так уже й до нього, як
до отих сусідів, що причаїлись поза тинами обабіч нескінченної сього0
дні, дуже довгої для нього вулиці.
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– Воно ж там, дядечку рідненький, може, вам ще й краще буде. Бо
тут же я день у день на службі в нарядах, а вам же й води подати в по0
рожній хаті нікому. Ніде ж ні душі близької, ні рідні якої... А німці
теж люди, теж серце мають. Гляди й справді краще вам десь там буде,
знову ж, як не говори, а разом з людьми. Та ще й те, що воно, може, й
краще, що от саме я вас везу. Як не кажіть, а своя, близька людина!..
Головань мовчить...
Німує, хоч і живе навколо, десятками очей стежить за всім стриво0
жена і приголомшена вулиця.
А як тільки стихає, переводячи подих, запечалений та заплаканий
Данько Кислиця, глухуватим, однак дужим ще голосом озивається,
помітивши кого з сусід на подвір’ї, а чи лиш вгадуючи та догадуючись,
що хтось там є, Ригор Таракуцка.
– Прощавай, Одарочко! Прощавайте, тітко Докіє! Та пробачайте,
коли було що не так! Бо кінець прийшов Ригорові Таракуцці, сусідові
вашому!.. Німці колишні з турками не взяли, гайдамаки з дениками
зуби обламали, голод не вбив, а тут, чує моє серце, кінець чує... Був
Ригор, та й вийшов увесь. Вилась0вилась вірьовочка та й кінець їй вий0
шов... Прощавайте, тітко Парамонихо! І ти, Насте! Не згадуйте ли0
хом!.. Не забули, ой не забули мені німці вісімнадцятого!.. Навік запа0
м’ятали червоного партизана Таракуцку, безпартійного більшовика!
Не забули! Дочекалися свого і... Прощавайте, дорогі сусіди, та й не
плачте по мені, лиш добрим словом згадуйте! А їм, німцям, однаково,
не тепер то в четвер, а таки скрутиться. Буде їм ще згірш, як у тому ві0
сімнадцятому! Прощавайте, дорогі сусідоньки і ти, моя дорогенька
Любко! Кінець прийшов твоєму Ригорові!..
Падає грудьми на лозовий тин від тих слів Ригорова Любка, пеку0
чими заливаючись, поплаче гірко та й знову бреде услід за своїм Риго0
ром, дороги перед собою за слізьми не помічаючи, плачуть, схлипують
за тинами та не причиненими дверима, за густими бузками молодиці.
Порипує, глухо видзвонює втулками розбитий візок, поволеньки ви0
кочується за село на широкий степовий шлях та й зникає з очей за гор0
бом, за поріділим рудавим узліссям Круглика. Маячить ще деякий час
на шляху скорботна, вся в чорному висока постать Ригорової Любки.
А потім зникає з очей і вона.
Німує порожнє осіннє поле...
Данько Кислиця, здавши жандармам названого батька, повертає0
ться до села з Нових Байраків ще того ж вечора...
Уже аж за тиждень повертається до рідної, спорожнілої та холодної
хати й Ригорова Любка. Висхла, змарніла, до невпізнання змінена.
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Ригор Таракуцка, отой колишній огрядний та веселий жартівник,
що ніякий грім його не брав, та старий, здитинілий від хвороб кому0
ніст Порфир Головань так уже ніколи й не повернуться. Розстріляні
темної осінньої ночі гітлерівцями, назавжди лягли вони поруч у гли0
бокому проваллі. Розстріляні – один за те, що комуніст, а другий – хоч
і позапартійний, хоч навіть і не активіст помітний, так зате ж парти0
зан вісімнадцятого року.
Бо не з руки теперішнім німцям – гітлерівцям такого хоч і старого
вже та в живих тримати.
От лежать присипані важкою вологою глиною на дні провалля. І
відійшли, навік відійшли з ними двома останні Докіїні ровесники,
свідки її важкої, але ж і не у всьому сумної молодості, її молодого ми0
нулого. Всі відійшли, залишилася вона одним0одна ледь не на всю ву0
лицю отака віч0на0віч зі своїми думками нічними, своєю самотністю
та своїм даленіючим минулим, від якого ось тепер і свідків не зали0
шилось. А чи ж хоч зустрічі з дітьми дочекається?.. Остання... І скі0
льки ж іще їй самій залишилось ряст топтати на цьому світі?.. Хто ж
те знає?!
***
Рубала у хлівці хмиз. Помітила – пройшло повз двір двоє: Данько
Кислиця і ще якийсь незнайомий, низенький, певне – нетутешній.
Потім уже від людей довідалась – з’явився в селі перед Різдвом Си0
дір Перепічка. З’явився нежданий, невідь0звідкіля. І зник за кілька
днів так само невідомо куди й чого.
Про себе загалом розповідав знайомим скупо й неохоче.
Та зате, коли вже Сидір зник, охоче, хвастовито, де треба, а де й не
треба, розповідав про нього та хвалився своєю з ним дружбою Данько
Кислиця. Розповідав, що Сидір тепер у німців у великій шані. З ними,
ніби, оце й до рідних країв повернувся. Що за кордон ніби тоді, в три0
дцятих, прорвався, одразу ж по тому, як з тюрми, ледь не з0під розст0
рілу втік. І де його відтоді тільки не носило! У Львові, Варшаві, у Чехії
та Німеччині. В самому Берліні довелося побути. І по0німецьки, як на
рідній чеше. Документа йому такого видано, що самі німці перед ним
тягнуться та шапкують. І в чинах великих ходить. А так – людина не
горда. Данила одразу сам розшукав, упізнав. Згадав, не забув, як він –
Данько – йому, за спиною в Голованя, коли писарював у сільраді, різ0
ні фальшиві “незаможницькі” довідки таємно писав та припечатував.
Бо сам він – Данько, – власною головою ризикуючи, друга0приятеля
виручав. Не забув того Сидір. Казав, що й далі про Данька пам’ятати0
ме.
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А до рідного села заскочив Сидір просто так, по дорозі, без ніяких
таких службових справ. Випало кілька вільніших днів. Дорога, коли
пересувався ближче до фронту, лягала саме цими краями. То й потяг0
нуло хоч одним оком поглянути на рідні, батьківські місця... Батьків0
щина, що тут не говори... дитинство... Згадка про нього кожному сер0
це гріє... Та й... могили батьків відвідати... Ще надія нетривка була –
а гляди, з сестрою зустрінеться... Та не знайшов, не зустрів сестри. Чи
то вислано її із зятем ще в ті роки, а чи самі встигли вибратись, усі слі0
ди за собою замівши. Тож походив старими стежками, поглянув на се0
ло, душу одвів, з Даньком про колишнє погомонів... Казав, як тільки
війна закінчиться, – а закінчиться вона невдовзі, до весни вже напев0
не, – обов’язково повернеться до рідного села і, хто ж його знає, може,
й осяде тут.
Худий був – одна шкіра та кості. Завів собі невеликі, щіточкою, ву0
са. І нічого зі старого нікому не забув, ані на крихту. Аж кипів увесь
усередині, але зовні тримався стримано, поважно. Людей, окрім Дани0
ла, уникав, обходив, не вітаючись і не забалакуючи. Та й люди, влас0
не, не впізнавали його. Був у якомусь напіввійськовому, хоч і без від0
знак, то й гадали: певне, якийсь німець. До рідного подвір’я й хати, в
якій раніш містилася контора колгоспу, а тепер управа, не зайшов, по0
стояв якусь хвилину на вулиці перед тим місцем, де раніш ворота бу0
ли, помовчав, а по тому лиш рукою махнув:
– Нічого там зараз дивитись... Не час іще, не до того. Прийде пора
– сторицею усе повернемо. Кров’ю за кожну нашу сльозу заплатять
грабіжники, якщо котрий вціліє доти.
Пристояв і напроти Докіїної хати. Якось, до слова, сам Данько ро0
зповідав їй: пристояв і ще й запитавши, чи є тепер хто з Бондарів дома
і чи не чув чого Данько про Трохима. По тому довгенько мовчав, прос0
туючи вздовж вулиці і понуро дивлячись собі під ноги. Вже аж за го0
дину, певне, проказав:
– Якийсь час у школі ще ніби й дружили з Трохимом. А розійшлись
– ворогами. Смертельними... Цікаво, якої б він заспівав, коли б оце те0
пер доля зіткнула?
І зблиснувши очима, якось криво і сумовито водночас посміхнувся:
– Ох же й назбиралося отут! – притиснув кулак до грудей. – Нако0
пичилось такого – за ціле життя не вивітриться... Одного тільки бояв0
ся, що не доживу... Ну, та тепер дочекався!..
***
Отож, виходить, терзалася невідомістю, долею дітей своїх, що0
денно думала про них не лише одна вона, Докія. Не забував про
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них, виявляється і Сидір Перепічка, Данько Кислиця також: не0
ма0нема та й згадає. Навіть Книш – особа, можна сказати, зовсім
стороння, нова в їхньому селі – прийшлий, настановлений німця0
ми на управителя віднедавна, так і той... Якось, вичитуючи на то0
ку людей та погрожуючи за те, що лінькуваті, що погано працю0
ють, а то й зовсім від роботи ухиляються, раптом втупився своїми
вузенькими, ніби підпухлими очицями в Докію, стиснув сухі тоне0
нькі губи, свердлував її отак хвилину чи й більше колючим погля0
дом, а потім і процідив:
– А ти, – він усім, старим і малим, “тикав”, – ти, стара, особливо
маєш шануватися...
Докія стенула плечем, не стрималась:
– Чи я гірша від усіх! – запитала чи просто огризнулася.
– Виходить, що так, – відповів загрозливо. І тонкі губи йому аж пе0
рекосило від люті. – Бо всі твої діти – як не комуністи, то орденоносці,
а ти – матір більшовицька. А яблучко від яблуні недалеко котиться.
Від тебе, виходить, найбільш і пішли тут порядки більшовицькі. Че0
кай, ще дійдуть руки й до тебе...
То була, здається, перша отака пряма погроза, висловлена їй прос0
то у вічі. Не забарилися за нею й інші. І “матір більшовицька” не забу0
лася, з часом приростала до неї все міцніше, звучала, вимовлювана гі0
тлерівськими попихачами, все загрозливіше.
Якось, коли сталася десь побіля їхнього села втеча кількох лю0
дей з колони військовополонених, поліцаї та німці влаштували об0
лаву. Троє зайшло і на її подвір’я. Сам начальник поліції, кущо0
вий поліцай Данько Кислиця, і ще якийсь німець. Спочатку обни0
шпорили все подвір’я, хату, хлівчик, город, погріб і погрібник, а
потім, коли вже збиралися виходити, той начальник поліції рап0
том і собі:
– А ти, мамо більшовицька, дивись мені!.. Шибениця за тобою дав0
ненько плаче... З’явиться, гляди, яке з твоїх орденоносців, одразу ж
нас гукай!
Докія не відповіла й словом. Стояла перед ним німо, із заплаканим,
зблідлим обличчям. Дивилась йому в писк із неприхованою зневагою,
не мигаючи.
А вбита горем, навіки перелякана страшною чоловіковою смертю
Любка, яку облава застала тоді на Докіїному подвір’ї, з нового переля0
ку кинулась, щоб заступитись за неї, відвести страшну погрозу:
– В неї сина заарештовано, – пробулькотіла наполохано, неслухня0
ними губами. – Заарештовано ще в тридцять сьомому, а ви...
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Поліцай того ніби й не почув. Мовчки обминув Любку, ніби яку де0
ревину, і з розмаху хряпнув розбитою хвірткою.
Докія, як тільки людолови відійшли далі від хати, пополотніла, і
вже не від страху, а від обурення, рвучко ступила до Любки:
– Мені, Любко, – прошепотіла з нестримуваною злістю, – такої по0
мочі не треба! Соромся!.. Ніхто, чуєш, ніхто і ніякого сина у мене не
арештовував! І щоб я... щоб я ніколи більш такого не чула!..
Ні, не страшною чулась їй ота “більшовицька матір”... Не страш0
ною була їй смерть. Найстрашнішою була думка, що вона може заги0
нути, так і не зустрівшись ще хоч на мить з дітьми своїми...
***
Від самого початку війни так і не дійшло до неї жодної вісточки,
жодного слова не лише від синів, але й від дочки, жодного слова і жо0
дної живої душі ось уже три місяці не прорвалося з міста, хоч було до
нього не так і далеко, яких півтори сотні кілометрів. Ні листа, ні якої
машини, ні кінного, ні пішого... Ще далі витримувати оту невідомість
вона – матір і бабуся – вже просто не могла. Махнувши рукою на небе0
зпеку та складність далекої дороги, на німців, поліцаїв та й саму вій0
ну, твердо вирішила вона пробратися до міста на пошуки Оксани і ону0
ків пішки та самотужки. І покладалася в тій подорожі лиш на якусь
обвідку, яку взяла було в сільраді, коли ще до Трохима збиралася, а
ще більше на свої, що не кажи, а таки вже похилі літа.
Збори були недовгі. Плюнула найперш на всі погрози та кари за
невихід на роботу до громадського господарства і на самого Книша.
Потім зібрала в торбину харчів на дорогу, взяла грушевого, ще Пана0
сового, кийка в руку – більше від собак, бо від німців однаково ним не
запоможешся – та і вирушила вранці лагідного й тихого жовтневого
дня...
Вирушила, а за два тижні вже й назад поверталася.
Сто п’ятдесят кілометрів тьопала старіючими ногами – шість днів
туди і шість днів назад. Та в самому місті – два дні.
Гнав її туди ще дужчий за страх гострий неспокій за долю дочки та
онуків. А що, коли все ж не встигли вибратися? А що, коли мучаться
там голодні, а то й хворі чи, хай Бог боронить, і зранені? Та ще не ма0
ють через кого і вісточки їй подати. А в таку дорогу тепер дочці, моло0
дій, з двома дітьми, – як вирватись? Не те, що їй – старій, з вільними
руками!
Туди йшла нікого й нічого не боячись. Та, власне, і справді боятися
їй нічого. Бо що її злякає? Одна тільки смерть, так вона ж тієї смерті
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давно вже не боїться! Кому вона, отака потрібна? Кому в око впаде? І
що з неї візьмеш?
Тоді вже не так часто вибухали по шляхах міни, поменшало гітле0
рівської солдатні...
Туди йшла Докія нещасною матір’ю, що розгубила своїх дітей. Іш0
ла засліплена власним великим материнським горем і тривогою за ді0
тей, яких губила й губила на життєвій дорозі і ніколи не могла й не хо0
тіла з тим змиритися.
А назад поверталася зовсім іншою. Увібравши в душу море людсь0
кого горя, боліючи материнським горем за всіх скривджених, знедоле0
них і нещасних, так, ніби все те горе, що бачила, стало її власним го0
рем, а всі оті вбиті, каліки, голодні, осиротілі, стріляні, биті, рубані й
вішані – усі стали її дітьми.
Ні дочки, ні онуків не розшукала. Важко було навіть те місце роз0
пізнати, де будинок, у якому жили, стояв. Навіть не довідалася про
них нічого: чи встигли вибратися, а чи загинули. Але надивилася, на0
чулася, напереживалася стільки, що незрівнянно малим здалося і вла0
сне горе, набралося в душі стільки, що до смерті його звідтіля не вит0
равиш, вік перед очима стоятиме і ніколи не забудеться.
Бачила вона на своєму віку не одну війну. Бачила і здалека і збли0
зька, німців на власні очі бачила у вісімнадцятому. Але такої війни не
бачила, така війна і такі німці навіть приснитися їй не могли.
Бачила вона й горе. Немало випила його на своєму віку. Але щоб
таке горе!
Не знайшовши рідні, роздала все, що мала у вузликах, голодним, і
сама поверталася голодною, несучи в очах жах.
Ніколи в житті не бачила вона шибениць, а тепер... Бачила повіше0
них, що тиждень висіли і знімати їх заборонялося. Бачила дощенту
випалені села. На її очах, серед білого дня розстрілювали людей. Бачи0
ла цілковито знищене, наполовину спалене, а наполовину зірване ве0
лике місто.
І побачивши – жахнулася.
Та про таке ще десь хоч почути чи вичитати можна було, чи хоч у
сні могло привидітись. А ще ж побачила вона й таке, до чого все жит0
тя думай – не додумаєшся, а додумавшись навіть, однаково не пові0
риш, коли сама не побачиш.
Так десь з годину брела вона, як по воді, вздовж міської порож0
ньої, випаленої, мертвої вулиці. І скільки йшла, стільки й бачила:
по коліна засипана та вулиця паспортами, ще якимись там книже0
чками, дитячими іграшками, ляльками, кошиками, возиками, ко0
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лисочками на колесах, в яких, здається, ще зовсім недавно щойно
тішились немовлята. І кінця0краю тому не видно було. А вона йшла
вздовж обгорілих стін по коліна у тому всьому, дивувалася і споча0
тку ніяк не могла зрозуміти, що ж це воно таке тут сталося. Бо хіба
ж міг звичайний людський розум звичайної матері, не знаючи, та
подумати, що всі оті тисячі дітей, кинувши серед вулиці свої ігра0
шки, всі оті тисячі немовлят, залишивши свої колисочки, лежать
зараз разом зі своїми батьками й матерями, костеніючи у глибоко0
му проваллі, висічені, перетолочені кулеметними та автоматними
чергами!..
***
У дорозі ж, повертаючись назад, кільканадцять кілометрів просу0
валася дослівно від трупа до трупа.
За гони, за півгін один від одного понад дорогою то в одному, то в ін0
шому місці лежали розстріляні червоноармійці. Босі, часом роздягну0
ті до сорочки, а часом у брудній, драній шинелі лежали вони, уткнув0
шись обличчям в землю, скрючившись на боці або впавши на спину і
непорушно дивлячись у небо застиглими, побілілими очима.
Зрозуміла, що десь попереду женуть полонених. І таки догнала їх.
Було то у великому селі, край великого шляху. Сотні змучених, голо0
дних, виснажених і закривавлених людей заганяли саме з дороги у на0
спіх обнесене колючим дротом подвір’я колгоспної ферми. Полонені,
не маючи змоги швидко пройти у вузьку хвіртку, юрмились і тупцю0
вали перед нею. А навколо стояли ворожі солдати0конвоїри. З галасом
підганяючи кийками і дротяними канчуками знесилених людей, ро0
били собі з того веселу забавку.
Докія мимовільно зупинилася край шляху і вся стерпла, німо ди0
вилася на те все застиглими з жалю й обурення очима, дивилася з гні0
вом і болем. І раптом чимсь давнім, чимсь ніби знайомим війнуло на
неї від жахної картини. Майдан... Так0так, отой майдан біля церкви...
Низенький ослін... жандарми, солдати... І її Панас... Його, оголеного
до пояса, прив’язують до ослону... Так, на очах, поверталося старе,
уже напівзабуте. Тільки в стократ потворніше тепер, страшніше і нес0
терпніше...
І вражена душа її, ніби прокинувшись з якого заціпеніння, люто
стрепенулася. І ото саме там, край битого шляху відчула, зрозуміла,
побачила не лише очима, а цілим прояснілим зором душі, як її власне,
велике материнське горе, що заступило увесь світ, раптом здрібніло і
стало лише однією пекучою краплиною у великому, вселюдському мо0
рі людського горя.
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І тепер, обійнявши душею все, що пережила, побачила, передума0
ла за цих коротких півтора місяці, вона вже думала не про те, що ро0
згубила, кличе до себе та й не докличеться своїх дітей. Ні, тепер, на0
віть згадуючи про Петрика, вона вже не так, не по0вчорашньому ду0
мала про все те. “Ой, думаю я про тебе, синку, повсякчас думаю... –
німо зверталася до сина. – А тільки прости своїй матері, що не тільки
про тебе одного зараз думати мушу! Бо злилося моє горе з горем усіх
матерів, бо прийшли на нашу землю он такі, що й взагалі всіх нас за
людей не мають. І всі ми зараз у великій біді, сину. І не до того нам за0
раз, щоб поміж себе своїх власних кривд дошукуватися. Хай уже ко0
лись, може, як вивернемось ось із цієї, найстрашнішої біди. Тоді бу0
демо самі у себе дома до всього дошукуватись. А зараз не до того, ой не
до того, синку!”
Бо такого ось набачилася, синку, що від того бачення за людське
звання соромно! Соромно й жахно! Жити, надивившись такого, не хо0
четься! Але ж... Вони – нелюди – саме того й прагнуть, щоб жити нам
не хотілося!.. Але ж брешете! Житимемо! Аж поки й не щезнете з лиця
землі!..”
Так ішла вона тим кривавим шляхом, дивилася на світ широко ві0
дкритими очима і розмовляла з сином. І в тій розмові здавалося їй, ні0
би її веселий, ласкавий і збитошний Петрик іде поруч, слуха її розду0
ми і, приховуючи своє хвилювання і своє замилування матір’ю, по0да0
вньому жартує:
– Правильно, мамо... Я вас завжди любив, мамо, за те, що ви отака!..
А вона, не відчуваючи навіть і натяку на жарт у його словах, дяку0
є. “Спасибі тобі, синку... І не май на мене серця, синку. Сам бачиш, що
діється. І ще – не бійся за мене, бо вже мені ніщо не страшне. І ніхто зі
мною нічого не зробить...”
Від тієї розмови, нікому нечутної, якось твердіше і ясніше стає в
неї на душі. Бо й справді тут, коли все оце сталося і оці нелюди на на0
шій землі, нічого немає заплутаного, нічого незрозумілого, все ясно...
Бо як же важко, нестерпно важко жити й умирати, коли навколо
діється щось незрозуміле... Чи є що важче, образливіше, ніж те, коли
тебе відштовхують, коли тобі не вірять свої? Ти їм найбільшого добра
бажаєш, а вони на тебе, як на лютого ворога дивляться. Дітей твоїх за
мури0муровані, а до тебе – спиною. Потрапити в таке становище – то
вже справді краще вмерти.
А тут... Всякого горя вона бачила, але такого, щоб увесь народ у бі0
ду потрапив, такого ще бачити не доводилося. Та все ж тепер людське
горе – її горе, а її горе – поділене з усіма. І є тут муки страшні, проте
немає ні вагань, ні болісних сумнівів, ні образ пекучих, завданих сво0
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єю рукою, усе зрозуміло, усе ясно... От вони йдуть, палять, вішають,
стріляють. І ти їх бачиш. І розумієш непомильно: вони тобі смертель0
ні, вічні, непримиренні вороги! І ти їм – ворог. І в житті, і в смерті. І
це, навіть у горі великому, щастя – мати отаку твердість та ясність у
душі.
І душа, вже зовсім перетліла від горя й отупіла до всякого болю, пе0
ред лицем великого горя, заново відживає. Виявляється, не збайдужі0
лою, не мертвою, а живою є її душа. Вона тільки смерті не боялася, а
жити хотіла. Хотіла дожити, дітей своїх побачити, дочекатись і на
власні очі побачити, як гнатимуть звідціля цих нелюдів. Бо лише тоді
тільки й можна заспокоїтись, лише тоді можна вмерти спокійно.
Підходила до рідного села вже під вечір. З балки, вгору, вливаю0
чись у широку вулицю, з натужним ревом моторів проходила валка ні0
мецьких машин. Вони здіймали за собою хмару сірої куряви, і солда0
ти в кузовах машин були всі запилені, аж чорні.
А на рові біля крайньої хати стояв п’яненький Данько Кислиця.
Лівою рукою підтримував на плечі гвинтівку, а правою, затиснувши
пом’ятого кашкета, привітно та заповзято вимахував назустріч нім0
цям. Вимахував і щось вигукував, роздуваючи груди та широко розту0
ляючи рота.
Крізь натужне завивання моторів Докія розрізняла лише окремі
слова:
0 ...визволителями. Слава! Капут... Більшовицька неволя...
Та Докія не стала й дослухатися, їй і так було те ясним і зрозумілим...
***
То був, мабуть, найглухіший, найсамотніший і найстрашніший час
у її житті. Хоч і хто ж його знає, коли їй було важче! Бо таким же ще0
дрим на горе було її життя!...
З самого початку війни, літо, осінь та майже до кінця зими жила
одним0однісінька в порожній хаті, не маючи з ким цілими тижнями
навіть словом перекинутись, побиваючись, як та чайка, що вивела ча0
єняток при битій дорозі. У вільний час, бо виганяли ж і її на ту осору0
жну роботу до „громадського господарства”, збирала по межах та лева0
дах на паливо різне ломаччя, соняшничиння, ламала дерезу і жала на
замерзлій річці очерет, харчувалася сяк0так (скільки їй треба) тим, що
встигла зібрати з власного городу.
Усе думала про дітей, не знаючи, не здогадуючись навіть, де вони є. Не
знала і не могла довідатись, чи хоч живі, знову боялася, що вмре, так ні0
кого перед смертю й не побачивши. І мріяла тільки про одне: ще хоч раз,
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хоч на мить зустрітися з ними, а тоді хоч і померти. Гай0гай, яка то стара
материнська пісня і скільки вже разів вона повторювалася в її житті.
Ночами, коли в селі не зупинялися переїжджі німецькі солдати,
вона до ранку неспокійно перекидалася з боку на бік, поволі поверта0
ючи в голові важкі і гнітючі, як каміння, думки. Іноді, в безпросвітній
темряві, коли за замерзлими шибками лютувала, завиваючи й голося0
чи, хурделиця, їй починало здаватися, що вона вже божеволіє. Тоді пі0
дводилась, світила каганця, пила холодну воду і гадала, де б це його
взяти до хати хоч якусь живу душу, хоч якусь малу дитину. Але – де
ж ти її візьмеш! Не одна ж вона, ледь не всі ближчі сусіди – і Одарка, і
Любка Ригорова – такі ж, як і вона, дорослі сироти...
***
Жодної живої душі, яка б пожила в хаті і часом обізвалася до неї
хоч словом, Докія так і не дошукалася.
Натомість перед Новим роком до неї несподівано зайшов Данько
Кислиця. Знову був у галіфе, тільки тепер звичайному, зеленому і за0
правленому у великі селянські валянки. На голові мав шапку0вушан0
ку, а на рукаві чорного, на ваті, піджака – білу бинду. І на поясі, у жо0
втій новенькій кобурі – револьвера. Від нього гостро відгонило самого0
ном. Він помітно постарішав, схуд і нижня губа ще більше відстовбур0
чилась, ніби аж потовщала.
Зайшов – не привітався. Не зловмисне, а так, не звик, видно, віта0
тися, чи забувся. Пройшов до стола, не скидаючи шапки, поважно всі0
вся на лаві, скрутив цигарку:
– Ну, то як живемо, мамашо? Що чувати доброго? – запитав, при0
палюючи з мідної запальнички.
– Яке наше життя – самі знаєте... – здивувалася вона тій несподіва0
ній лагідності. – Часом з квасом, порою з водою...
– М0да... Воно, конєшно, – набрав повен рот диму. – Лінія така, –
випустив дим цівкою до стелі і надовго замовк.
Поява його не так здивувала Докію, як насторожила. Стало їй не по
собі і трохи лячно. Він сидів, а вона стояла біля припічка, гадала, що
ще скаже, не дочекалася і мовила так, аби не мовчати:
– А ви, пане Даниле, тепер, видно, у великі начальники вийшли.
Давненько вже вона не вимовляла отого слова “пан”, і воно ніби аж
заплуталося від незвички на губах. Якось так аж ніяково було його ви0
мовляти.
А Кислиця випростався, гмикнув і пильно, чи не глузує бува, зир0
кнув на неї з0під брів.
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– Воно така, мамашо, виходить лінія, – почав повагом, впевнив0
шись, що їй не до жартів. – ...Коли попливеш проти хвилі, то можна
й затонути... Конєшно, всякому це без інтересу... А я, як постражда0
вший від більшовицької влади, можна сказати... Кар’єру жизні вони
мені, як безпартєйному, закрили і далі секретарської служби не пус0
кали... А тепер вийшло, що лінія моя одкрита і моя, виходить, і
власть...
Одне слово, Данько так уже був звик обов’язково десь секретарюва0
ти – в сільраді, у швацькій артілі, на маслозаводі, – а зліт його до по0
сади голови колгоспу був таким блискавично коротким, що він і при
німцях, як тільки вони прийшли, теж пішов секретарювати. Тільки
тепер уже, як “скривджений більшовиками”, до поліції.
Але тут, у поліції, виявилося, що Кислиця здатний на багато біль0
ше. І його аж тепер належно та по заслузі оцінили. Забрали з секрета0
рства і послали з району до рідного села старшим, точніше, кущовим
поліцаєм...
Данько ще посидів, покурив, розглянувся по хаті, потім, схиливши
набік голову, довгенько дивився на Докію:
– Ну, а той... Трохим, сказати б Панасович... не чувать? Звістки
про нього не маєте ніякої?
Докія аж похолола вся. Ледве дух відтягнула, щоб відповісти:
– Де вже там, – важко зітхнула. – Воно хоч би ж знати, що живий...
та й те.
– Воно, конєшно, – зверхньо погодився Кислиця. – Повертатися
сюди йому не резон. – І з притиском: – Людина він, сказать, партєйна.
– І несподівано додав: – Але коли б щось, про мене не сумнівайтеся. На
мене, по старій дружбі, як на кам’яну гору...
Він ще якийсь час посидів, покурив та й пішов.
А вона після того не спала кілька ночей, все думала і ні до чого не
могла додуматись. Тільки серце підказувало їй, що не так тут щось, не
спроста, і приходив він недаремно. А тут... і порадитись ні з ким. Дов0
генько вона мучилась, вагалась і, зрештою, якогось особливо важкого
вечора, згадавши Ількову Одарку, вирішила: піду вранці, порадить
там що, а чи не порадить – хоч погомонимо та душу одведемо...
Однак – спізнилася й з тим.
Вранці, як тільки прокинулась та зібралася, – Одарка сама зайшла
на її подвір’я. От тільки що не одна, а в супроводі якогось незнайомо0
го високого поліцая з гвинтівкою на правому плечі і з білою биндою на
рукаві чорного короткого кожушка. Загледівши їх у вікно, Докія аж
похолола в передчутті нової біди.
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Поліцай залишився біля сінешних, навстіж прочинених дверей, а
Одарка зайшла до хати. І було вже не до розмов і не до порад. Бо й са0
ма Одарка вже не знала, на якому світі живе і що чекає на неї. Стала
на порозі і, забувши привітатись, стримуючись з усіх сил та удаючи з
себе спокійну, щоб не розтривожити та не налякати Докію, сказала:
– Хочу у вас, тітко Докіє, ключі від хати залишити... Прислали оце
по мене поліцая. До Нових Байраків нащось кличуть... Коли там нена0
довго, – бадьорилась удавано, – на вечір і повернусь... Ну, а коли ні, –
таки не втрималася на тому удаваному спокої, – то... кинете оком
який раз, хоч... воно зараз і не до хати... Біс уже з нею, з тією хатою...
Час тепер такий, що... Одне слово, – коли що... не забувайте і не зга0
дуйте лихом.
По тому різко, швидко, певно, щоб не заплакати, крутнулась і шу0
гнула назад у двері...
Не повернулася Одарка додому ані того вечора, ані наступного дня.
Виглядала0виглядала її Докія, чекала0чекала днів зо три, та так і
не дочекавшись, угледіла натомість одного ранку на вулиці німецьку
машину. Зупинилася та машина просто біля її воріт. І Докія, правду
кажучи, нараз злякалася. Однак злякатися – злякалася, але подумала
про себе, зовсім тому не дивуючись: „От воно й до тебе, Докіє, дійш0
ло...” Подумала і, дивуючись з самої себе, нараз зовсім заспокоїлась.
З машини, бачила у вікно, зійшло четверо: Кислиця, двоє німців і
ще один якийсь нетутешній поліцай. Один з німців залишився біля
машини, а троє попростували до дверей.
Поки зайшли до хати, встигла ще подумати, що гірше смерті нічо0
го не буде, а смерть їй не така вже й страшна. Подумавши так, ще
більш взяла себе в руки і зустріла їх принаймні зовні спокійно й стри0
мано.
Німець зупинився біля порога, та так і стояв там з автоматом, зві0
шеним на груди. Він не причинив дверей (вони взагалі погано причи0
нялися, не заскакувала клямка, завжди треба було морочитись), і в ха0
ту потягнуло холодом. Хотіла попросити, щоб причинили, але розду0
мала. Стояла біля столу, дивилася на них і чекала, що буде.
Чужий поліцай молоденький, невисокий, з гострим, як у горобчи0
ка, носиком і темними веселими очима, одягнений в коротку теплу
шубку та валянки, зупинився біля лежанки і почав чомусь з неприхо0
ваною цікавістю розглядатися по хаті.
Кислиця пройшов аж до неї. Тепер він не звав її мамашею і навіть
не звернувся на “ви”. Тільки й сказав коротко і стримано:
– Ну, одягайся, більшовицька мамо... Поїдеш...
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“Куди?” – хотілося їй запитати, але вона одразу ж стримала себе.
“Не буду я його розпитувати!” – в думці сердито гукнула собі. – “Та чи
й не однаково куди?”
Мовчки, не кваплячись і не дивлячись на них, ніби їх і в хаті не бу0
ло, взулася в чоботи, які їй ще перед війною подарував Трохим, одяг0
нулася у ватний сачок, накинула велику теплу хустку.
– А чогось теплішого немає? – раптом запитав молоденький поліцай.
Вона промовчала, не хотіла з ним розмовляти, їй було байдуже.
– Добре буде й так, – відповів за неї Кислиця.
Але молоденький поліцай не зважив ні на її мовчання, ні на Дань0
кові слова. Метнувся по хаті, заглянув під піл, за піч. Стягнув з жерд0
ки старого, витертого, ще Панасового кожуха, взяв її розтоптані, під0
шиті кожушанкою валянки. Потім подумав і нащось ще прихопив з
полу велику подушку.
“Нащо вона йому?” – подумала, хоч було їй уже зовсім байдуже.
Повернулася і першою, не озирнувшись, пішла з хати. Вийшовши
з сіней, взяла двері на засув, подумала, що добре було б попрохати Лю0
бку Ригорову, щоб приглянула, та, стенувши лише плечем, ступила з
порога й пішла, не питаючи і не чекаючи наказу, до машини.
Високий, сухорлявий німець нагнув у машині спинку переднього
сидіння. Вона забралася і всілася на задньому. Поруч неї вмостився
молоденький поліцай. Високий німець вів машину, а кремезний, чер0
вонощокий, з рудими вусами, всівся біля нього.
У машині на сидінні лежав ще новий великий кожух, валянки.
Просто під ногами валялося кілька гранат і лежала велика залізна ру0
шниця з триногами, що звалася, як вона довідалася вже потім, ручним
кулеметом.
Коли усі повсідалися, Кислиця став на підніжку біля шофера. Ма0
шина фуркнула, рушила з місця і, здіймаючи за собою снігову куряву,
помчала вздовж вулиці.
А з0за рогу своєї хати, помітила Докія, скільки й видно, услід їй ди0
вилася застиглими очима, насмерть перелякана Ригорова Любка.
***
За селом машина на мить зупинилася. Кислиця стрибнув на дорогу.
– Бувай та не забувай! – не скидаючи рукавиці, простягнув йому
руку поліцай.
Данько, одвертаючись, щоб не зустрічатися з нею очима, удаючи,
що ніби й не помічає її, тупцяючи на снігу, трохи почекав, гадаючи,
що німці теж попрощаються з ним. Але ті ніби й не помічали його. Че0
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рвонощокий з рудими вусами щось по0своєму буркнув до шофера, і ма0
шина знову рушила.
Кислиця так і стовбичив серед снігової дороги. Стовбичив, аж поки
й не згубився з очей за некрутими вибалками.
Докія твердо була впевнена, що везуть її до району.
Однак не доїжджаючи до містечка кількох кілометрів, машина по0
вернула праворуч, виїхала на великий шлях і помчала на північ.
“Куди ж це?” – подумала Докія з тривогою, але не без цікавості. Од0
нак твердо трималася того, щоб ні про що їх не запитувати і взагалі не
розмовляти.
Машина мчала серединою неозорої степової пустелі. Свистів, заби0
ваючись під брезентове прикриття, зустрічний вітер, миготіли і веле0
тенськими півколами спливали в боки й назад глибокі сніги. В сизува0
то0синьому серпанку маячіли обабіч далекі села, ліси й переярки.
Тільки іноді, зрідка зустрічалися їм поодинокі перехожі, санки,
які тягнула пара зачучверених селянських коненят і ще здалеку заба0
чивши машину, з’їжджали з дороги й надовго застрягали в глибокому
снігу. Два чи три рази вони розминулися з великими, критими брезе0
нтом на залізних дугах, німецькими машинами.
Їхали мовчки. За кілька годин ніхто не вимовив і слова. Тільки по0
ліцай часом щось мугикав собі під ніс. Німці ж курили сигаретку за
сигареткою, їхали не зупиняючись, не стишуючи машини, переїхали
кілька сіл і тільки тоді, в степу, на схилі глибокого яру на коротку ча0
синку зупинилися і долили з каністри в машину бензину.
У степу вже сутеніло. Пролітали зрідка, кружляючи і забиваючись
під покриття, лапаті сніжинки. Повітря ніби гускло, робилося якимсь
фіалково0бузковим і ніжно0примарним.
Від вирування думок, які носили її хто й зна де і що тільки не ма0
лювали та не вгадували, від білого снігового мерехтіння, шипіння ко0
ліс, шуму мотору, духу бензину і, хоч і непомітного, але якогось нелю0
дського напруження в неї почала боліти й наморочитись голова. Потім
самі по собі почали склеплюватися обважнілі повіки, їхати було все ва0
жче й важче, їзда ота вже остогидла і все більше й гостріше хотілося,
щоб вона скоріш скінчилася.
Вже давно від незручного і твердого сидіння почали втомлюватися і
мерзнути ноги. З часом холод забирався від кінчиків пальців все вище,
непомітно пронизував усе тіло, м’яко і, здавалося, зовсім не страшно осі0
дав крижинами десь аж у глибині грудей. Нестерпним він не здавався.
Не заважав ні думати, ні дрімати. Зрештою, не втримуючи вже важких
повік, вона одкинула голову назад і з досадою подумала, що оця їзда і оце
183

СПАДЩИНА

все, певне, не скінчиться ніколи і вона отак уже й їхатиме увесь час, все
життя, аж до самої смерті. Потім, уже засинаючи, подумала ще: “Добре
б отак заснути та вже й не прокинутись”, та думка видавалася їй зовсім
не страшною, дуже звичайною і навіть якоюсь щемливо0приємною...
– Мамо, не спіть, – сказав їй під самим вухом молодий голос. – Чу0
єте, мамо!
Вона здригнулася від того несподіваного, давно не чутого “мамо”,
але одразу й прочумалась, розплющила очі, згадала все, де вона, хто з
нею, але не обізвалася. І тепер те, що поліцай назвав її мамою, образи0
ло, скривдило Докію, і вона й надалі твердо вирішила не обзиватися,
мовчати.
Надворі, виявляється, була вже ніч. Збоку, невисоко над полями
висіла в повітрі кругла, ніби скляна, куля. Місяць був таким великим,
що Докії здалося, ніби вона такого ніколи в житті ще й не бачила. Сні0
ги навколо заливало мерехтливими, зеленкуватими хвилями примар0
ного світла. І вони ніби й справді горбились, вгинались, хвилювали, як
вода в повінь. А машина все мчала й мчала.
– Мамо, зараз же перезуйтесь і натягніть кожуха, – наказав поліцай.
Вона не обзивалася. І тоді він шарпнув її за плечі, натягуючи на
них кожуха. Одягнув, підклав за спину подушку і почав стягувати з її
ніг чоботи.
Вона не допомагала йому, але й не опиралася. Але потім, вже зов0
сім очумавшись, валянки натягнула на ноги сама.
Та шамотня прогнала сон. І хоч тепліший одяг та взуття трохи зіг0
ріли її, далі вона вже не спала.
Їхали ще довго, певне, за північ, і, зрештою, зупинилися на ніч у
крайній хаті якогось села.
Хто й що було у тій хаті – не запам’ятала. Була така стомлена і пе0
ремучена, що навіть від їжі відмовилась, ноги їй підкошувались, а го0
лова йшла обертом. Вона тільки не боронилася і дала собі влити щось до
рота. Рідина обпекла її, забила подих і млісним, терпким холодом роз0
біглась по всьому тілу. Вона одразу упала на якусь солому, прикрилася
кожухом і пірнула в теплу, глибоку, м’яку і розгойдану порожнечу...
***
Розбудили її вдосвіта, ще затемна, примусили з’їсти шматочок хлі0
ба з салом та мисочку якоїсь густої юшки, потім вирушили далі.
Вдосвіта вона вже помітила в хаті якусь високу, худорляву жінку і
низенького, жовтобородого дідка. І здалося їй, що вони перекидалися
словами з поліцаєм, ніби з давнім знайомим.
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Знову, з коротенькими зупинками, їхали цілий день. Німці лише
часом перемовлялися поміж собою по0німецьки, здебільшого мовчали.
Поліцай забалакував до неї все частіше й жвавіше. А їхати їй було вже
легше. Вона робила тепер усе, що наказував їй поліцай. Навіть їла, що
давали, раз чи два, не відмовляючись.
Під вечір, коли іскристе сонце осідало вже за біло0бузкові горби,
попереду, на тлі прояснілого, кришталево0блакитного неба виросла те0
мна, зубчаста стіна лісу.
Ліс усе ріс, виринаючи з0за снігів, і поспішав їм назустріч. З темно0
го став густо0фіалковим, і ось уже на темно0синій ялиновій стіні його
ясно вирізнилися білі прожилки беріз.
За гін двоє до лісу, в низенькому обрідному переліску, попереду ма0
шини несподівано вийшов на дорогу німецький солдат з прапорцем і
автоматом, що теліпався йому на животі.
Машина зупинилася. Червонощокий, з вусами, озирнувся на полі0
цая і неквапливо вийшов на дорогу. Забачивши його, той, з автоматом,
блискавично та хвацько виструнчився, підніс руку догори – “Хайль Гі0
тлер!” – і щось поквапливо та голосно забалакав.
Червонощокий теж змахнув рукою – “Хайль” – і, не відходячи од ма0
шини, заговорив щось і собі. Говорив не голосно, поважно. А тимчасом з0
за кущів, звідтіля, де стриміла над низькими заростями вільхи висока,
свіжестругана вежа, до машини підійшло ще двоє. Привіталися стрима0
но. Червонощокий сам показав їм якийсь папір. Білобрисий у білому ко0
жушку і заячій шапці (певне, старший) зиркнув на той папірець, повер0
тів у руках, повернув, і коли другий, в нашій плащ0палатці, накинутій
на шинель, зазирав у машину, про щось перепитуючи шофера, ті двоє за0
вели неквапливу балачку. Один, видно, розпитував, інший – розповідав,
тикаючи рукою кудись убік вежі. Нарешті ніби добалакались. Віддавши
честь, червонощокий сів у машину і вони поїхали далі, повернувши в на0
прямі вежі.
Їхали вздовж лісу, не наближаючись до нього, вузенькою, вкоче0
ною машинами дорогою, їхали повільно, по дорозі проминули ще одну
вежу, де їх уже не зупиняли, а тільки помахали руками.
Ніч знову застала їх в дорозі. Поночі, перед тим, як мав сходити мі0
сяць, зупинилися.
– Тут, – сказав поліцай.
Червонощокий, з вусами озирнувся і несподівано заговорив по0на0
шому:
– А ти добре пам’ятаєш? Не забув?
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– Забу0ув, – протягнув поліцай, і Докія навіть в темряві відчула і
вгадала, що він посміхнувся. – Мене тут хоч і з зав’язаними очима пу0
сти – не блудитиму.
– Все ж вийди та поглянь, щоб нам часом не застрягнути.
Поліцай послухався, виліз з машини і пішов убік. Якийсь час тем0
на постать його маячила на снігу, а потім згубилася з очей, ніби розп0
ливлася.
Коли він повернувся, Докія не помітила. Тільки голос його почула:
– Давай тихенько за мною.
Машина звернула до лісу і, видно, йшла якийсь час неглибокою ці0
линою. Потім з’їхала передніми колесами в рів, рвонула, зупинилася,
буксонула, ревнувши мотором, дала задній хід.
– Бери праворуч і потім поза березою, – сказав з темряви поліцай.
Знову якусь часину їхали цілиною. Потім під машиною щось гец0
нуло раз і вдруге. Кудись провалилися передні колеса, потім задні. По0
тім передні проскочили, а задні знову забуксували, натужно ревів мо0
тор. Машина здригалася, двигтіла, але буксувала на місці.
– Злізай, підіпхнемо... Не страшно, – чувся голос поліцая...
Ще два0три ривки, розгін, і машина, промчавши якусь відстань по
цілині поміж кущами, грюкнувши колесами й днищем об якусь пере0
шкоду, зупинилася серед високих дерев.
– Тепер просто вздовж отієї ліщини, – сказав поліцай, залазячи до
машини.
Рушили. І цієї миті десь зовсім недалеко позаду гримнув постріл,
спалахнуло зелене світло і навколо наполохано затанцювали, закруж0
ляли чорні тіні.
Аж тепер Докія насмерть перелякалася. А ті троє мовчали, так ні0
би нічого й не трапилось.
За хвилину десь у той бік, куди вони їхали, шугнула друга ракета.
(Що то саме ракети, Докія зміркувала вже значно пізніше, а тоді тре0
мтіла вся, не розуміючи, що діється навколо і що буде далі). Потім про0
гуркотіло кілька коротких, здається, кулеметних черг. В лісі поміж
деревами тріскотнява їхня потроїлась оглушливою луною.
Машина мчала поміж високими і стрункими стовбурами сосон.
Ті троє мовчали, як занімілі.
***
Їхали лісами майже до самого ранку. Зупинилися в якомусь неве0
личкому сільці. В тьмяно освітленій дерев’яній хатині, коли вони зай0
186

СПАДЩИНА

шли туди з поліцаєм, того зустріли, як свою людину. Заспаний дідок у
довгій полотняній сорочці, весело здивувався:
– О! Диви! Їй0бо, Захарко!.. А де ти тут узявся?!
– А з неба впав.
– Ні, справді... Як це ви сюди пробилися?
– Прямісінько через застави, – сміявся Захарко. – ще й вітали. Зна0
єш, отак: “Хайль!”..
В тій хаті вони переночували і потім відпочивали до вечора.
Жили у тій хаті дід і мовчазна, сухенька, але жвава бабуся. Вдень
заходили ще якісь люди. Майже всі вони впізнавали Захарка, розпи0
тували, де був та що бачив, бідкалися, що зовсім немає солі, розмовля0
ли про німців, партизанів, часто поминаючи якогось Орлюка.
Німці разом з машиною кудись зникли, і вона їх більше ніколи вже
й не бачила.
А коли посутеніло, з’явився Захарко і сказав:
– Ну, мамо, будемо їхати далі.
Тепер їхали на стареньких санях, які тягнула тонконога, з великим
черевом, булана конячина.
Їхали тільки удвох. Захарко поцьвохкував батіжком, іноді висвис0
тував якусь пісеньку, турбувався, чи зручно їй сидіти.
Вона трохи їхала, а трохи йшла за саньми, щоб зігрітися. Захарко,
ступаючи поруч, жартував:
– Ви ж, мамо, дивіться мені та не втечіть поночі в партизани.
Вперше за всю дорогу вона скупо посміхнулася, знала вже майже
напевне, що ніякий він не поліцай, але зрозуміти до кінця так нічого й
не могла і аж тепер таки запитала:
– Куди ж ти ото везеш мене, шибенику?
– Е0е0е! – розреготався Захарко, з розгону всідаючись на санки. –
Коли до цього часу не сказав, то тепер уже потерпіть.
– Та нащо я така тобі чи кому там, здалася, щоб зі мною ще й вози0
тися?
– Е0е0е! Комусь, певне, потрібні!
– Та ти ж мене вперше бачиш. Навіть, хто я є, не знаєш.
– Зна0а0аю! – сміявся Захарко.
– Та хто ж я?
– Мати!
– Мати, – здвигала вона плечима. – Певне ж, що мати, та не твоя.
– Однаково! – вкрай задоволений, потішався хлопець. – Однаково,
чиясь та є...
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Ще раз переднювали в якомусь селі. І знову Захарка зустрічали
там, як доброго знайомого. Виїхали ще завидна. Санки тягнула вже
якась інша, кудлата, як вівця, конячина. По0темному переїжджали по
кризі велику річку. З’їхали на крутий горб і далі вже пробивалися гу0
стим лісом, ледь помітними, що їх знав, видно, тільки сам Захарко, лі0
совими стежками.
Докія помітила навіть по темному, що Захарко якось ніби підібра0
вся, змовк. Час від часу турботливо і ніби схвильовано запитував:
– Ну, як вам, мамо! Не замерзли? Скоро вже доїдемо!
Але їхали вони ще довго. Уже зійшов місяць, а вони все ще снува0
ли поміж стовбурами старезних ялин та сосон. Кілька разів їх несподі0
вано, просто серед лісу, зупиняли якісь люди, про щось неголосно пе0
ремовлялися з Захарком. І майже всі, як свого, давно знайомого, віта0
ли його з поверненням. Вітали щиро, радісно, і всі тут розмовляли ті0
льки по0нашому.
А Захарко дедалі, то все більше непокоївся. Став незвично метуш0
ливим, збудженим. Все частіш і частіш перепитував:
– А як там?.. Витримаємо? Ось0ось уже... Скоро0скоро!..
***
Переїхали ще через яр, потім – широку галявину і нараз зупинили0
ся в сутіні величезного, крислатого дуба, що не встиг ще скинути сво0
єї шорсткої від морозів мідної оправи.
– От ми, мамо, уже й доїхали, – сказав збуджено0весело, але чомусь
пошепки Захарко.
Вона озирнулася навколо і нічого крім кущів, дерев, снігу і місяця
у високому зеленавому небі не побачила.
Неподалік здригнулись і раптом одділилися від дерев якісь тіні. Ви0
довжились, упали на снігову галявину, скоротились і стали людьми.
– Захарко? Ти?.. Здоров!
– Ти звідкіля взявся?
– А з неба впав, – повторив своє задоволений Захарко.
Молоді озброєні хлопці, хто в чому, оточили Захарка, приглядали0
ся до Докії.
– А це хто з тобою?
– Так... – ухилявся той від прямої відповіді, – до Орлюка, одне сло0
во... Він у себе?
– Так. У себе... Сказати йому?
– Ні, я сам... Ходімо, мамо.
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Пройшли з десяток кроків і перед ними несподівано стала невелич0
ка рублена хатина. “І як тільки не помітила одразу?” – здивувалася
Докія. А Захарко вже ступав, нечутно, ногою, взутою у валянок, на
низенький поріг.
– Сюди, за мною, мамо, – сказав пошепки.
І вона відчула, що хлопець хвилюється.
Тихо відчинили сінешні двері, перейшли тісні темні сінці, відчинили
хатні і зупинилися. Захарко трохи попереду, а Докія у нього за спиною.
В обличчя лоскітливо вдарило щедрим, хатнім теплом, а в очі, з ні0
чних сутінок – світлом. В хаті світила велика гасова лампа.
Призвичаївшись, Докія розгледіла простору, з низькою стелею кі0
мнату. Лампа висить під сволоком і освітлює довгий, з неструганих до0
щок стіл. На столі – газети, кілька книжок, ще якісь папери. Далі, по
той бік столу, широкий піл чи нари, і на них хтось спить. По стінах на
гвіздках розвішано одяг, шапки, зброю.
За столом спиною до дверей, в зеленій військовій ватянці наопаш0
ки, сидить кремезний чоловік. Спершись ліктями на стіл і охопивши
руками голову, він щось там уважно розглядає чи, може, читає.
Захарко скошує очі на Докію, нащось прикладає пальця до губів,
широко і якось дивно посміхається, потім набирає повні груди повіт0
ря, виструнчується і напівпошепки кидає:
– Товаришу командир!
Чоловік різко, квапливо озирається на Захарків голос та так і зас0
тигає, сидячи з незручно задертою головою. І зелена ватянка поволі
сповзає йому з плечей.
З літнього, вусатого і незнайомого обличчя на Докію дивляться за0
стиглі з подиву та несподіванки, рідні, дорогі очі...
Якусь хвилину в хаті стоїть така напружена і така глибока тиша,
що стає чутним, як тихесенько шипить і потріскує гніт у лампі.
– Мамо?! Ви?! – нарешті тихо чи то зітхає, чи запитує, а чи стверд0
жує чоловік.
Але Докія того вже не чує.
Їй раптом боляче стискається серце, гаряча хвиля оглушливо б’є в скро0
ні, і голову починає щось розпирати так, ніби вона стала розпухати. Світ
перед очима потьмарився, у вухах зашуміло, лампа швидко поплила ку0
дись убік, і Докія стрімголов полетіла у якусь темну і вируючу безодню...
***
...Коли прийшла до тями, то відчула, що лежить уже роздягне0
на, в теплі, на чомусь м’якому. Крізь склеплені повіки пробиваєть0
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ся жовтаве світло. А десь збоку чуються, мов крізь вату, щомиті ви0
разнішаючи і наближаючись, схвильовані голоси. І хтось тримає у
своїй її руку.
0 ...Так ти що – зовсім нічого їй і не сказав? – чує знайомий голос,
одразу впізнаючи в ньому голос Трохима.
– Так я ж хотів як краще, – виправдовується голос Захарка. – Спо0
чатку не можна було казати. А потім, дай, гадаю, зроблю і вам, і мамі
несподівану радість...
– А от зроблю я тобі несподівану радість, – уїдливо тягне Трохим,
– та, незважаючи на всі твої заслуги, візьму й пошлю на цілий тиж0
день картоплю чистити.
– Так, товаришу командир!.. – ображається Захарко. – Хотілося ж
як краще! Від щирого серця. Інші тільки похвалили б, а ви... Завжди
мені отак!..
– Так і я ж від щирого серця, – вже лагідніше і, певно, посміхаю0
чись, говорить Трохим.
Докія одразу згадує все. Їй хочеться обізватися, взяти під захист За0
харка, але вона чомусь не наважується, їй соромно чомусь обзиватися.
Адже оце, либонь, уперше в житті сталося з нею таке. Знепритомніла,
ніби якась пані. Соромно за себе, соромно перед сином, якого теж, пев0
но, осоромила перед чужими, підлеглими йому людьми. І Докія якийсь
час так і лежить, не розплющуючи очей, вслухаючись у дорогий, давно
не чутий, рідний голос сина. Лежить вона непорушно. Тільки з0під вій,
із заплющених очей викочуються і стікають нечутно по її зморшкува0
тих, зашерхлих на вітрі та морозі щоках, рясні, теплі сльози. Почуває
себе такою невимовно щасливою, і плаче так солодко та ревно, як мале0
ньке дівча, яке просто не знає, що діяти зі своїм великим, таким вели0
ким, що аж страшно від нього стає, щастям. І було їй так добре, так яс0
но на душі, як буває тільки в дитинстві, в материних теплих обіймах,
не хотілося, боялася просто вірити, що він, її Трохим, її старший, сто0
їть ось тут, поруч. Досить тільки розплющити очі – і вона побачить йо0
го... Та вона не наважувалася, боялася розклеплювати повіки, боялася,
щоб усе те не виявилося раптом тільки солодким сном...
***
Вони проговорили тоді цілу ніч, і заснула вона аж під ранок. Засну0
ла одразу, як тільки притулила голову до подушки, міцним, спокій0
ним, якимсь умиротвореним сном, ніби розгальмувавши себе, нічого
не боячись, даючи волю кожній клітинці свого тіла.
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Прокинулася пізно, з ясним, радісним почуттям великого свята на
душі. Озирнулася по кімнаті, нікого не побачила. “А що, коли все ті0
льки приснилося?..”
Але тут зайшов до хати Захарко. Був він незвично насуплений, по0
чував себе, видно, не зовсім зручно і, повідомляючи про те, що това0
риш командир поїхав у справах і повернеться трохи пізніше, дивився
кудись убік або в землю.
Гаряча хвиля вдячності, захоплення, материнської ніжності зали0
ла її всю. Підійшла, взяла у свої зморшкуваті долоні його голову, роз0
цілувала холодні, змерзлі, рум’яні, як у дівчини, щоки.
– Спасибі тобі, синку! Такого щастя... такого щастя...
Сказати більше нічого не змогла. Душили сльози. Вона одвернула0
ся, втерла обличчя хусткою, передихнула. – Вибач уже, сину, тонкос0
льозою на старість роблюся.
А він, зворушений, вкрай задоволений, теж ледь стримуючи сльо0
зи, жартував:
– Ох і дістанеться ж на горіхи отому вашому Кислиці, коли німці
розчовпають, що й до чого!
Захарко не відходив од неї того дня й на хвилину, розповів, як ви0
кликав його представник штабу усього партизанського руху, як ніби
сам секретар ЦК, довідавшись, що в командира отакого великого пар0
тизанського з’єднання мати опинилася в небезпеці на окупованій те0
риторії, наказав найкращим розвідникам обов’язково вивезти її. Адже
не було та й не могло бути певності, що німецька розвідка зрештою не
довідається, хто ото так сміливо орудує під ім’ям Орлюка.
– І мабуть, уже й догадувалася, – говорив Захарко. – А командир
про це теж нічого не знав. Просто йому було наказано командирувати
мене у розпорядження представника штабу. От...
Він водив її по лісі. Знайомив з людьми, розповідав при ній товари0
шам, як обдурив Кислицю, як переїжджали кордон німецьких патру0
лів, який оточував партизанський край, заводив Докію до землянок,
повіз за кілька кілометрів на хутір у господарчу роту, познайомив з ді0
вчатами0радистками, з жінками, які працювали на кухні, в пекарні та
пральні. Розповідав про недавній рейд через дві області і про те, як бо0
яться німці навіть потикатися сюди в ліси, хоч (це він напевне знає) і
готують великий наступ...
***
Син повернувся аж під вечір. Приїхав він верхи на гнідому коні.
Був у сірій смушевій шапці, темній, зі смушковою випушкою венгер0
191

СПАДЩИНА

ці і високих чоботях. На широкому поясі в нього висів пістоль, а за
плечима стримів автомат. Був веселий, задоволений, рум’яний з моро0
зу. З того часу, відколи не бачила його, трохи погладшав, роздався в
плечах, роздобрів і ніби став аж вищим. А обличчя, хоч вуса таки й
змінювали його, робили мужнішим, помолодшало.
З Трохимом приїхало троє: двоє молодих хлопців – командири за0
гонів і трохи старший – комісар з’єднання. Трохим познайомив їх з
матір’ю, хвалився, що подякував телеграмою секретареві ЦК і той, на
відповідь, уже поздоровив і його, і матір, і розвідників зі щасливим за0
вершенням операції.
Потім вони усі разом вечеряли. Вечеря вийшла весело, всі розмов0
ляли голосно, збуджено і багато сміялися.
Пізно вночі, коли вони залишилися тільки удвох, то переговорили,
скільки могли про село, про невістку Ларису, Оксанку і про війну, і
про його партизанство, і про те, як живе Ількова Одарка, і про те, як
обміщулився Данько Кислиця. Трохим в кінці сказав:
– Відпочивайте тепер, мамо, погостюйте який день, поки тихіше, а
там прийде літак та й перекинемо вас на велику землю... Не побоїтесь
літака?
Вона насупилась, помовчала. Потім відповіла тихо, але твердо, не
приймаючи жодних заперечень, так, як іноді вміла:
– Побоятись – не побоюсь. Люди літають – а я від них не краща. А
от тільки... Чого мені на ту Велику землю? Землі мені, синку, і тут ви0
стачить. Смерті я не боюсь. А жінок тут у вас чималенько. Сама бачи0
ла. То чим же я гірша за них? Чи, може, не навчилася за своє життя
вас обходити?
Не часто вона розмовляла зі своїми дітьми отак твердо, не прийма0
ючи заперечень. Трохим знав це, не забув і розумів: що так, як оце за0
раз вона сказала, – то отак воно вже й буде...
***
У лісі вона жила то в землянці, то в курені, а то й на підводі просто
неба. Жила так більше року, часто міняючи місце, ліси, ріки, дороги,
села, райони, ба навіть області, і скрізь почувала себе однаково, як
удома.
Роботи було завжди, як і всеньке її життя, так що ніколи й у гору
поглянути, ніколи й поспати, як то слід людині, та й робила у лісі теж
самісіньке, що й усе життя: варила0готувала, облатувала, обшивала,
парила у великих баліях занужену білизну, обходила і здорових, і хво0
рих, і поранених. От тільки родина в неї тепер збільшилася безмірно,
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та часто, дуже часто та білизна, яку прала тут, бувала закривавленою.
Та часто мусила споряджати в дорогу, з якої вже не повертаються, од0
ривати з болем од серця тих, хто ледь встиг полюбитися їй і, мов рід0
ний, прикипіти до серця.
Поволеньки звикла і вже не здригалася від кожного пострілу та ко0
жного вибуху. Почала навіть, слідом за дівчатами та молодицями з го0
сподарчої роти, розрізняти, з яким пострілом не пов’язано нічого осо0
бливого, а за яким криється справжня смерть. Зі стрілянини, несподі0
ваних пауз і ще безлічі важко передаваних словами прикмет могла
вже майже безпомилково вгадувати хід ближчих і дальніх зіткнень та
боїв.
Трохима, після тих перших днів, зустрічала не часто. Але почуття
мала таке, ніби син увесь час біля неї. І те почуття (коли б тільки не по0
стійна гризота за Оксанку та онуків), давало їй душевний спокій, сна0
гу до життя, давало насолоду справжнього материнського щастя.
Поволі втягнулася, так що війна й для неї стала щоденною працею,
важливими, небезпечними і все ж уже звичайними буднями життя. І
як у всякому житті, були і тут, на війні, свої свята і свої будні, свої ща0
сливі, звичайні, гіркі і страшні хвилини, години, тижні, а то й місяці.
І як і в житті, не було поміж тими святами й важкими буднями різкої
грані. Одне переходило в інше, щасливі хвилини таїли в собі терпкі до0
мішки гіркого, а у важкі та страшні не залишала людей і їй світила то
далекою, то близенькою зіркою, немеркнуча надія.
За яких два місяці її вже знали в обличчя у всіх лісових таборах за0
гонів великого з’єднання та в багатьох навколишніх селах.
Спочатку супроводжувана Захарком, а потім і сама, вона ходила і
їздила, коли на те була потреба, всюди, не запам’ятовуючи особливо ні
паролів, ні відгуків. Її впізнавали здалеку, зустрічали скрізь радо і
шанобливо, називали мамою...
Вона ні в кого навмисне нічого не розпитувала.
Хіба так щось, при нагоді. Але з часом, поволеньки, перед нею самі
розкрилися складні, небезпечні і важкі закони партизанської війни.
Поволеньки розкривалася і ставала більш зрозумілою уся складність
напруженого життя великого з’єднання, з тисячами найрізноманітні0
ших, не уніфікованих ані військовим одягом, ані суто армійською, що
навіть зовні, з першого погляду кидається у вічі, дисципліною. З деся0
тками загонів, зі складною системою ближчих і далеких сторожових
постів, зі своєрідними партизанськими кордонами, глибокою розвід0
кою та підпіллям, з підрозділами підривників, диверсійних загонів та
груп, зі своїми особливостями постачання та озброєння, з плануван0
ням бойових операцій, близьких та далеких рейдів, нападів на заста0
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ви, пости й поліцейські стани, з усією гостротою боротьби, що прибли0
зно схожа була на те становище, в якому б людина змушена була тан0
цювати на лезі гострого ножа.
І що більше довідувалася про все, то більше дивувалася з того, як
вправно, владно та впевнено керує її син усім цим складним бойовим
життям тисяч людей, дивував його спокій, якась зовсім незнана в ньо0
му твердість, витримка, дивувалася тому, як він ніколи не губиться у
найскладніших і найзаплутаніших подіях і як розгадує й попереджує
задуми німців.
Не раз і не два зустрічалася вона тут з такими речами, які вкрай ди0
вували і захоплювали її. Не раз і не двічі здивовано думала, не вірячи
сама собі, невже ж і справді це він – її Трохим – отак твердо командує
цими сміливими та одчайдушними людьми, невже ж це його, її сина,
з такою впевненістю в його кмітливість та розум слухають оці тисячі,
охоче підкоряються йому, і невже ж це саме його бояться, з ним вою0
ють та так і не можуть завоювати оті бундючні німці0офіцери, на яких
вона доста вже надивилася і в своєму селі і на шляхах війни?
Часом, і щодалі, то більше, вона розкривала в синові щось таке, про
що раніш навіть і не догадувалася. Іноді щось просто не вкладалося в
її голові і вона майже не впізнавала свого сина в отому „полковнико0
ві”, як його тут звали, в темній, опушеній сірим смушком венгерці, з
владним поглядом, рішучою, впевненою ходою, твердо переконаного у
правоті своїх, що не терпіли ніяких заперечень, наказів. Іноді їй від
того, що вона не впізнавала у цьому грізному воякові свого сина, ста0
вало якось аж моторошно. Бувало часом навіть лячно, або незручно пі0
дходити до нього, ніби до зовсім чужого...
А часом траплялося їй бути свідком і такого, чого матері взагалі ні0
коли не бачать, не знають, ба навіть не догадуються про те, і чого б во0
на, коли б не так склалося, і взагалі ніколи й нізащо не хотіла б ні зна0
ти ні бачити.
***
Того дня вона привезла до першого загону, який мав постій при
штабі, випрану білизну, а звідтіля мала взяти в начгоспа та одвезти до
санчастини мішок борошна і кілька мішків гороху.
Було то в травні. День стояв тихий, сонячний. В лісі цвіли конва0
лії, квітували рожевим, пахучим полум’ям кущі шипшини. А в густих
заростях тернів, березняку та вільшини, презирливо і гордо, зневажа0
ючи війну, шаліли сп’янілі солов’ї.
Докія вже, певне, тижнів зо три не бачила сина. І тепер, користую0
чись тим, що була недалеко від штабу, вирішила зайти. Може, застане
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на місці та хоч погляне, як він і що. Здавши білизну, вона, поки їздо0
ва Оленка, перекидаючись жартами, вантажила з хлопцями на віз ла0
нтухи та готувала в дорогу коней, вийшла поза землянками, заросли0
ми зверху лісовими травами, глухою кропивою та бузиною, на вузень0
ку, вогку стежку, що звивалася поміж обрідними, покрученими на
привіллі дубами та кущами ліщини.
Перед штабною хатинкою, посеред невеличкої круглої галявини,
білою, клубочастою хмариною квітував кущ глоду, недалеко від того
куща стояло гуртком кілька озброєних партизанів. Усі вони курили.
Клапті синього димку чіплялися за віття глоду, повільно розпливали0
ся і танули в повітрі. А вони курили й мовчали, мовчали так затято,
що вона ще здалеку чула шкварчання докурюваних до самого краю
цигарок на губах і те, як ледь чутно бриніли міріади невидимих, тоню0
сіньких і ніжних струн, що їх снували поміж розквітлими гілочками
заклопотані трудівниці бджілки.
Біля низенького ґаночка стояли на чатах двоє також озброєних
хлопців, з гвинтівками при нозі і гранатами на поясах.
За пересохлими, скособоченими дверима, в темних з сонячного
дня, сінцях так само мовчки переминалося кілька людей, двері з сіней
до хати були розчинені навстіж. Вона тихо протиснулася до самого по0
рога й з0за чиєїсь широкої спини, прикритої злинялою, з’їденою соло0
ним потом сорочкою, побачила Трохима.
В довгій, зеленого військового сукна, туго підперезаній новеньким
жовтим паском гімнастерці, з маленьким пістолетом у чорній, прите0
ртій кобурі при боці, у військовому зеленому кашкеті, стоячи за дов0
гим, з неструганих дощок столом, він одними очима читав якийсь па0
пір. Великі, складені в кулаки, зашерхлі на вітрах руки вперлися в
стільницю. Комір сорочки аж до верху акуратно застебнутий, з0під
нього тоненьким кружечком виступає, чітко вирівнюючись на напру0
женій загорілій шиї, рубчик білого підкомірчика. Голова схилена, і з0
під козирка, який прикриває обличчя, видно тільки кінчик великого
носа, міцно затиснуті губи і важкий квадрат старанно і чисто виголе0
ного підборіддя
В кімнаті, окрім Трохима, були ще люди. Усі вони чомусь стояли.
Тільки один хтось, здається, сидів ліворуч від Трохима на довгій, з
окоренкуватого вербового обапола лаві. Спочатку вона не встигла ні0
кого більше ні впізнати, ні розглянути, бо зір одразу, з усього цього мо0
вчазного і чимсь настороженого гурту, першим і безпомилково вихо0
пив чужого.
Спочатку впали у вічі тільки його босі, незвично і неприємно білі,
як у людини, що завжди ходить взутою, ступні, над якими низько, аж
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до самих кісточок, нависали тоненькі дудочки синього, діагоналевого
галіфе. Докія звела очі і побачила його всього. Він стояв невисокий,
сухенький, але коренастий, підібраний, увесь якось сторожко настру0
нчений. Рівний, чорний, розчесаний на проділ чуб. Літнє вже, посіче0
не зморшками лице, сухий, довгий ніс на диво так нічого тоді й не ска0
зали Докії. На щоках, ледь запалих, блідих, проступає густа чорно0си0
нювата щетина бороди. Підборіддя гостре, енергійне і ніби аж видаєть0
ся вперед.
Стоїть він, босий, в синьому галіфе, в приношеній, не підперезаній
військовій сорочці з розхристаним коміром. Непроглядно темні, бли0
зько біля перенісся поставлені очі, дивляться у підлогу. Руки – скла0
дені за спиною, аж потім уже зрозуміла Докія – зв’язані.
Незвична, дивна тиша стояла у хаті. За спиною в Докії хтось нап0
ружено, важко, з легеньким хрипом у грудях, дихав. Тонко дзвеніла
десь, б’ючись об невидиме їй скло, оса чи бджілка. Трохим читав, і всі
мовчки, терпляче і насторожено чекали, поки він дочитає. Пройняв0
шись загальною незвичною тишею і настороженістю, зніяковіла з то0
го, що застала тут так багато людей, здогадуючись, що тут відбуваєть0
ся щось не зовсім звичайне, Докія далі не пішла. Вона так і зупинила0
ся біля порога, залишившись непоміченою за чиїмись спинами.
Трохим дочитав, нарешті. Не дивлячись, не підводячи голови, на0
мацав рукою на столі грубого гранчастого олівця, старанно, але розма0
шисто й рішуче написав навскіс через увесь той папір одне якесь сло0
во, друге, трете... І ще не одірвавши від написаного погляду, якимсь
незнайомим матері, коротким голосом кинув у насторожену тишу кі0
лька чітких, виразних, металевих слів:
– Стверджую... Треба було б повісити... Заслужив... не хочеться ті0
льки рук паскудити. – І потім голосніше, гостро й владно: – Виконуй0
те!
І тут усю її, до глибин єства, пронизав нестямний, якийсь нестерп0
но0нелюдський крик. Спочатку вона навіть не зрозуміла, що то за
крик і звідкіля він. І тільки за мить побачила, що той чужий уже кор0
читься на підлозі, і зрозуміла, що то кричить саме він. Кричить якось
дивно, так, як людина ніби й не може кричати.
Слів вона не добирала. Одне лиш страшне, божевільне, нутряне
виття до нестями переляканої привидом неминучої смерті істоти, яка
втратила людську подобу.
Вона не знала, хто він і що. Але те його нутряне виття було таким
жахним, неприродно страшним, що – почувала так – або він зараз пе0
рестане, або вона далі не витримає. І, певне, вона й справді не витрима0
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ла б. “Господи! – вихрило в думках. – Господи! Та хіба ж так... Хіба ж
так можна!.. Нащо? Адже у нього теж є десь мати, яка чекає на сина!”
І вона вже ладна була кинутися вперед, до сина, вигукнути без0
тямно:
– Не треба! Чуєте?! Не треба!
Уже якась важка млість підходила їй під груди, затьмарювала го0
лову, і вона вже подалася вперед усією постаттю, не відчуваючи ні сво0
єї ваги, ні власного тіла. Поточилася і... відсахнулася назад, зупинена,
відштовхнута якимсь зовсім незнайомим їй, чужим виразом синового
обличчя.
Трохим підвів голову. В обличчі його майнуло щось страшне, щось
таке, чого б вона не могла ні вловити, ні збагнути. Але воно було, пере0
кочувалося під шкірою вилицюватого, ніби скам’янілого зараз облич0
чя, жило в погляді холодних, що ніби аж памороззю взялися, очей.
Щось таке, чого вона ні в ньому, ні в Панасові не знала, не бачила і...
не хотіла б бачити.
– Що ж це, пане Сидоре? – теж якимсь не своїм, кам’яним голосом
різко й безжально запитав Трохим. – Як дійшло до власної шкури –
слабким на втори виявився?.. Виведіть!
Ні, рідко0рідко якій матері доводилося бути свідком отакого!
І вона нараз відчувала, зрозуміла, що нікуди вже не кинеться. Бо
вже й сама злякалася. Так0так, злякалася, злякалася не сина, ні, а то0
го жорстоко0невблаганного, що, виявляється, жило в ньому, наказува0
ло, змітаючи будь0які заперечення, і ті накази ставали тут незапереч0
ним і невблаганним законом.
І тепер вона вже боялася тільки одного, щоб він не помітив її, не до0
відався про те, що вона тут і бачить це все. Боялася його погляду, боя0
лася, що от нараз оглянеться він. І захотілося їй лише одного – зніти0
тись, зникнути, зробитися непомітною, крізь землю провалитися.
Захарко і ще хтось з молодих партизанів підхопили того чужого
під руки, потягнули до виходу. А він нестямно, дико кричав, бився,
гадюкою звивався у їхніх руках. Чіплявся ногами, коліньми, плечи0
ма, здавалося, навіть зубами за підлогу, одвірки, за все, що тільки
траплялося.
Люди в сінцях поточилися ближче до стін, а з ними поточилася й
Докія. Притисли її в кутку і заслонили своїми постатями.
Потім, як того, чужого, витягли надвір, люди гуртом протовпили0
ся й собі на ґаночок, а звідти – на галявину. Замотавшись серед них,
непомітно вийшла з сіней і вона. Ступивши з ґанку, одразу тінню про0
слизнула за ріг, потім поміж дубів, поза кущами ліщини і за якусь
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хвилину, задихана, до краю збуджена, ледве пам’ятаючи себе, ступала
кудись углиб лісу вузенькою й тихою, прокладеною у високій траві
стежкою.
А пронизливе, нелюдське верещання мчало за нею вслід, наздога0
няло і нестерпно свердлувало у скронях... Докія вже майже бігла, але
втекти не могла. Тоді, на ходу, тісно0тісно затулила долонями вуха.
Коли, за якийсь час, відняла від голови руки, в лісі стигла дрімли0
ва, розімліла під весняним сонцем тиша. Тільки замріяно бриніли
бджілки у білій піні квітучого глоду, десь далеко, в лункій гущавині
глухо дуднів одуд та, не помічаючи нікого навколо, пристрасно шалі0
ли, божеволіли в піснях солов’ї.
Потім, коли лісову тишу розпанахав, розкотившись гуркітливою
луною поміж соснами, навальний і нерівний залп, солов’ї таки стих0
ли. Стихли на одну0єдину коротеньку мить і потому знову зайшлися
співом – дзвінким, тріумфуючим, переможним.
***
До Трохима Докія того дня вже не пішла. Не зустрічала ще з тиж0
день і по тому.
Тільки за якийсь час дійшли до неї чутки про те, що розвідники
якось упіймали і привезли до лісу живим лихої слави начальника по0
вітової поліції Жовтяка.
Про того Жовтяка вона чула не раз. Бо слава про нього ходила спра0
вді моторошна. Злющий пес гітлерівських карателів, він люто переслі0
дував підпільників, партизанських розвідників, тероризував населен0
ня кількох районів. Про те, як він катував людей у поліцейських каті0
внях, розповідали моторошні історії. Він не жалів ні старих ні малих.
Ні перед чим не зупинялася його оскаженіла лють. Закатував уже сот0
ні людей. Партизани давно полювали на нього, а він хвастав своєю не0
вловимістю, задавався і погрожував усім ще й не такими карами.
І от його таки впіймано, засуджено і розстріляно.
Почувши про те, Докія одразу й зрозуміла, що саме його бачила во0
на того дня в Трохима. Зрозуміла й подумала: “Господи! Невже ж і йо0
го, того Жовтяка, породила на світ мати? І яка вона, та мати? І як мо0
же на світі жити, маючи отакого сина!”
Про саму ж оту зустріч ні згадувати, ні думати не любила.
І потім уже ніколи в житті не зізнавалася Трохимові, що була свід0
ком того суду. Навіть раділа, що син так і не помітив її тоді. Намагала0
ся забути про все те. Але примусити себе забути було нелегко.
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***
Не зізналася синові, що бачила на власні очі та чула на власні вуха,
навіть і через кілька років, коли довідалася таки випадково від сина ж
про найголовніше, можливо, у тій історії, чого, власне, ніхто, окрім
самого Трохима, і не знав, і про що вона тоді, у лісі, навіть і не здога0
дувалася. Бо так і не розгледіла у тому босому, вусатому поліцаєві до0
бре знайомого їй чоловіка, який одначе, пам’ятався їй ще зовсім моло0
дим, ще з того часу, коли каїнова служба, чорна лють та криваві спра0
ви не змінили аж до невпізнання його обличчя, не поклали на нього
своєї печаті.
Партизанський загін “Смерть фашизму”, почавши діяти в північ0
ному лісі з серпня сорок першого, ввібрав у свої лави чимало стихійно
зароджених груп і невеликих загонів, і вже на кінець сорок першого та
особливо початок сорок другого, став помітною і відчутною силою. Час
від часу про його дії вже повідомлялося навіть у зведеннях Радінфор0
мбюро. І вже з кінця першого року війни назву його почало супровод0
жувати слово “з’єднання”. І це саме в той час було задоволено прохан0
ня зміцнілого вже по важких пораненнях та збагаченого великим
бойовим досвідом полковника Трохима Бондаря. Його, зважаючи на
потребу мати у партизанів висококваліфікованого кадрового команди0
ра, призначили начальником штабу з’єднання “Смерть фашизму” і з
невеликою групою військових0добровольців викинули з парашутами в
Північний ліс.
Пізніш, в бою на залізничному вузлі, несподівано накритий пострі0
лами замаскованої німецької гармати, загинув організатор і перший
командир з’єднання, колишній райвоєнком Онопрій Павлюк. Коман0
дування боєм взяв на себе, ставши відтоді й командиром з’єднання
“Смерть фашизму”, Трохим Бондар...
І в той час, як потім довідалася Докія, вже за Трохимового коман0
дування, дав про себе знати ще якийсь новий, невідомий їм партизан0
ський загін.
Назва того загону була не зовсім звичною – “Ураган”. Таку зміг би
вигадати хіба що якийсь законсервований старий анархіст із флотсь0
кої “братви”. Та хоч справа, звичайно, і не в назві, звертало на себе ува0
гу найперш те, що саму появу загону, супроводила голосна і, на жаль,
трагічна луна.
В ніч проти нового року за старим стилем той “Ураган” з’явився у
невеличкому поліському селі Заліщики. Тиснув тоді міцний мороз,
зривалося на завірюху. Тож промерзлі бійці загону, найперш і досить
безпечно розквартирувалися по селянських хатах. А розквартирував0
шись, почали зігріватися самогоном, тим більш, що й нагод для того
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було задосить: старий новий рік, голодна кутя, минуле різдво, та ще й
наступне Водохреща, до того ж селяни зустріли партизан гостинно і з
радістю. Ніч у Заліщиках, коли не зважати на одну, випадково підпа0
лену перегрітими партизанами і їх господарями, хату, була спокій0
ною, по0дружньому піднесеною, ба навіть веселою. Такої глухої полі0
ської ночі, в завірюху, партизани несподіваного нападу німців не жда0
ли, про якусь особливу безпеку не подбали. Перебувши ніч, виходити
з села також не квапились. Командир, прокинувшись таки пізненько
та добре поснідавши, зібрав загін на майданчику біля сільради і взяв0
ся до справжнього діла. Партизани, найперш, встановили на сільраді0
вському ґанку радіоприймача та й увімкнули для всіх охочих – а їх бу0
ло все село – Москву. З Москви ж саме тієї хвилини передавалося зве0
дення Радянського Верховного Головнокомандування, поки люди слу0
хали, партизани привели до сільради спійманого вночі та посадженого
до чиєїсь комори місцевого поліцая. Його було повішено тут же навп0
роти сільради на гілляці старезного осокора, потому, порядкуючи до
самого вечора, звершили партизани в Заліщиках іще немало важли0
вих справ; наказали людям розвести по дворах усіх коней та корів, які
вціліли в перейменованому на “громадське господарство” колгоспі. За0
разом роздали по хатах і все зерно, яке нібито зберігав на насіння в
громадській коморі управитель господарства, одне слово зробили все
так, щоб не залишилося у селі для німців жодної зернини і жодного
“хвоста”. Хоч люди, правду кажучи, підкорилися тому наказові не з
великою охотою. Партизани, мовляв, увесь час у селі не стоятимуть.
Побудуть який день та й підуть деінде. А німці, з’явившись невдовзі, з
них же, жінок та старих, шкуру лупитимуть. Одне слово, довелося па0
ртизанам декому навіть пригрозити недвозначно, обізвавши тих, хто
пробував огинатися, “німецькими посібниками” і натякнувши про
справедливу кару радянського правосуддя.
Кілька “хвостів” з молодняку партизани забили, старанно, вміло
оббілувавши для власних потреб. А наступного вечора, роздобувши са0
могону, справляли по хатах прощальну вечерю, перед якимсь дале0
ким, як похвалялися, рейдом. Вдосвіта ж, ще по темному, тихо, дис0
ципліновано, так, що люди не встигли й розгледітись, якось майже не0
помітно зникли з села. Зникли, так, до речі, і не взявши до свого заго0
ну кількох сільських хлопців, які виявили до того свою охоту.
Наступний день у Заліщиках тягнувся нестерпно довго. Люди жи0
ли в тривозі й чеканні неминучої і тяжкої кари. А те, що вона немину0
ча, ніхто не мав жодного сумніву. Не могли, правда, ще точно передба0
чити – діло було порівняно новим – тільки того, якою саме вона буде.
Знали лише, що німецькою, а отже – діло ясне – жорстокою. Бо ж на
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німецьку, хоч яку там, поблажку сподіватися годі. Тому й судили0ря0
дили по0всякому. Одні подавали думку, що було б найкраще, коли б
вони геть0чисто всі зібралися та й подались глибше в ліси, вслід за па0
ртизанами. Інші вагалися: як же вони житимуть по тих лісах з неміч0
ними старими та дітьми, яких було в селі більше половини, що їсти0
муть, де житимуть, адже нічого того хтось там у лісах їм не наготу0
вав!..
День тягнувся повільно, бездіяльно, а чекання німецької кари ста0
вало дедалі все нестерпнішим. Особливо нестерпно і жахно довго тяг0
нулася нескінченна зимова ніч. Однак, як це не дивно, ніхто не обізва0
вся ані з далекого райцентру, ані з якого іншого місця. Німці не заяви0
лися ні того дня, ні наступної ночі. Тож вранці сама собою в багатьох
визріла думка: поки ще нічого не сталося, звести худобу та знести зер0
но назад, до громадської стайні та комори. Всі на тому погодились та
так і вчинили. І той вчинок і клопоти з тим якось ніби трохи вгамува0
ли тривогу та пригасили гостру нестерпність чекання на щось немину0
че й страшне...
Німці та поліцаї не прийшли до села й наступного, третього дня.
Вони заявилися аж тоді, коли люди вже зовсім оговтались, тоді, ко0
ли на їх прихід сподівалися якнайменше – темного, глухого досвітку
аж за кілька діб по відході партизан.
Заявилися вони, як то не дивно, несподівано, непомітно й тихо. Од0
не слово, довідалися про їхню присутність люди лиш тоді, коли вияви0
лося, що село вже оточене з усіх боків так щільно, що з того оточення
жодна жива душа не прорветься...
Усе подальше діялося в моторошній тиші просто й чітко. Німці та
поліцаї просувалися вздовж вулиць, від хати до хати. Виганяли на ву0
лицю все живе – дорослих з немовлятами, старих, хворих, кого де і в
чому застукано. З усією, яка у кого була, худобиною. І все в повній,
якійсь несправдешній тиші. Не плакали навіть немовлята, не мукала
худоба. Порипував лиш сніг під ногами, зрідка брязкала зброя та зри0
нало ще час від часу німецьке “векання”. Худобу звели до літнього,
огородженого сухими латами стійла на узліссі.
Людей загнали до благенького корівника, критого очеретом та з
заплетеними струхлявілою вже лозою стінами, двоє широких две0
рей взяли на дубові засови. Дах та струхлявілі стіни нашвидку обли0
ли бензином з передбачливо заготовлених відер та й підпалили з
усіх кінців.
Полум’я схопилося одразу, жарке й веселе. Корівник запалав, ніби
суха соснова скіпка. Німці з поліцаями стали навколо густою стіною,
гріючись, милуючись вогнем.
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Спочатку за стінами корівника стояла тиша, потім коли дим з по0
лум’ям прорвалися крізь дах та стіни до середини, там спалахнув нес0
тямний, жахний вереск. Ходуном заходили збиті з важких обаполів та
взяті на міцні засови двері. Зрештою, вигнувшись, таки розламалися
навпіл і з корівника в білих клубах диму вивалився жахний, палаю0
чий клубок нестямного людського крику.
Німці зустріли той клубок густими автоматними чергами і... мерт0
ві, падаючи, перегороджували дорогу ще живим.
Червонястим, кучерявим хмелем палахкотіли облуплені лозові сті0
ни. Очеретяний, прибитий снігом дах швидко прогорів. Попровалюва0
вши, рухнули досередини палаючі крокви. А звідтіль, з середини ви0
бухнув такий нелюдський, моторошний зойк, що навіть ті кати не ви0
тримали та й... почали глушити його, закидаючи охоплений вогнем
корівник гранатами...
Залишився живим з усього села лиш дванадцятирічний хлопчак.
Мати послала його, ще до приходу партизан, у сусіднє село до хворої
бабусі. А повертався він додому вранці саме того дня, коли село оточи0
ли карателі. Зрозумівши одразу, що коїться щось непевне, хлопчак за0
чаївся в кущах за озером і отак, вірячи й не вірячи, спостерігав за всім
здаля. Бачив, як запалено було корівник, як по тому, коли вже стихли
на місці пожарища і людські зойки, постріли та вибухи гранат, німці,
позапалювавши хати – кожнісіньку, з краю в край на всіх трьох вули0
цях села, – подалися кудись далі, своєю дорогою.
Божеволіючи від неймовірності того, що побачив, хлопчак дві доби
все кружляв і кружляв навколо згарища. Потім якось таки повернув0
ся до бабусі. Трохи згодом з ним пробували розмовляти Трохимові ро0
звідники, та нічого суттєвого, нового ані про екзекуцію, ані про загін
“Ураган” він розповісти не міг. Повторював лише те, що чув від інших,
про що ще знали й до нього з донесень підпільників з навколишніх
районів у Трохимовому штабі: загін таки існував, давав про себе знати
то в одному місці, то в іншому, і назва йому була “Ураган”. З’ясувало0
ся ще, що жодного з місцевих людей у тому загоні не було. Бійці його,
ніби, всі, як один – з колишніх оточенців.
***
Отож, на початку, Трохим ще не мав про той загін твердої, певної
думки. Загін, як загін. От тільки керівництво там або ж зовсім безвід0
повідальне, або ж, справді, з таких уже (чи ще) недосвідчених оточен0
ців, які ніяк не можуть самі додуматись, якої страшної кривди завда0
ють вони місцевому населенню своїми необачними та непродуманими
діями. Тож першою Трохимовою думкою було: якнайскоріше налаго0
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дити зв’язок з тим загоном, попереду обережно, через підпілля та роз0
відку, вивідавши обстановку в “Урагані”, а потім уже направити його
“на путь істини”...
Зв’язуватися слід було якнайобережніше, нічим, жодним натяком
не виявляючи себе самого і не даючи тимчасом жодної ниточки до вла0
сного з’єднання та не демаскуючи розвідників і, особливо, місцевих
підпільників. А той “Ураган”, як на те – на гріх чи на подив – був
якимсь дуже вже невловимим ні для Трохимових людей, ні для нім0
ців. То він – ось, щойно був, виявляється, от тут, а то миттю ж зникав,
ніби крізь землю провалюючись, жодного сліду по собі не лишаючи.
Потім, нараз, знову давав про себе знати, в якомусь зовсім несподіва0
ному місці й напрямі. Зв’язків зі з’єднанням “Смерть фашизму” не
шукав і ніби навіть тим з’єднанням не цікавився. А чи ніби й не знав
про його існування. Був – виходило так, завжди в русі, маневрував ко0
роткими, блискавично0швидкими рейдами по території трьох облас0
тей. Німці та поліцаї увесь час ганялися за ним, ішли майже наступа0
ючи на п’яти, однак за весь час “накрити” так і не змогли. Кожного ра0
зу приходили запізно, на шапкобрання, хоч – так здавалося щоразу –
ось0ось уже мають в руках той “Ураган”. А він от – був, а от – уже й ро0
звіявся чи провалився, невидимо пройшовши крізь оточення, ніби ві0
тер крізь пальці руки, яка саме стискалася в кулак.
Так і ганялися ледь не цілу зиму за тим “Ураганом” і німці та полі0
цаї, і Трохимові розвідники та підпільники. І одні й другі все активні0
ше, все більше розставляючи на можливих шляхах його рейдів пасток
та засад. Трохимові – розвідувальних, німецькі – головним чином, ка0
ральних груп і загонів. А він, той “Ураган”, кожного разу, принаймні
до кінця зими, щасливо тих пасток та засад уникав, вислизав з них,
навіть за таких обставин, коли, здавалося, був уже з усіх кінців оточе0
ний і мимовільно повинен був демаскуватися, виявити себе, вв’язати0
ся у бій чи хоч перестрілку. Та, виявляється, кожного разу, зімкнуть
німці п’ятірню – от0от уже “Ураган” в кулаці: розімкнуть – а на доло0
ні один лиш вітер.
І ще: хоч і не кидав “Ураган” своєї “манери” заходити в села і навіть
влаштовувати там ночівлі, трагедії, подібної до тієї, яка сталася в За0
ліщиках, принаймні в таких розмірах, принаймні протягом двох зи0
мових місяців потому, як “Ураган” явив себе світові, не повторилося.
Заскакували в села партизани з “Урагану”, заскакували одразу по
них і німці. Однак, певне, і “Ураган”, а, найпевніше, місцеве населен0
ня, стали обачнішими.
Так “ураганове” командування після того першого, заліщинського ви0
падку, вже нікого з німецьких посіпак ні разу в селах ні повісило, ані розс0
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тріляло. Нікому вже в селах не наказувало розтягати по дворах “громадсь0
кого” майна та худоби. Можна, правда, було думати й так, що все те не з во0
лі чи хотіння “Урагану”. Можливо, просто тому, що гітлерівські посіпаки,
смертельно налякані чутками про той “Ураган”, заздалегідь ховалися десь
по своїх, завчасно ж і добре замаскованих схованках. А сільське населення,
– грабоване, тероризоване і знищуване ось уже протягом кількох місяців –
теж по0своєму організувалося, влаштувавши невидиму власну самооборону
та спостережні пункти й дозори. Простіше – коли виставлені на шляхах і
можливих підходах до лісових осель пікети подавали умовний сигнал, усе
населення, звикнувши вже бути повсякчас наготові, негайно зникало в лі0
сі, розсипалося по гущавинах та яругах, незалежно від того, хто там, яке са0
ме військо наближається до села. І страждали за таких обставин, а то й ги0
нули від німецьких куль, чи дротяних канчуків лиш одні сміливці0підпіль0
ники, а чи й просто ті з радянських людей, які не тікали, а навпаки, сміли0
во йшли „на контакти” та зв’язок з партизанами “Урагану”, так само, як і з
якими іншими партизанськими групами чи загонами.
“Ураган”, як то вже багато хто знав, поповнення з місцевого населен0
ня не брав принципово. Сміливці, які з ним часом таки зв’язувались, хо0
чеш0не хочеш, мусили залишатися в селі і нерідко потрапляли до рук гі0
тлерівських карателів. Саме так, крім інших людей, загинуло вже троє
дівчат—підпільниць, зв’язаних зі з’єднанням “Смерть фашизмові”. Так
і залишилося нез’ясованим, тривожило та насторожувало командирів
з’єднання те, хто ж бачить, знає про контакти сміливців чи підпільни0
ків і хто їх потім, – іноді негайно ж, – видає німцям?.. Хтось із місцевих,
а чи... той “Ураган” має серед своїх бійців гестапівського провокатора0
агента, який і залишає по собі для німців якісь одному йому відомі слі0
ди. І коли це є саме так, то, найперш, “сліди” ті потрібно обов’язково і
якнайскоріше розгадувати і також якнайскоріше за першої0ліпшої на0
годи, за всяку ціну, передати командуванню невловимого “Урагану”...
***
Уночі з двадцять другого на двадцять третє лютого сорок другого
року в загонах з’єднання відзначали день Червоної армії. Відзначали
– хто як. У загонах, які залишилися на ніч у своїх таборах, проводили
короткі бесіди0доповіді, вислуховували повідомлення з фронтів Вітчи0
зняної війни, зачитали наказ командира з’єднання, в якому підсумо0
вувалися бойові дії з’єднання за час його існування та відзначалися
найкращі бійці і командири.
У господарчій роті, розміщеній у невеликому, всього на кілька хат,
лісовому хуторі, комсорг роти, колишня вчителька Ксенія Липниць0
ка, провела навіть урочисті збори з коротенькою доповіддю0оглядом
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найголовніших подій на фронтах війни, потім вчорашні десятиклас0
ниці, а нині санітарки з’єднання Настя та Оленка проспівали навіть
кілька пісень: “По воєнним дорогам”, “Ой, на горі та женці жнуть”,
“Синю хустину”, “Їхав козак за Дунай” і на останок – “Вставай, стра0
на огромная”. Потім повечеряли, запивши картопляну затірку, ради
такого великого свята, справжнім солодким узваром з шипшини та те0
рну. Як на їхнє становище, річ зовсім незвичайна, бо і сушені ягоди, і
клуночок цукру загалом притримували лиш для поранених або тих,
хто міг застудитись і прихворіти.
Спати повкладалися рано, тому що звечора вчинили хліб і досвіт0
ком збиралися його випікати.
Підривники, мінери, розвідники з’єднання свято зустрічали в до0
розі. Вирішено було відзначити його вибухівкою на залізничних колі0
ях, шосейних та брукованих шляхах. Тим більш, що й погода тому
сприяла. З самого вечора над лісами трусив лапатий сніг, з кожною го0
диною він густішав і, зрештою, перетворився на непроглядно0густий
снігопад з морозом та вітром, який перейшов у справжній буран.
Буран лютився, не вщухаючи майже до самого ранку.
Вдосвіта на передовий партизанський пікет з півдня набрів якийсь
невідомий. Був він увесь заліплений снігом і ледве пересував ноги. За0
мерзлі, стерплі губи не слухали його і говорив чоловік ледь чутно та
хрипко. Хлопці з застави помітили його за кроків двадцять, коли пе0
ребрідав поміж вільховими кущами засипану глибоким снігом галяви0
ну. Долав він ту галявину довго й важко, хвилин десять. Упевнившись
у тому, що він сам0один, хлопці підпустили зайду впритул і старший
Семен Вештак, сержант з оточенців, голосно скомандував:
– Стій! Руки догори!
Невідомий зупинився, але рук не підняв.
Вештак повторив команду.
Незнайомий, так само не підіймаючи рук, пробелькотів щось неро0
збірливе, захитався та й почав валитися в сніг...
Виявилося, руки йому заламано за спину і міцно зв’язано телефон0
ним кабелем. Той кабель був так хитромудро та міцно закручений, що
хлопці зі сторожової охорони насилу розплутали його. Руки у невідо0
мого заклякли так, що й не розгиналися за спиною. Кисті рук також
зовсім задубіли і, певно, обморозились, бо він, виявилося, от у такому
стані продирався сюди навпростець майже всю ніч.
Уже в господарчій роті, до якої із застави було найближче, виявив0
ся невідомий молодим хлопцем з великого села Семидубів, комсомоль0
цем0підпільником. Заарештували ж його місяців зо два тому. Сидів він
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у кількох тюрмах, потрапляв до рук самому Жовтякові, а цього міся0
ця сидів у концтаборі під Черніговом. Учора серед дня до табору заско0
чив сам Жовтяк. Він одразу звелів викликати хлопця до себе на допит.
На допиті почав з катувань і знову наказав розкрити зв’язки безпереч0
но відомого хлопцеві підпілля зі з’єднанням Орлюка. А що хлопець ні0
чого ніби не знав, то йому було сказано, що поблизу в поліції сидить за0
триманий партизан з Орлюкового з’єднання, який його – підпільника
знає і в лице, і на прізвище. Бо й до рук німцям потрапив саме тоді, ко0
ли пробивався до хлопця на побачення.
Під вечір йому, збитому і змученому, зв’язали кабелем руки, кину0
ли в санки поміж двома поліцаями. В передку, поруч з візником всів0
ся якийсь німець і його справді кудись повезли.
Надворі ледь0ледь тільки сутеніло. Однак, коли звернули вони з бру0
ківки на путівець, прямуючи, певно, до якогось села, пішов несподівано
сніг, зірвався вітер, піднявся непроглядний буран. Німець та поліцаї, ви0
дно було, стривожились. Незважаючи на те, що руки хлопцеві було зв’я0
зано за спиною, поліцаї стиснули його плечима і міцно притримували за
лікті. А візникові наказали гнати коней. Вони мчали крізь густу, білу,
щораз непрогляднішу заметіль, почувалося – ніби з якої пологої гори,
обабіч тьмяно замерехтіли темні, обрідні кущі. Несподівано, на якомусь
крутосхилі сани занесло вбік, перекрутило, перевернуло і вдарило кри0
лом об щось тверде. Хлопець почув тріск, відчув дужий поштовх і стрім0
голов полетів у сніг. Упав і, на свій подив, не затримуючись, покотився
кудись униз. Сніг позабивав йому очі, ніс, поналазив за комір та в рука0
ва, набрався в рот. Не встиг ще нічого й подумати, однак, стукнувшись
боляче об щось тверде, нараз зрозумів, що він на дні якогось провалля чи
яру, довго й не розмірковував. Схопився на рівні і, з місця, де тільки й си0
ли набралось, побіг. Біг, грузнучи в снігових завалах, натикаючись на
якісь стіни, провалюючись в бурчаки, падаючи й одразу ж зводячись на
ноги. Десь збоку, і чи позаду в непроглядній імлі хтось гукав.
Потім, уже за якийсь час, почулися й постріли. Стріляли невідь0
звідки й невідь0куди, певне ж навмання. А він, не зупиняючись, – що
буде, те й буде, – брів та й брів навмання, аж поки відчув, що зовсім
уже вибивається з сил, що нікого ніби навколо не чути і що він стоїть
у сніговій заметілі по пояс у снігу, впершись в шерехуватий стовбур
дуба... Усе тіло взялося липким потом, зрозумів, що, стоячи отак, спо0
чатку змерзне, а потім може й замерзнути. І що порятунок у тому, щоб
рухатись, пробиватися кудись уперед скільки вистачить сил. Руха0
тись хай і невідомо куди, навмання...
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І от так він і брів навмання цілісіньку ніч крізь ліс і буран, аж поки
набрів на партизанську заставу і йому оце випало таке негадане, ней0
мовірне щастя!
Усе це той хлопець скупо, лиш найголовніше, розповів Вештакові
ще по дорозі, ледь вимовляючи слово по слову неслухняними губами.
В теплій та освітленій хаті – Докія зі своїми дівчатами вже попідводи0
лись, розпалили піч та й взялися до тіста, – хлопець, коли йому знову
спробували розвести за спиною скам’янілі руки, застогнав від болю і
знепритомнів.
Вештак з Оленкою натирали йому обморожені кисті рук снігом, а
фельдшер, який також мешкав на хуторі, наказав влити хлопцеві в
рот, розціпивши зуби ножем, міцного самогону. Докія радила по тому
десь у людей роздобути обов’язково гусячого або хоч якого, але несоло0
ного сала чи смальцю та й помазати ним обморожене тіло. А Вештак,
щоб краще було розтирати задубілі руки та плечі, стягнув з непритом0
ного благеньке пальтечко, старенький піджачок. Коли ж, роздерши на
грудях, стягнув верхню, а потім і спідню брудну сорочку, Настя, яка
допомагала йому, раптом злякано, вражено зойкнула:
– Господи0и0и!
І всі, хто був, мимоволі схилилися над хлопцем, з болем і страхом
розглядаючи його кістляві груди, навхрест перепорені ще свіжою,
кров’яно запеченою, зачервонілою по краях, з білими пухирями рано0
ю... Такий самий хрест, тільки вже присохлий, давніший, виявився у
хлопця й на спині.
Фельдшер, приглянувшись, сказав, що “похрещено” того хлопця
не інакше, як розпеченим залізом. А Вештак, розвівши руками з поди0
ву й обурення, докинув:
– Жовтяк! Його робота! Не хто інший, тільки він!..
***
Так і за таких обставин Докія вперше почула про Жовтяка. Про ін0
ше, про те, що він – комендант поліції та найлютіший посіпака на всю
околицю, тоді ще не знала. Не чула до того ані про нього самого, ані про
його пекучу зненависть до всього радянського, яку він з особливою
люттю виявляв у поводженні з комуністами, помщаючись не лише на
них самих, але й на їхніх родинах, винищуючи, коли траплялася наго0
да, усіх до ноги, від стареньких до немовлят. Не знала, не чула і про йо0
го катівські, по0гестапівському моторошні знущання над беззахисними
людьми, не чула ще й про застосовувані ним “хрещення”. У випадках,
коли катований виявлявся особливо затятим та ще й підозрювався в то0
му, що він – комуніст, Жовтяк, на допитах, звичайно вигукував:
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– Ну, як же?.. Як же з ним можна домовитись по0людськи, коли він
нехрещений?..
І наказував своїм посіпакам:
– Негайно охрестити!..
І хрестили, випікаючи людині по0живому розпеченим до білого
сталевим дротом хреста на спині чи грудях...
Не чула ще Докія про це, так само, як і про те, що не хто інший, як
саме отой Жовтяк, заприсягся перед німцями будь0що, рано чи пізно,
виявити хто, що за людина насправді командує партизанським з’єд0
нанням, приховуючись під ім’ям Орлюка, виявити, достукатися до
нього, вполювати і живим чи мертвим поставити перед очі німецького
командування...
Зовсім нічого не знала тоді Докія і про те, що ще далеко раніш, ще
в січні, задовго до того “охрещеного” комсомольця, вийшла з лісів на
партизанську заставу інша людина. Вийшла не випадково, вийшла по0
сланцем і зв’язковим від новоз’явленого партизанського загону “Ура0
ган” і що вже он який час поміж її Трохимом, Жовтяком і командиром
того “Урагану” точиться уперта, складна, заплутана, підступна і смер0
тельна “гра”...

208

СТУДІЇ. КРИТИКА

СТУДІЇ. КРИТИКА

Любов ЄРЕМЕНКО
ЗБІРКА ВАСИЛЯ ГЕРАСИМ’ЮКА
“ПОЕТ У ПОВІТРІ”: ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ
Збірку Василя Герасим’юка “Поет у повітрі” було названо найкраJ
щою книгою 2003 року. Того ж року її відзначили Шевченківською преJ
мією. На неї активно відгукнулась критика: Карвацький В. “Спасенна
стихія В. Герасим’юка”; Москалець К. “Навіщо поет у повітрі?”; КоваJ
лів Ю. “Поетичний космос В. Герасим’юка” та ін. Автори статей поруJ
шують різні аспекти концептуальних і стильових особливостей книги,
застосовуючи різні методи й методики аналізу її поетики та глибинноJ
го змісту.
Книжка Герасим’юка, як зрештою і вся його творчість, помітно відJ
ходить від звичних традицій української поезії, водночас своєрідно
продовжуючи їх (Б.JІ. Антонич, І. Калинець).
Мені здається, що на книгу Герасим’юка було б цікаво поглянути з
позиції найістотніших ціннісних орієнтацій українського народу. ПроJ
цес формування національної свідомості дуже складний. Його осноJ
вою є моральноJсвітоглядні цінності нашого народу: гармонія внутрішJ
нього світу людини, міжособистісних стосунків та відносин з прироJ
дою; добро, яке конкретизується в милосерді й гуманізмі; справедлиJ
вість, що включає правдивість і прагнення до істини; свобода – від внуJ
трішньої волелюбності до свободи волевиявлення; сім’я, оскільки саме
вона є першоосновою формування особистості; народ, держава.
У різних регіонах України процес формування національної свідоJ
мості відбувається поJрізному, оскільки поJрізному складалась їхня ісJ
торична доля. Звідси йдуть економічні, соціальні й етнографічні відмінJ
ності. Через те одним із найважливіших завдань є утвердження думки
про глибинну національну єдність нашої розмаїтості.
В українській літературі, зокрема в поезії, довгий час панував нароJ
дницький підхід до ролі митця в суспільстві. Це пояснюється тим, що
наша культура, за словами Ліни Костенко, довгий час була “заблоковаJ
ною”. Тому український митець “насамперед мусив бути просвітитеJ
лем, він мав не тільки світові пояснювати свій народ, а часом народові
пояснювати самого себе”. [4;3]
Поезія Тараса Шевченка свого часу з’явилась як бунтівний голос
поневоленої нації. Йому належить виняткова роль у згуртуванні переJ
дових сил українського народу. Тому в Кобзарі життєві явища розглянуJ
то ніби очима самого народу, в служінні якому Т. Шевченко бачив сенс
своєї творчості.
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...Возвеличу
Малих отих рабів німих!
І на сторожі коло їх
Поставлю слово.
Для Івана Франка об’єктом зображення й найвищою метою літераJ
турної творчості теж був народ. Поет вважав, що інтелігенція повинна
злитися з народом, стати для нього адвокатом, лікарем, вчителем і поJ
радником.
Погляди Лесі Українки щодо впливу поета на суспільство несуть віJ
дбиток двох дискурсів: народницького й модерністського, проте перJ
ший домінує.
В епоху соціалістичного реалізму література виконувала ідеологічну
функцію. З її допомогою намагались формувати свідомість так званого
радянського народу.
У наш час, епоху постмодерну, взаємини літератури й суспільства
істотно змінюються. З’явилися нові засоби масової інформації. Поезія
з трибунної форми буття переходить в інтимну. Відбувається відхід від
народницьких традицій. Вірші допускають до себе лише обмежене коJ
ло обранців. Коди сучасної поезії складні й не одразу надаються до осJ
мислення. Виникає питання: у яких стосунках з національною свідомісJ
тю перебуває поезія сьогодні?
У цьому плані цікаво поглянути на означену проблему крізь призму
поетичного світу збірки Василя Герасим’юка “Поет у повітрі”. У книжці
своєрідно втілено всі моральноJсвітоглядні цінності нашого народу,
про які йшлося на початку реферату.
Гармонія поетичної збірки наскрізна і беззаперечна. “Поет у повітJ
рі”, за спостереженнями К. Москальця, – це насамперед книга, оскільJ
ки містить у собі не просто окремі цикли, об’єднані тематично, а є доJ
вершеним композиційним цілим. Порядок віршів настільки тематично і
хронологічно вмотивований, що навіть деякі з них не можна переставиJ
ти місцями, щоб книга не втратила своєї цілісності. [5;163]
Внутрішній світ ліричного героя також гармонійний. Він людина виJ
важена, спокійна, заглиблена в роздуми, яка не відокремлює себе від
світу природи, світу людини, її минулого й сучасного. Але гармонія ця
відносна, заґрунтована на глибинному естетичному рівні, бо вона обійJ
має й драми та трагедії світу, водночас не породжуючи нестримного віJ
дчаю.
Ця осінь вічна. Ця юдоль шовкова.
Це досвіток такої тишини,
коли на віях тріскає роса,
й любити буде той, хто більше втратить.
211

СТУДІЇ. КРИТИКА

Це вітер – демон – мій вогонь кошлатить.
В імлі палає ліс в подобі пса. [1;57]
Категорія добра зашифрована вже в самій назві книги. Чому ж саме
в повітрі перебуває поет? Повітря – це одна із чотирьох стихій (поряд із
землею, водою й вогнем). Воно заповнює вакуум між світом небесним
і земним, а отже, між Богом і людьми. А посередник поміж ними – саме
поет. Він дуже болісно сприймає земні реалії сьогодення й намагаєтьJ
ся очистити їх від бруду та потворності. А для цього він повинен живиJ
тись саме ними. Тому у В. Герасим’юка виникає допустовоJоксюморонJ
на асоціація: поет – крук.
ти ж крук
перетравлюй падло
ти ж поет живишся
щоб літати. [1;26]
В іншому вірші логічно постає продовження місії пое0
та0крука. Але тут він уже не просто покликаний очистити світ, а й ви0
браний Богом у пророки:
кажу ти поет
ти вилетів перед голубкою
ти полетів першим
ти літав перед найпершим Заповітом. [1;75]
В. Герасим’юк в одному інтерв’ю прокоментував: “...До речі, найпеJ
рший заповіт Бога – веселка після потопу. От перший заповіт Бога з
людьми. І перед голубкою першого у світ випустили саме крука. Отже,
це не просто птаха, яка живиться мертвечиною”. [6;75]
Справедливість для Герасим’юка – один із основних законів творчоJ
сті. І саме в цій книзі він прагнув осмислити останні роки, які були дуже
складними, намагався знайти істину. Правдивість поета, як зізнається
він сам, полягає у відчутті “прямого зрощення тексту з реальністю”.
[6;14] Він бачить недосконалість світу, створеного Богом, і не може про
це не писати:
А Твориво не
нестерпне, а просто не те –
мовби хтось перепише
і зніме ланцюг,
відділивши небесне й земне.
Творцем облюбований грішник.
Творцеві видніше. [1;107]
Вражає й необмежена внутрішня свобода ліричного героя та його
щирість. Адже, перш ніж описати реалії, він пропускає їх через своє
сприйняття, крізь свою сутність.
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Сім’я – у ширшому розумінні – рід для поета – це першооснова й пеJ
ршопочаток усього. Уже в першому вірші, який відкриває книгу і є автоJ
біографічним, точно передано стан тривоги, болю й навіть безвиході,
спричинених трагедіями, які пережила родина В. Герасим’юка. Це і
смерть діда, колишнього командира УПА, це і трагедія батьківJвиселеJ
нців, втеча вагітної матері від переслідувань нової влади, це і його нерJ
вовий плач немовлям:
А коли нас колисали повільно,
ми ніколи не засинали,
ми синіли від плачу, ми задихались,
ми ненавиділи протяжні колискові предків,
і наші матері
мусили колисати нас так,
як тікали вони вагітні,
як бігли печальними полями Галичини
і верхами Чорногори у хмарах,
що пахнуть морем – дужче, ніж море. [1;7]
У ставленні поета до жінки взагалі (матері, коханої) вражає глибока
повага і всепрощення. Як зазначає автор, “основний вузол XX століття
я побачив саме у долі жінки”. [7;14] Тому не випадково у книзі в межоJ
вих ситуаціях виживає лише жіноче начало.
Про народ, його уміння осмислювати свою історію, культуру, традиJ
ції та моральні цінності, про те, як вони відбились у творчості В.
Герасим’юка, потрібно вести окрему розмову. Варто лише зазначити,
що важливого значення поет надає переосмисленню історичних подій
та народних традицій у їх сучасному заломленні (“1745JПетрівка”, “На
тисовії налягає Довбуш”, “Сигма”, “Лобок “Партизанка”, “Галицькі ГеоJ
ргіки” та ін.). Критики часто називають В. Герасим’юка “горянином”,
“карпатським резидентом”, а його поетичний світ – “архіпелагом “ГуJ
цулія” за яскраво виражений карпатський колорит поезій та синтез
язичницького й християнського світовідчуттів. К. Москалець зазначає:
“Цей оригінальний сплет християнства, поганства, гуцульства і, якщо
можна так сказати, новочасної культурницької квазірелігії, висвічує наJ
дзвичайну для наших “підлих і скупих часів” духовність, засновану на
внутрішніх довго нагромаджуваних і освоюваних скарбах розуміння та
пам’яті, часто вже недосяжних для пересічних “сучасників” за вікном”.
[5;168]
Про Україну у віршах В. Герасим’юка говорити й важко, й легко. ЙоJ
го поезія не заполітизована. Патріотизм автора йде від коріння – він заJ
кладений у генах, у долі його роду, тому і є глибинним шаром у художJ
ньому світі книги “Поет у повітрі”.
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Отже, в розглядуваній книзі В. Герасим’юка закладені усі моральноJ
світоглядні цінності українського народу, які є основою формування наJ
ціональної свідомості. Вони пропущені крізь серце поета, сприймаютьJ
ся швидше на інтуїтивному, сенсорному рівні. Коли їх осягнути, вони
захоплюють і приносять радість відкриття.
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Олександр ХОМЕНКО
ПОЕЗІЯ ЯК ЖИТТЄТВОРЕННЯ: СЯЄВО ДОСТЕМЕННОГО
СЛОВА "ЗОЛОТИХ ПРИЧАЛІВ" СВІТЛАНИ БАРАБАШ
Зазвичай трапляється, особливо в літературах країн колоніальноJ
залежних чи постколоніальних, що поетичний чин для митця – як ті
крила, що їх Доля невідь чому подарувала на Новий рік дядькові КириJ
лові – ліричному герою відомої балади "раннього" Драча. Скільки їх не
обрубуй, а вони знову, на лихо, вночі виростають, накликаючи на голоJ
ви їх направду нещасливого власника все нові й нові клопоти. Так і жиJ
ве собі чоловік із цим непозбутнім тягарем творчого обдарування, що
поступово перетворюється для нього на сізіфів камінь: і остаточно
звільнитися від нього не можна, бо подібна втрата була б нічим іншим,
як звичайнісіньким самогубством, на що мало хто наважується (що не
кажіть, а зазирнути у безодню таки лячно), але й існувати з усіма цими
образами, метафорами, асоціативними рядами, що так несподівано
виринають із глибин підсвідомості і руйнують будьJякі спроби його авJ
тора налагодити позитивну комунікацію із оточуючим соціумом, також
нестерпно. У подібному щонайзагостренішому протистоянні поета зі
своєю автентичною долею, уреальненою в текстахJрепрезентаціях екJ
зистенційної "самості", назагал не буває пасторальних фіналів, щасJ
ливих закінчень у стилістиці школярського підручника літератури. ОбJ
разотворець або йде за своєю долею, обираючи стан "закинутості у
світ", стан гайдеггерівського "буття – безJзахистуJвJмаксимальноJриJ
зикованому ризику", свідомо позбавляючи себе (скористаємося наJ
разі термінологією сучасних кабмінівських постанов) всіляких соціальJ
них гарантій, тобто можливості інтегруватися в конвенційний простір
Системи, або знову ж таки свідомо фальсифікує долю – і в її вербальJ
них, й у власне буттєвих вимірах; він стає функціональним елементом
репресивної ієрархії, з більшою або меншою мірою успішності конверJ
туючи поетичне обдарування в речі більш матеріальні і, сказати б, поJ
житочні – номенклатурні посади, грошові знаки тощо. Щоправда, не
можна не звернути увагу й на посутню різницю між конформізмом доJ
бровільним, за ОртегоюJіJГассетом, (Гьоте, наприклад, був покликаJ
ний стати засновником нової німецької літератури, та він, в остаточноJ
му підсумку, так і не наважився на подібний крок, обравши натомість
кар'єру чиновника в одній з "клаптикових держав" феодальноJ
роздрібленої Німеччини) і конформізмом вимушеним, коли митець
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"підписує диявольський контракт" під дулом нагана. Одначе, результат
у суті речі не надто залежить від подібних конкретизацій: внутрішній
"простір свободи" особистості і в одному випадку, і в іншому, анекJ
сується відчуженими формами й сутностями.
Національна література надає на подібну рефлексію матеріал чи не
найвдячніший. Дивуватися цьому особливо не варто, якщо згадаємо,
що, за В. Медвідем, українська онтологічна ситуація, принаймні протяJ
гом останніх трьох сторіч, мала ознаки "ситуації смерті" (надзвичайно
цікаво було б саме під цим кутом зору переглянути "номенклатуру
назв" творів бодай новітнього вітчизняного письменства: "Смерть" Б.
АнтоненкаJДавидовича, "Смертний спів" М. Івченка, "Смерть у Києві"
П. Загребельного...). Стусівська метафора "смертеіснування й
життєсмерті" окреслює у своєму саморозгортанні межі того постійно
звужуваного українського материка, що на його хиткій тверді мусила
вибудовуватися константа національного естетичного коду, а в
подібних "широтах" важливою завжди залишалася навіть не так міра
поетичного обдарування того або іншого поета, як міра виконання винJ
ниченківської вимоги "чесності з собою". Згадаймо: бунтівний Бажан,
Бажан "Розмови сердець" і "Гофманової ночі", яка так вразила лідера
покоління "м'ятєжних романтиків" М. Хвильового, Бажан – один із найJ
активніших діячів ВАПЛІТЕ, перетворився на сталінського одописця,
автора таких речей, як "Людина стоїть в зореноснім Кремлі", "Клич
вождя", "Ранок у Горі", а витончений естет та неперевершений стиліст
Ю. Яновський, докладаючи неймовірних зусиль, змушував себе писати
абсолютно безбарвні й конформістські "Київські оповідання" ("НедавJ
но потрапила нам до рук книжка оповідань колишнього автора "ЧотиJ
рьох шабель" та "Вершників". Враження було страшне. Велике майJ
стерство й виняткове відчуття стилю – нелюдськими, очевидно, зусилJ
лями – були пристосовані до серійноJстахановської продукції сахаринJ
ноJсолодкавих зразків нинішньої радянської прози: з восковими ляльJ
ками старанно пречісаних "героїв", з масним істінноJрусскім блаJ
годєнствієм, з відданістю старшому братові і його всюдисущій
владі...", – значить у цьому зв'язку 1948 р. Є. Маланюк). Зрештою, наJ
ведений рядJперелік можна продовжувати: Тичина, Рильський, ГолоJ
вко, Панч, Смолич, Копиленко – всі вони, хто фізично вижив у кривавій
апокаліптиці тридцятих, вимушені були платити за те, і найчастіше –
власною творчою смертю. Проте на крутозламах історії існували й одиJ
наки, які, максимально дистанціюючись, відсторонюючись від доби,
ховаючись від неї у власну суб'єктивність, у власну мову, мову як "дім
буття", переживали її просто як даність (можливо, – надособову і незаJ
лежну від волі окремої людини), даність, яка здатна опанувати лише
формами зовнішньоJпредметними – яскравим прикладом тут є В.
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Свідзинський. А на протилежному полюсі – О. Корнійчук: він також не
"ламав" себе, бо ніколи й не прагнув вивільнитися зJпід шкаралупи
офіціозу, за єдиний свій обов'язок вважаючи лише якнайретельніше
відображення у поJшколярському скомпонованих "драмах" єдино праJ
вильної партійної лінії (до речі, в подібній поставі – і творчій, і осоJ
бистісній – проглядається, як це не дивно, вже згадувана вище
"чесність із собою": автор справді прагнув існувати у світі, суголосному
його творам – світі ієрархічно впорядкованому, раціональному, світі
чітких меж і кордонів, світі, де драма екзистенційного вибору відсутня,
бо мешканці його розчиняються в надособовості "звіроподібного ідола
влади").
Інакше кажучи, вибір стратегії образотворення мистець здійснює
одночасно із вибором власного "шляху". І навпаки: вибір шляхуJдолі є
водночас і вибором типу нарації, вибором "великої метафори", що її
людина творить протягом всього свого життя. Про це добре знав В.
Стус, для якого категорії долі ("Сховатися од долі – не судилось") та поJ
езії ("Вся суть твоя лише в поеті, // а решта тільки перегній, // що жиJ
вить корінь") були пов'язаними в одну нерозривну синкретичну
цілісність. Але доля як реальність надчасова, метаісторична оприсутJ
нюється не лише у регістрах індивідуалістичноJсуб'єктивістських (хоча
без опертя на них – це вже не доля, а обов'язкова для виконання
інструкція), вона у парадоксальноJантитетичний спосіб поєднує людиJ
ну з інтегрованою особистістюJнацією. У вже архетипічній для
національного письменства поезії Т. Шевченка "Доля", можливо,
найбільше вражає цей органічний "переліт" – в межах одногоJдвох
рядків – від конкретного "я" до соборного "ми".
Навіки вкарбовані в українську свідомість рядки "Ми не лукавили з
тобою, // Ми просто йшли; у нас нема // Зерна неправди за собою",
розпросторюючись поза обшири конкретного тексту, накреслили
траєкторію увіч персоналістичного "ставання" для цілих поколінь укJ
раїнців (зауважимо вельми промовисту деталь: наведеними словами
Кобзаря підсумовує свою етапну для розвитку вітчизняної суспільної
свідомості працю "Інтернаціоналізм чи русифікація?" І. Дзюба). В орJ
ганічному єднанніJпротиставленні, в діалектичноJсуперечливому дуJ
алізмі і метафоричній "злитості" двох взаємодоповнюючих екзисJ
тенційних модальностей (спільноти та людини) лише й потенціюється
реальна можливість їхнього саморозгортання у просторі і часі: практиJ
кована нині адептами новочасного "культуркампфу" гіпертрофія
суб'єктивізму з якоюсь фатальною неминучістю спричинює постання в
континуумі сучасного "літпроцесу" не суцвіття індивідуальних талантів,
а множинність знеособлених тусовок, що в них толеруються лише
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"свої", свої не так за мірою таланту, як за здатністю щохвилинно демонJ
струвати лояльність. Непотамоване прагнення вивищити власну
суб'єктивність, підносячи її до надхмарних висот, поJснобістському
зневажливе ставлення до всього, що знаходиться "нижче" лінії
довільно встановленого горизонту (горизонту не як уреальнення й саJ
морозкриття іманентних тенденцій розвитку національної літератури, а
як звичайнісінької "норми", але декларованої вже не партійним циркуJ
ляром, а "карнавальною" естетикою), воістину провінційна серйозність
у розігруванні постмодерної ситуації – все це не могло не спричинити
ситуацію, що її М. Фуко означує як самоусування, смерть автора.
Власне, наразі, як знати, знову актуалізується проблематика т.зв.
"виходу із соцреалізму", що активно обговорювалася критиками на поJ
чатку 90Jх років минулого вже століття. Актуалізується не тільки в конJ
тексті рефлексії про загальну "духовну ситуацію часу" (К. Ясперс), а ще
й тому, що мова нижче вестиметься про конкретну поетичну книгу конJ
кретного автора – збірку поезій Світлани Барабаш "Золоті причали".
Воно й направду: книга, створена в добу чи не всеосяжного диктату
"Станіславських геніїв", увиразнює художні практики, які аж ніяк не наJ
даються на деконструкцію, десакралізацію та інші подібні "технології".
Поетка надзвичайно далека від гонорового бажання "потрапити в
обойму", оприявитися в рядіJпереліку сучасних класиків і напівклаJ
сиків, одначе, з іншого боку, недоречними були б і закиди на її адресу в
паразитуванні на естетичній інерції соцреалізму. Точніше, за повної
відсутності совісті, дорікнути можна чим завгодно, але чи будуть
подібні закиди узгоджуватись із реальністю ЇЇ творчого практикуму?
Соцреалізм як тип образотворення ґрунтується найперше на центруJ
ванні раціональноJунітарних структур, на репресуванні будьJякої
суб'єктивності, в той час, як поезія С. Барабаш просто перестала б
існувати поза мелосом інтуїтивізму, поза ліричністю й персоналістичJ
ною домінантою її вербальних регістрів. Звичайно, в системі коордиJ
нат "пластмасової глобалізації", де за точку відліку береться те універJ
сальне "ніщо", що Його Еліот означив формулою "безплідної землі",
подібна "традиціоналістська єресь" має бути засуджена якнайсуJ
воріше, затаврована як рустикальність, "хуторянство добартівської
епохи". Та це вже заторкує проблематику не так образотворчу, як світоJ
глядноJметафізичну. Якщо пристати на ту точку зору, що важлива не
істина, а її інтерпретації, що блукання між ідеологічними нашаруванняJ
ми, безкінечне помноження понять, в хащах яких має губитися автенJ
тика слова, заперечення цілісності естетичного переживання задля утJ
вердження тотальності гри фрагментів, деталей беззмістовної мозаїки
– це речі єдинозначущі, то подібна конфігурація стилетворчих страJ
тегій дійсно постане і вторинною, і безперспективною у цьому випадку.
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Проте, виявиться нігілістично запереченим весь той тип нарації, що утJ
верджувався в українській літературі як домінантний, принаймні почиJ
наючи з творчості Т. Шевченка та І. НечуяJЛевицького (до речі, в довкоJ
лаосвітянській періодиці вже лунали голоси найбільш нетерплячих
"європеїзаторів", які вимагали припинити вивчення в школі класичної
української літератури XIX ст., бо вона, бачите, псує учням естетичний
смак). Надто легко (і, зауважимо, корисно для ліквідації бюджетного
дефіциту у власній кишені, зважаючи на наявність великої кількості
різноманітних "фондів" та "фундацій", які з легкістю подібні речі спонJ
сорують) вести мову про передбачений Ф. Фукуямою "кінець історії",
за "покоління пепсі", видавати конформізм за "апофеоз вільного знаJ
кового обміну". Одіссея рефлексії для втаємничених у подібну політеJ
кономію зазвичай ніколи не буває тривалою, бо конвенція знакового
простору глобалізму ґрунтується на відчутті всеохопної завершеності;
будьJяка опозиція в просторі "галереї образів машинної цивілізації"
відразу перетворюється на беззмістовну форму, трансформуючись у
ще одну складову технологічної лінії по створенню коментарів довкола
відсутнього сенсу, довкола порожнечі.
Наголосимо ще раз: у нашому випадку йдеться не про школярську
формулу "кращеJгірше" (вона була б тут цілком безсенсовою, бо
відсутні спільні базові елементи, відсутні самі критерії порівняння), а
про (скористаємось термінологією Е. Фромма) екзистенційні антиJ
номії, що не надаються до адекватного відтворення у формі рефлекJ
сивних конструкцій. Для С. Барабаш (і це її вибір – буттєвий, естетичJ
ний, образотворчий) важливою є мова буття, а не ґвалтована
цивілізацією мова. Їй ідеться за правдиву опозицію, правдиву антитезу
до "пластмасової глобалізації", а не за стилізаторську дисгармонійну
риторику, вона протиставляє баченню, розщепленому на маніакальний
аналіз деталей, онтологічну цілісність первинної емоції, первинного
буттєвого факту, іншими словами, на противагу авторитаризму "філоJ
логічних диктаторів", які, за Н. Зборовською, проголосили як загальноJ
обов'язкове нове художнє кредо – віру в самоцінність, в абсолют тексJ
ту (важливо зауважити ту обставину, яка, на перший погляд, видаватиJ
меться багатьом чи не парадоксальноJсуперечливою: С. Барабаш саJ
ма J чудовий філолог, автор витонченоJнастроєвих есеїв про поезію
Ліни Костенко, А. Малишка, Д. Павличка), поетка щонайрішучіше запеJ
речує відмежування власне літературного досвіду від безпосередньоJ
го переживання реального світу. В її "Золотих причалах", поза безJ
сумнівною пластичністю метафори й імпресіоністичною тональністю
образу, абсолют тексту, ширше J "письма" все ж підпорядковується абJ
солютові життя з багатоманіттям його форм і пульсацій. До слова:
декілька років тому знаний критик В. Моренець закидав сучасним
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віршотворцям акуратне споживання поетичної мови за цілковитої
відсутності життєвого голоду – попри свою безсумнівну "літературоJ
центричність", С. Барабаш такі не бажає творити в світі бездотичного
до органічності "ґрунту" художнього тропу.
Іманентно притаманна національному письменству в синкретичній
єдності його репрезентацій туга за прозорим та комунікабельним
досвідом визначає загальну вітаїстичну конфігурацію її вербального
континуума, а отже – зумовлює локалізацію часопростору останнього в
енергетичному полі українського антиїстичного міфу (що його потракJ
товуємо наразі як універсальний символічний кок, який поєднує в собі
все багатоманіття змістів історичного "тут – і – тепер – перебування"
спільноти), міфу, що не пригнічує особистість похмурою "ваготою", не
розчиняє її в безмірі хижої безликості, а виповнює людину певністю
своєї незнищенності, вірою в безперервне відродження в одвічному
природному колі відходівJповернень. Власне, і на це слід звернути
особливу увагу, у вимірах метаісторичних, надчасових всі елементи
єдиного етнічного Космосу, що його з таким завзяттям подрібнює на
нежиттєспроможні складники скептичний раціоналізм, – особистість –
доля – підсоння – Ойкумена – згортаються в єдине "яйцеJрайце" археJ
типічного міфу, а його стійкість на крижаних вітрах "проклятого віку" виJ
ступає одночасно і свідченням стійкості самої культури. Вочевидь, в
міфологічних модальностях уреальнюється така необхідна для незаJ
гроженого існування "чорнозему" (актуалізація відомої тичинівської
метафори наразі є більш ніж доцільною) межа між "своїм" та "чужим",
між олюдненим та відчуженим, а закодовані в них образи та символи
стають своєрідними магічними знаками, які дарують "підсонню" впевJ
неність і відчуття захищеності; водночас його, міфу, інтерпретації є таJ
кож джерелом самопізнання й самоосмислення спільноти, оприявлюJ
ючи в знакових матрицях неповторноJнаціональну систему буттєвоJ
світоглядних координат, наслідком еманації якої виявляється суJ
купність форм становлення буття в слово. Не випадково ж О. Потебня
ще наприкінці позаминулого століття стверджував, що мовна ритміка,
структурні та фонетичні ознаки мови є не довільними, а відповідними
певній архітектоніці, певній побудові простору – і природного, і, додаJ
мо, асоціативного.
Під цим оглядом "Золоті причали", як уже зауважено, – одна з тих
небагатьох книг сучасної поезії, в яких образотворення не обмеJ
жується лише на власну герметику, воно розпросторюється, здобуJ
вається на дотикову матеріальність (як підставово стверджує в своїй
імпресіоністичноJвідграненій передмові до збірки П. Кононенко, обJ
разні домінанти С. Барабаш постають оречевленими, теплоJтілесниJ
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ми, але водночас і навдивовижу асоціативноJметафоричними); вливаJ
ючись в океан поплутаних та взаємопоборюваних дискурсів нашого чаJ
су, її поезія прагне вказати читачеві на неперебутність сталого й
одвічного, того, що підноситься у вічності над нехай і найдосконалішиJ
ми вербальними конструкціями. "Місцерозвиток" для поетки виступає
не лише категорією географічною, в його глибинній автентиці авторка
"Золотих причалів" відшуковує нові, раніше недосяжні обрії синтезу
"життя" і "слова", його "звичаєвість" знімає трагізм індивідуального
людського існування, трагізм, який в практикумах секуляризованого
авангардизму домінує як всеосяжна субстанція, розлита над світом
(зрештою, і М. Гайдеггер, "пізній" М. Гайдеггер, для якого стала зроJ
зумілою облудність як псевдоміфологічноJфашистського, так і моJ
дерністського світоглядних екстремумів, теж усвідомив: незакорінена
мисленнєвість – то знелюднена, мертва мисленнєвість).
Чи є подібна "художня технологія" надособовою? Справді, в матJ
ричних одиницях текстотворення "Золотих причалів" відношення поета
до світу виводяться за межі прагматичної персональності. Одначе, саJ
ме через таку деперсоналізацію і пролягає шлях до іншої, глибшої перJ
сональності, збагаченої соборним досвідом інтегрованої особистостіJ
нації. Чи варто закидати поезії С. Барабаш нечулість до "вітрів історії",
відстороненість від їх плинної недієвості? Авторка "Золотих причалів"
відкидає, заперечує, внутрішньо долає радше псевдоісторію, історію
як травматизуючу реальність, що деформує конфігурацію збереженого
у віках етнічного коду, перетворюючи його у звичайнісінький набір
відчужених ритуальних формул. До того ж не зайвим, безперечно, вияJ
виться і наголос на тому, що ця світоглядноJмистецька настанова поетJ
ки виявляється навдивовиж суголосною європейській екзистенційноJ
мислительній традиції "стоїчного антиісторизму" (від А. Камю до В.
Медвідя, який у своїй праці "Філософія страху, або ж Проклятий народ"
твердить про загальноцивілізаційну кризу "історичної людини"), траJ
диції, яка закликає компенсувати незбулість у вимірах зовнішньоJ
предметних виповненістю внутрішньою, художньоJестетичною. Так,
творчість для С. Барабаш дійсно виступає своєрідною формою терапії
(у наведеному визначенні відсутні будьJякі негативні конотації, бо в наJ
шому випадку терапію використовують не для того, аби вгамувати наJ
лоскотані емоції, – в цьому з великою майстерністю вправляються
"Станіславські генії" – а для того, аби бодай на мить потамувати таку
нестерпну гостру етнічну ностальгію). Поетка бажає відтворити світ
(увиразнений хоча б і в слові, в образі, та від того не менш рідний і
близький) як писанку – площинно, – одначе не поверхово! – декоративJ
но, символічно. Проте за всієї своєї іграшковості, сказати б, вертепJ
ності (за аналогією з часопростором іграшкового вертепного дійства,
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який завжди чітко локалізований), поезія С. Барабаш надзвичайно даJ
лека від лінеарності, одновимірності. Вона має і свої глибини, і свої неJ
проявлені підтексти, вона ж оприсутнює і пам'ять про власний гориJ
зонт, власну "здійснену мрію" – тільки горизонт цей слід шукати не в
позачасі, не в холодноJкрижаній трансценденції, а в знайомому від диJ
тинства "теплі" стежини, полину, Тясмину... "Нагріта стежка під ногами.
// Високе небо. Сонце. Степ. // І рідний Тясмин берегами // Від спеки
літньої отерп. // Смаглявий день всім циганчаткам // Носи облуплені
припік. // Босоніж лопотить дівчатко // У степ. У день. У світ. У вік", – таJ
кий тип нарації може створити поетка лише осілого народу, народу,
який знає, що таке хата, в якій на покуті J "кутя і сіно", в якій "рушники
всміхаються на стінах", а мати порядкує біля Великоднього столу (за Д.
Донцовим та В. Липинським, кардинальна відмінність етнопсихоJ
логічних характеристик росіян та українців якраз і закорінена в тому,
що ми – осілий народ, який ніколи не зрозуміє тих, інших, "с раскосимі
і жаднимі глазамі", що для них поле, хата, садок вишневий – це лише в
кращому випадку – військова здобич, а в гіршому J "куркульська роJ
мантика", яка підлягає знищенню). Поезія дому, поезія узвичаєного поJ
буту – Честертон стверджував, що вічність схожа на дім – вона орJ
ганічно випливає з тяглості національного міфу (в якому відсутнє безJ
перервне напруження есхатологічної перспективи, натомість визнаJ
ються за підставові метаісторичні реальності творення, першопочатку,
першооснови) і визначає параметри образотворення для національноJ
го письменства як структурованої єдності. Звичайно, всілякі авангарJ
дистські екзерсиси, "отруєння голосом", "фієсти інфікованих" теж маJ
ють право на існування, бодай і в якості протилежного полюса, антитеJ
зи, та поза контекстом "дому" всі подібні симулякри перетворюються
на звичайнісіньку безстилеву риторику. "Прихилю тихо двері біди // І
впущу в душу віру й надію. // Помолюсь: заступи й відведи, // Бо сама
захистити не вмію. // Захисти нашу хату святу, // де живуть мої мама і
тато. // Рушники там на стінах цвітуть, // Гріють душу у будні і свята", –
найважливішим в остаточному підсумку виявляється не свідоме "конJ
струювання" певного світоглядного концепту (знаний маляр В. Гарбуз
не перестає наголошувати на тому, що нині в царині національного обJ
разотворення найбільшою небезпекою є саме подібне "неукраїнське"
естетизування в шатах псевдоукраїнського етнографізму), а внутрішнє
переживання етнічного вітаїзму в слові, в пульсації поетичної настJ
роєвості, в тяглості поетичного досвіду конкретного митця. Як тут
відрізнити щирість від підробки? Достеменного критерію, як знати, ще
ніхто не віднайшов та й навряд чи колись віднайде, але найголовнішою,
напевно, завжди залишатиметься буттєва постава поета – взагалі текJ
стотворця (на цій обставині наголошував ще на початку 70Jх В. Мороз,
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спостерігши, що тоді про любов до Т. Шевченка говорили і Є. СверJ
стюк, і М. Шамота, а перевірити сказане на щирість можна лише проJ
аналізувавши, сказати б, "лінію поведінки" обох фігурантів).
У цьому місці автор вимушений буде полишити на деякий час хоJ
лодну мову наукових дефініцій і розкрити одну партизанську таємниJ
цю: вирішальною спонукою до творення даного тексту було його, автоJ
ра, особисте знайомство зі Світланою Барабаш, і аналітичні зусилля
його (поважні чи не поважні – за це вже не йому судити) посутньо кореJ
гуються таким емоційним компонентом. Тому й надалі при аналізі "ЗоJ
лотих причалів" С. Барабаш читач натраплятиме на певні апріорні конJ
статації (щирість поетки, її мистецька "чесність із собою", правдивість
слова і правдивість емоції), які зумисне не "розшифровуватимуться").
Просто такий собі Сашко Хоменко просить Вас, вельмишановний читаJ
чу, повірити йому на слові (але, зрештою, Ви можете й не вірити – це
право кожного, – однак тоді навіщо Ви взагалі розпочали читати цей
есей?).
Пластика наративності поетки, отже, зумовлена пластикою простоJ
ру її "малої Батьківщини", її степової Кіровоградщини. ВзагаліJто
відсилання до "замоченого" за наказом "кремлівського горця" тов.
Кірова в цьому високопоетичному контексті якось "ріже вухо", та це
вже одвічна проблема української топоніміки, яка болісно переживає
зміну політичних режимів. Отже: існувало собі в дореволюційній
Російській імперії степове місто Єлисаветград, оточене морем укJ
раїнських сіл, а в місті тому в мануфактурній торгівлі працював меткий
єврейський підліток Гріша Радомисльський. І став той Гріша великим
партійним начальником, та прізвище своє він змінив – відомий світові
під партійною "клікухою" Зінов'єв. До України, щоправда, доброго
ставлення свого він нічим не виявляв (на V конференції КП(б)У він взаJ
галі запропонував уживати українську мову лише на селі й переконував
присутніх у тому, що "більш культурна російська мова" врештіJрешт пеJ
реможе в Україні), та після перемоги "червоних" захоплені ентузіасти
відразу ж перейменували Єлисаветград на Зінов'євськ. До слова:
місцеві "російські патріоти" й надалі продовжують відстоювати стару
назву міста – Єлисаветград. ЯкJнеJяк про любу їм імперію нагадує.
Проте через деякий час наш Гріша вскочив у неласку, пізніше його взаJ
галі відправили "на той світ", до решти "ленінської гвардії", а в тов.
Сталіна в цей час якраз опинився під руками "подходящій покойнічек",
і місто стало називатися Кіровоградом. Ім'я лідера ленінградських
більшовиків цей обласний центр носить і досі. Щоправда, українські
організації пропонують перейменувати місто на Златопіль, та ця назва
місцевій номенклатурі якось не до вподоби.
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Одначе, як висловлюються братиJгаличани, менше з цим. Сенс виJ
щенаведеного "ліричного відступу" полягає в тому, аби ще раз стверJ
дити: С. Барабаш – образотворець визначених просторових коордиJ
нат, сказати б, визначеної мистецької території. Якби вона писала вірші
десь на початку XX ст., то її, напевно, назвали б провінційною поеткою
("Провінціальний поет, заворожений Бальмонтом, // Відшукував свій
кущ самотньо обакацієний", – іронізував над подібними "з'явами" в геJ
тьманському Києві 1918 р. М. Семенко). На щастя, ми, навчені
досвідом "епохи великих перемог і великих концтаборів", вже усвідоJ
мили, що провінційність – то якість зовсім бездотична до географії. НаJ
томість вона дуже залежить від міри таланту й чесності поета (в іншому
випадку геніальний В. Голобородько, який гибіє в глухому селі, мав би
потрактовуватися як поет "провінційний", а купа посередніх віршувальJ
ників, що їм випало щастя зростати на київському асфальті чи
Станіславській бруківці, були б "столичними знаменитостями", "визJ
начними авторами" – та, зрештою, так воно і є для цілої когорти криJ
тиків "школи" пана Г. Грабовича).
Взагалі, ті стилетворчі стратегії, що їх С. Барабаш уреальнює у своїх
"Золотих причалах", мали б спонукати допитливих до вельми цікавих
роздумів про особливості взаємозалежностей місцерозвитку та тексJ
тотворення. Йдеться про те, що Український Південь взагалі вже витвоJ
рив певну традицію "омовлення" себе в слові, традицію високої тягJ
лості й спадкоємності образотворення, що бере свої початки від "ЧотиJ
рьох шабель" Ю. Яновського, від вибуховоJпристрасних збірок Є. МаJ
ланюка, а продовжується творчістю О. Гончара, "Південним Сходом" П.
Вольвача. Існують певні мислительні схеми, певні усталеноJархетипічні
метафоричні ситуації, в яких екзистенційна "самість" цього регіону пеJ
реживається з особливою повнотою: за В. Медвідем, його аскетичні
атрибути (полин, курай, акація, маслина) вражають величавістю вікоJ
вого історичного подиху і водночас якоюсь ідеальною злиденністю. Тут
людина живе, позбувшись усього, в ідеальній сполученості з ландшафJ
том, Космосом. Південь – то класична межова територія, земля приJ
кордоння, що відділяє світ олюднений від світу ворожого. Це наші
південні прерії (непроминальне Маланюкове: "Херсонські прерії – мов
Січ; // А кобзарем – херсонський вітер, // І рідним був одразу клич: // –
Вставайте! Кайдани порвіте!"), "сухий океан" українського козацтва –
лицарів героїчної авантюри, чия енергія історичної пригоди дозволяє
оспалій спільноті долати метафізичну відстань між світом мрій та реJ
альністю. Подібна настроєвість присутня, звичайно, і в текстуальних
матрицях "Золотих причалів" (Я з доброго роду, козацького роду, // Де
слово, і пісня, і гідність в честі. // Я гілка від древа мойого народу J //
Простого народу, де всі не прості"), але присутня вже радше як відлунJ
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ня минулого; як спогад про героїчну епоху. Натомість у С. Барабаш
(можливо, не так усвідомлено, як інтуїтивно) наголошуються зовсім
інші підставові елементи: "Я з давнього роду, міцного коріння, // Що
чіпко вросло у просторий наш степ". Рід, нагадаємо, – це категорія
світогляду, що притаманна осілій спільноті, народові, який має "міцне
коріння", який "чіпко вростає" в "свій степ". Та й сам цей степ вже не так
мілітарний, козацький (козак, як відомо з народної думи, "ні об чім не
дбає"), це степ вже зораний плугом хлібороба, степ – пшеничний лан,
а не поле для лицарського герцю. Поетка в своїх визначальних світоJ
глядних напрямних взорована на статику звичаєвої народної обрядоJ
вості (найперше – обрядовості родинної, бо ж тільки "пам'ять роду
відвертає лихо"), в її "затишку" й "теплі" віднаходячи для себе такий баJ
жаний простір духовної свободи. В остаточному підсумку – це уреальJ
нена в метафоричних матрицях сьогодення тональність шевченківської
"збулості", шевченківської повноти буття, лише дещо підкорегована
середземноморською вітаїстичністю Степової Еллади – півдня УкJ
раїни. Зацитуємо наразі культуролога С. Тримбача: "Дещо огрублююJ
чи, можна сказати, що Шевченко рухався у напрямі до витворення карJ
тини національного Космосу, де сили Хаосу цілком подолано. "Садок
вишневий коло хати..." – ось ця картина (тут майже у буквальному роJ
зумінні цього слова), ось його образ. Це, власне, є не що інше, як різке
й категоричне вивищення землеробського міфу на ієрархічній шкалі
національної культури, національної ідеології. Не вільний гультяй, не
"козак нетяга" із філософією вітру в полі (а в добу Гетьманщини саме
подібний ідеал і утверджувався як загальнонаціональний – утверджуJ
вався і "козацькими Гомерами" в думах та історичних піснях, і барокоJ
вими інтелектуалами: згадаймо бодай автора створеної в першій треJ
тині XVIII ст. шкільної драми "Милость Божія", який вкладає в уста Б.
Хмельницького заклики до козацтва не збирати ніякого майна, а тільки
пильнувати "лука, стріли, мушкета й шаблі", чи відому історичну пісню
про Сагайдачного, в якій останній прославляється за те, що "проміняв
жінку на тютюн та люльку" – О.Х.), а мати й дитя, а зерня й плід, вічний
і безперервний природний цикл, в якому не буває початку і не буває
кінця, вічний, бо є і нескінченний".
Звідси ж, з шевченківської згармонізованості пластики образу, з сеJ
редземноморського ідеалу повноти єднання з природноJчуттєвим
світом (взагалі, світоглядноJконцептуальне зіставлення "середземноJ
морської Ойкумени" А. Камю та українського "світу тихого" Т. ШевченJ
ка мало б стати – але чомусь не стало досі – одним із магістральних наJ
прямів дослідження вітчизняної філософської культури: саме в ШевJ
ченковому "Кобзарі" чи не вперше в цілій мислительній практиці з таJ
кою силою художньої переконливості зреалізована направду для неї,
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європейської мисленнєвості, рятівна ідея про те, що світ не розклаJ
дається на холодні крижинки рефлексивних конструкцій, що він має
сприйматися через буттєвість синкретичної метафори, яка не нівелює
дійсність, не підводить її під "спільний знаменник", а потенціює багатоJ
вимірність онтологічних регістрів автентики) – і особлива стилістична
якість поезії "Золотих причалів", тонке нюансування її ненав'язливого
психологізму, ширше – всеосяжна "жіночість" мистецької постави поJ
етки. Жіночість як домінанта стилетворчих стратегій, жіночість, уреальJ
нена буквально в усьому: в конфігурації обертонів її кордоцентричного
антеїзму, у відсутності різких, дисонансних регістрів, різкої експресії
кольорів, авангардистських перепадів внутрішньої енергетики, в приJ
родній, розмовній інтонації лірики, нерідко свідомо опрозореній, майJ
же автологічний. Зовсім неприйнятним для авторської манери С. БараJ
баш було б рефлексування на недосяжних рівнях, прагнення зазирнути
"по той бік метафори", загравання з інфернальною порожнечею, тобто
всі ті естетичні концепти, які нині для багатьох виступають як
своєрідний знак допущеності до "цеху обраних". Її образотворча
домінанта ґрунтується найперше на первинності чуттєвих вражень
(притаманне жінці переважання чуттєвого начала над раціональним,
інтелектуальноJдиференціюючим загалом таки є іманентною характеJ
ристикою української ментальності – на цьому наголошував свого часу
і В. Липинський в "Листах до братівJхліборобів"), на майже дотиковій
матеріальності, предметності – одначе не ваготі, не огрубленості! – обJ
разу; на гадку відразу ж спадає прагнення Гьоте "зупинити мить". Та це
зовсім не фактографічність, не намагання фіксувати лише "перший
план": авторка "Золотих причалів" часто дистанціюється від нього
алюзіями, ремінісценціями (за них мова – дещо нижче), об'ємність її
поетичного зору уможливлює актуалізацію поеткою цілої палітри різноJ
барвних стильових модальностей. Але все ж, незважаючи на це,
незмінною залишається притаманна С. Барабаш, скористаємося в
цьому випадку мистецтвознавчою термінологією, центричність компоJ
зиційної побудови її тексту: первісна хаотичність вражень завжди впоJ
рядковується авторським втручанням, авторським, назвемо його так,
ліричним імпресіонізмом. Сама специфіка її поетичного бачення вимаJ
гає використання називних речень, констатаційності (І ніч. І степ. І кінь.
І вершник, // Вогні далекого села...// Чи ж цю картину час довершить,
// Яка у гени проросла?). Тільки якою ж далекою є ця олюднена, гуJ
манізована предметність і від площинної "тілесності", і від холодного
спіритуалізму. Речі і реальності в "Золотих причалах" часто ніби переJ
бувають на тонкій межі поміж дійсністю та її понадбуттєвим вираженJ
ням, поміж емпіричністю та символізацією, залишаючись формально в
межах усталеного синтаксису, ці лексичні одиниці разом з тим і долаJ
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ють його, стаючи рухливими, незалежними від своїх нормативних
фіксацій. "Перебуду цей сум, перебуду, // Перейду перемети жалю. // І
ніколи вже більше не буду // Вимовляти прекрасне: "Люблю". // Тільки
нащо, питаю, навіщо // Ця байдужість холодного дня? // Поверніть мені
стежку правічну, // Стремено і легкого коня", – тут є щось суголосне неJ
окласичній "жіночості" О. Лятуринської, щось від легкості та прозорості
її письма, яке не перекреслює чуттєву реальність, не тікає від неї в обJ
шири надхмарноJпозамежні (останнє було характерним для
російських символістів, зокрема й для "пізнього" Блока, який, зненаJ
видівши матерію, заперечивши її задля якоїсь "чистої трансцендендії",
закономірно прийшов до своїх "Скіфів" з їх направду фашистським
оспівуванням людоненависництва та безмежного імперіалізму), а
підносить чуттєвість "над собою", над власною обмеженістю, точніше –
ліризує її; ліризм, за М. Ігнатенком, потрактовуємо наразі як "овнутJ
рення"Jоприявнення глибинної "самості" певної буттєвої реалії.
Згаданий вище ліричний імпресіонізм поетки (наголос на
імпресіоністичності її вербального континууму не випадковий:
траєкторія нарації тут зазвичай накреслюється між двома полюсами –
враженням, зафіксованим через переживання, через емоцію, та реJ
флексією, одначе рефлексією не статичноJпозитивістською, а зігрітою
теплом доторку до автентики часопростору) у своєму саморозгортанні
зумовлює оприсутнення архетипічної для національної мисленнєвості
"категорії серця", що виступає для всього українського письменства –
від Т. Шевченка, П. Куліша, через ренесансні 20Jті, через А. Малишка,
Д. Павличка, Ліну Костенко аж до сьогодення – найголовнішим канаJ
лом передачі естетичної інформації. Інформації (напевно, це "означуюJ
че" комп'ютерної доби не зовсім адекватно схоплює сенс "означуваноJ
го", та іншу лексему якось важко віднайти) про світлоносність добра,
світлоносність хліборобського міфу, світлоносність і просвітленість
емоції, відчуття, співпереживання. "Моя сльозинко...// Слізонько,
світай! // Світай мені світанням доброти. // Світай мені промінчиком
надії. // Світай мені: нехай заголубіє // Цей світ крізь тебе... Вже не плаJ
чеш ти?" – пам'ять стилю, пам'ять метафори – внутрішнього сюжету
(популярний в українській критиці кінця 80Jх розподіл поетів на метаJ
фористів та неметафористів зараз видається абсолютно безсенсовим:
кожен поет – метафорист, хоча б і тому, що існує позатекстовий
простір), пам'ять тичинівського світлоритму – поєднання внутрішньої,
екзистенційної "просвітленості" поетичного мовлення з направду муJ
зичним звучанням його архітектоніки проявляється в поезії Світлани
Барабаш як підпорядковані репрезентації архетипічної "категорії серJ
ця" на позначення тієї або іншої ситуативності. І завжди інтенсивність
механізмів естетичної практики для неї визначається найперше
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здатністю долати хаос межичасся, відтворюючи по всіх проваллях і каJ
тастрофах високу тяглість традицій, традиціоналістського способу
мислення, який у добу "судомного обтрушування власних коренів" (В.
Моренець) лише й спроможний протиставитись "отруєнню голосом",
тобто визначальні для деструктивістської мовотворчості неможливості
прямого висловлювання, приречені на тотальну цитатність, іншими
словами – на кружляння по замкненому колу відчаю й безвиході. ПосеJ
ред міфів та міфологем, що ряхтливо змінюють одне одного залежно
від кон'юнктури, посеред безперервних розмов про авторитарність каJ
нону (на жаль, мало хто має сміливість говорити за авторитарність
"карнавалу") стишена, неголосна але навдивовижу щира тональність
"Золотих причалів" нагадує збайдужілим сучасникам про сяєво достеJ
менності надчасся. Але водночас ця поезія і навдивовижу діалогічна;
тільки діалог тут не обмежується на гру, на близнювання (в суть речі –
завжди конформістське), він розпросторюється в обширі спілкування
поетки зі своїм автентичним "я", відмежовуючи її від фальшивого мовJ
ного поля сучасності. Це ж ніби так просто, так легко, бо відстань між
емоцією і її вербальним вираженням мінімальна, проказати, ніби
виспівати: "Засвічу тиху свічку надії, // Попрошу у небес доброти. // ЗаJ
ховаю зажуру під вії, // Щоб її не побачив ти... // Засвічу тиху свічку люJ
бові, // Одягнуся у все голубе. // Хай мій біль не проллється у слові, //
Аби він не поранив тебе... // Засвічу тиху свічечку Віри, // Помолюся на
день цей і час. // Небесам наші долі довірю, // Аби світ не поранив нас".
Та тільки "простота" цього поетичного шедевру С. Барабаш майже скоJ
вородинська, "простота", яка досягається максимальною концентJ
рацією думки та емоції. Маєстатична відграненість кожної фрази, аскеJ
тична ощадність тропу (Є. Сверстюк у своїй створеній ще на засланні
поезії "ВіраJНадіяJЛюбов", навпаки, якнайширше використовує каскаJ
ди метафор, в синонімічні ряди; існують певні архетипічні реальності,
які кожен поет має переживати у свій, лише йому притаманний спосіб,
якщо він справді прагне залишатися поетом, а не банальним "римуJ
вальником"), синергетика образності, буттєвість гармонії якої не розJ
кладається на множинність диференційованоJвідчужених складників,
створюють те неповторне відчуття дотичності до справжнього, яке не
можливо ні підробити, ні зімітувати – та для докладного літературозJ
навчого аналізу воно також не надто надається, бо важко зафіксувати
рухливість матерії мовлення в точній дефініції. І десь зовсім поряд, на
світоісторичних паралелях епохи – Шевченко і Стус (органічний у їх поJ
етичному космосі символ свічі оприявнюється в поезії Світлани БараJ
баш як увиразнення неперебутності української правди.
"Первісно свіже і водночас – впізнаване, шорстке на дотик і лагідне,
часом обважнілоJматеріальне й осінньоJзолотаве, завіяне життєвими
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вітрами мов яворові листочки в останніх спалахах життя", – можливо, у
цих словах П. Кононенка якнайточніше схоплена реальність ще одного,
і то вельми значущого, виміру поетичного світу "Золотих причалів" –
його, сказати б, елегійноJосіння "вспоконість". Поетка любить приJ
смеркові, але такі яскраві повнотою своєї збулості барви осені, стихія її
поJфілософському наснаженої (як у прегарному своєю м'якою пластиJ
кою та неокласичними інтенціями вірші "Золоті причали осені"; саме
подібні твори дають підстави говорити про актуалізацію в сучасному
національному письменстві творчих методик найвизначніших укJ
раїнських майстрів медитативності – Я. Щоголєва, М. Рильського, О.
Стефановича, В. Мисика) лапідарної лірики потенціює проявлення в
континуумі поезії С. Барабаш цілої низки топосів – провідних засобів
вираження, провідних засобів збереження естетичної пам'яті, що пеJ
редаються в літературі від одного покоління до іншого. Тема осені, есJ
тетизованої осені, осені як часового відтинку, в якому поєднуються баJ
рокове багатство форм і усвідомлення неминучості зимового згасання
("Краса переходу – найвища краса... // Прекрасне те листя, що впало
під ноги, J // Як трупом засохлим покриє дороги, // Ясніші стають небеJ
са. // Краса переходу – найвища краса..." – стишені обертони симJ
волізму В. Кобилянського ніби фіксують хронологічний початок
подібного образотворчого регістру) у своєму саморозгортанні зумовJ
лює іманентно притаманний С. Барабаш плин свідомості і думки – щиJ
рий у саморозкритті, в увазі до напівтонів, до плинної предметності,
взорований на хліборобський ідеал лагідного спокою, щедрості поля і
щедрості душі.
Декілька штрихів до теми: інтертекстуальність творчості С. БараJ
баш. ВзагаліJто її поезію, і на цьому вже наголошувалось вище, не
можна назвати книжною (в тому сенсі, в якому, наприклад, М. РильсьJ
кий позбавляв Є. Плужника права називатися книжним поетом), бо воJ
на ґрунтується не так на рефлексії, як на безпосередньому чуттєвому
переживанні. Проте і поза літературним контекстом "Золоті причали"
не можуть бути адекватно поцінованими: сліди щедрого літературного
спілкування (поетка, не забуваймо, фаховий філолог) оприявлюються в
тексті як доситьJтаки значущий пласт його вербального континуума.
Пильний літературознавець помітить наразі і актуалізацію художніх
практик романсовоJпісенної української лірики (О. Білецький свого чаJ
су стверджував, що фактично весь В. Сосюра був би неможливий поза
цим естетичним досвідом), і відгомони "Таємниці твого обличчя" Д.
Павличка, і перегуки з "Палімпсестами" В. Стуса; "Жовтогарячий Київ
дзвонить каштанами в осінь. // Небо оповіщає музика світлих
дзвіниць", – це С. Барабаш 1998Jго, "Здається, чую: лопають каштани,
// жовтоJзелену викидають брость", – це Стус середини 70Jх. Але, звиJ
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чайно, найвиразнішим в її поетичній поліфонії залишається "голос"
шістдесятництва, шістдесятництва В. Симоненка, Ліни Костенко, В. ГоJ
лобородька, І. Сокульського, М. Осадчого, шістдесятництва з його плаJ
нетарністю світобачення ("Ця вічна таїна небесної дороги. // Ця дивиJ
на прадавньої тривоги. // Це відчуття всесвітнього огрому. // Таємний
знак впізнаваності дому".), з його публіцистичністю, навіть політичною
заангажованістю – такою щирою в своїй чесності і з собою, і з читачем.
До слова: нещодавно, аналізуючи нове перевидання В. Симоненка,
один направду талановитий критик гостро дорікнув "апологетам укJ
раїнської культурної неприступності" за їх намагання зберегти шістдеJ
сятницьку тональність в новій культурній ситуації – вона, на його думку,
є вже вкрай застарілою і не актуальною. Можливо, що так воно і є в
умовах "пластмасової глобалізації", та чи варто втішатися цим? Якщо
правда в літературі втрачає свою актуальність, то що ж тоді цю актуJ
альність зберегло?
"Ось і не треба газетних фраз! – Біль є постійно біль!" – гранична,
межова чесність звучання плужниківських "Днів" знову й знову нагадує
нам про неперебутнє. Так, справді, біль завжди залишається болем,
його не можна зімітувати, в його відчутті не можна сфальшивити, його
трагізм завжди лишатиметься особистісним, зверненим до екзисJ
тенційної "самості" конкретної людини. І вона, людина, не так усвідоJ
мивши, як внутрішньо переживши Його непозбутність, лише й може в
слові, в образі, в пульсації метафори потамувати нестерпність трагізму
– не для того, аби сховатися від життєвих катаклізмів у комфортний заJ
тишок "естетизму", а для того, аби піднятися над болем, спізнати його
минущість в одвічному природному колі відходівJповернень. "Золоті
причали" С. Барабаш, накладаючись на координати екстремальноJукJ
раїнського контексту, координати українського болю, входять у масив
національного образотворення обертонами не так загостреноJ
трагічними (як Є. Маланюк, Т. Осьмачка), як врівноваженоJмедитативJ
ними. Її поетичну збірку хочеться перечитувати як давню, читану ще в
дитинстві книжку (чомусь спадає на гадку оповідна манера письменJ
ниці Д. Гуменної – та ж лагідність, ненав'язлива щирість і надзвичайна
повага до читача). Не випадково ж спогад про минуле, спогад з часів
дитинства для С. Барабаш – це завжди теперішність. Не стаючи на
патріотичні котурни, не обмежуючи себе вузькими рамками дидактичJ
ного моралізаторства, поетка просто уреальнює Україну, збережену в
слові, в спогаді (в "Золотих причалах" виразно відлунює стусівське "Іди
в кубельце спогаду – зогрійся!"), у світлині, згадаймо давні світлини по
наших сільських хатах, в яких матеріалізується "пам'ять роду" – в збірці
Світлани Барабаш вони є такими доречними, достеменніше – Україну,
уреальнену в її серці, а тому Україну безсмертну і незнищенну.
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Олександр СТУСЕНКО
РУЙНАЦІЯ ЯК КОНСТРУКТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ
І
БудьJяку справді велику літературу можна визначити за єдиним
критерієм: чи здатна вона до деградації. Якщо так – то така література
має право називатися розвинутою, самодостатньою, великою. І що біJ
льшого ступеня деградації вона зазнає, то значить вагомішу роль вона
мала у світовому контексті.
Якби українська література справді була такою вже молодоюJзелеJ
ною, як дехто хоче нас переконати, якби вона не мала відповідної повJ
ноти й буйного розквіту і не була самовистачальною, то вона б іще тільJ
ки розвивалася, росла, і в ній іще не було б чому деградувати. Оскільки
ж ми всі є свідками саме цього руйнівницького процесу (і то процесу
катастрофічного), який переживає наша література, то, вважаю, питанJ
ня про її молодість і недозрілість треба зняти. Якщо укрліт може собі
дозволити дискурс потоптання своїх класиків, яке невпинно провадять
літературознавціJстьобaки, якщо укрліт дозріла до газетноJжурнальної
“поsтебні” аJля ІБТ, аJля Жадан, аJляJля, то пропоную також припинити
дискусії про те, якої шкоди нашій літературі завдав період нав’язаного
більшовиками соцреалізму. Адже насправді це був благодатний період
консервації, заморозки, який не дозволив українській літературі здегJ
радувати ще півстоліття тому, як то сталося з літературами США та деJ
яких європейських країн.
Людська свідомість має два потяги: один – до центру, системи, ціJ
лості, другий – від центру, до розкришення, руйнації. Якщо в людині пеJ
ремагає перший тип свідомості (спосіб думання, а відтак і напрям дії),
то людина прагне збудувати себе і світ навколо себе, гармонізувати
його і свої стосунки з ним. Якщо перемагає другий тип, то людина, заJ
знаючи розвалу своєї психіки, розвалює і все навколо себе, а перш за
все – ту галузь, у якій вона працює. Розвал економічний, екологічний та
політичний зумовлений розвалом духовним, який прийшов до нас чеJ
рез царину слова і не був вчасно зупинений тільки через те, що ніхто
через шокуючу новизну тієї чи іншої руйнівної ідеї не міг прорахувати її
наслідків для людства, вважаючи її не більше як епатажем. Так і ЕйншJ
тейн не міг завбачити мілітарного використання енергії мирного атоJ
ма... Поки дискутувалися дрібниці, руйнація інфікувала нові й нові ареJ
али, завойовувала нові й нові серця й мозки.
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Факти не промовляють, вони кричать. На зламі століть Зіґмунд
Фройд закцентував увагу людства на темній стороні людської психіки,
про яку, до речі, вів мову ще Платон. Деталізуючи брудні потяги й інсJ
тинкти, Фройд надавав їм вирішального значення як джерелу творчої
енергії. Підхопивши його ідеї, сюрреаліст Сальвадор Далі, що починав,
між іншим, цілком у традиційній манері, звів цей напрям до справжньJ
ого параноїкоJкритичного реалізму, і вже в цій назві неприховано фігуJ
рує хвороба – параноя.
Ще в 1889 році виходить незакінчена праця Фрідріха Ніцще “ЖаданJ
ня влади”, де він руйнує християнську доктрину й проголошує смерть
Бога. До нього ні Вольтер, ні Руссо, ні Гольбах, ні Блейк не наважувалиJ
ся заперечити основного, тож їхні праці не мали такої руйнівної сили,
як ця. Жадання влади, марнославство як один із підсвідомих потягів,
прописаних Адлером, зіграло фатальну роль у психічній організації саJ
мого Ніцше: він, винісши в заголовок своєї книжки, фактично, свою
хворобу, закінчив життя у психіатричній лікарні. Проте хвиля руйнації,
піднята ним, разом із ним не померла. Більше того, ідеї Фрідріха Ніцше
вважаються відправною точкою в дискурсі модернізму, зокрема й у ліJ
тературі. На той час набирає обертів на шляху до вульгаризації шлунJ
ковоJкишкова філософія Карла Маркса, який літературі (а отже й СлоJ
ву, яке було у Бога і яке було Бог, із якого все постало і яким жива буде
людина) відвів місце в мансарді, в надбудові, яку вже Ленін збирався
по своєму тріумфальному входженні в комунізм списати у мотлох. ДеJ
каденти, екзистенціалісти, бітники, алкоголіки й наркомани почали інJ
тенсивно прописувати ідеї марноти людського життя і страждань, які
це життя дарує, самотності людини серед людей, вселенської порожJ
нечі – в душах і над головою, хоча всі проблеми починаються якразJтаJ
ки у голові... Це тоді, коли самотній до абсурду й марноJстражденний
піїт забуває, що самотності не існує в принципі, бо завжди з нами –
Отець наш небесний (згадайте два вірші Блейка: “Хлопчик, що заблуJ
кав” і “Хлопчик, що знайшовся”). Пам’ятаючи це, стверджувати, що наJ
ші земні страждання – абсурдні, є цілковитим абсурдом (перепрошую
за умисну тавтологію).
Цей ланцюжок руйнації призвів до того, що в літературі кінця ХХ стоJ
ліття зник Герой, а з’явився Суб’єкт, і цей Суб’єкт обов’язково бомж,
збоченець, злодій, алкоголік чи наркоман, онаніст, сифілітик, повія тоJ
що, тощо, тощо. А найгірше те, що цей Суб’єкт авторами романтизуєJ
ться, робиться привабливим в очах читача, і тому молодь, яка читає (це
не нонсенс!), симпатизуючи такому Суб’єктові, сама прагне бути таким
суб’єктом, але вже в реальному житті. Перебуваючи в пошуку ідеалу,
молода й – особливо – творча людина надто пізно розуміє (якщо взаJ
232

СТУДІЇ. КРИТИКА

галі встигає зрозуміти), що література ніяким чином не відображає реJ
ального життя, і що невизнаний геній, поетJалкоголік, який потрапляє в
психіатричку й танцює по палаті вальс із своїми візіями, має приваблиJ
вий вигляд тільки в межах літературного твору. У творах постмодернісJ
тів уже немає звичних парадигм добро/зло, світло/темрява, правJ
да/брехня. Слово зґвалтоване, перекручене, розщеплене. Все має поJ
двійний сенс, – залежно від контексту. Все правда і все брехня. Різниці
між добром і злом немає: читач сам вирішує, що для нього в даному
творі добро, а що зло. Тут працюють калейдоскопічні парадигми, акцеJ
нтуйовані (читай – психохворі) Суб’єкти. Муки не закінчуються смертю,
бо є ще “те, що нижче смерті”, “те, що нижче пекла” (прописано до діJ
рок зокрема у творах росіянина, психіатра /!!/ за фахом, Юрія МамлєJ
єва). Ненормальність, патологію подано як щось буденне і звичне, те,
що нікого не дивує, межі між твором і сном (маренням) стерто. Чи не те
саме відбувалося на початку ХХ століття, скажімо, у прозі того ж МикоJ
ли Фітільова?..
Українська література вже навіть не потребує фахового обстеженJ
ня. Діагноз їй поставили самі літератори, і то не деJнебудь, а в назвах
своїх творів чи й цілих книг. Роман Скиба – “Хвороба росту” (з післямоJ
вою Ірини Старовойт “Замість діаґнозу”). Наталка Білоцерківець –
“Алергія”. Іван Андрусяк – “Отруєння голосом”. Юрій Покальчук – “Те,
що на споді”. І так аж до “Свята небуття” Юрія Бедрика. А гляньмо на таJ
кий ряд: В’ячеслав Медвідь – “Кров по соломі”. Василь Шкляр – “Кров
кажана”. Юрій Покальчук – “Кров”. А ще: Олесь Ульяненко – “Син тіні”.
Петро Федотюк – “Тінь оси”. Антон Морговський – “Тінь птеродактиля”.
Володимир (Пузій) Аренєв – “Бісова душа”. І навіть патріархи вітчизняJ
ної прози не втрималися на хвилі світла: Юрій Мушкетик поліз у “МоJ
рок” і опинився “У пастці”, а Павло Загребельний взагалі дописався до
“Брухту”. Таке враження, що наших літераторів захопила “Гра у відрізаJ
ний палець” (А. Курков), правила якої диктує дешева за цінами й ще деJ
шевша за змістом російськомовна продукція. Що ж, “У кожного своє
пекло”, – зітхнути б услід за Василем Сичевським. Зітхнути й подякуваJ
ти Богові, що укрліт принаймні в пеклі, а не “нижче пекла”. Отже, ще є
куди деградувати, ще не всі потуги вичерпано.
В літературі – кров і тінь, хвороба й руйнація, виття й напівбожевільJ
ний регіт. Я навів лише назви більших творів та книжок, а є ж тисячі твоJ
рів менших (віршів, оповідань), бодай побіжний аналіз яких відкрив би
нашим очам бездонну прірву мотивів, образів, метафор, рефлексій,
назва якій – патологія.
І дивуватися тут особливо нічому, адже душевні хвороби перестали
бути чимось соромним, вони тріумфально вийшли за ворота психіатJ
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ричних лікарень, а демонстрація їх у літературних творах перетворилаJ
ся на метод, породивши цілий пласт літератури. “Подчас мне казалось,
что я болен неврозом. Замысел рассказа всегда восходил у меня к каJ
койJлибо фобии, неврозу, навязчивой идее. Написав рассказ, я излеJ
чивался. Это была форма автопсихоанализа” (цитую за: Багно В.Е.
Преследователь и преследуемый // Кортасар Х. Аксолотль. – М.: ОлJ
маJпресс, 2000. – 351 с.). Гадаю, в цьому зізнанні Хуліо Кортасара більJ
ше правди, ніж артизму. Принаймні він назвав і зафіксував саму ідею
самолікування письменника за допомогою свого твору. Схожу патолоJ
гію знаходимо й у Жана Жене (цитую статтю Ж.П. Сартра “Моя перемоJ
га є чисто вербальною...” про Ж. Жене): “Жене, заражаючи нас своїм
злом, сам визволяється зJпід його панування. [...] Десять років творчоJ
сті можна порівняти з психоаналітичним лікуванням. [...] Прагне шкоJ
дити, і його справа має бути злим вчинком. Якщо і знаходить якісь ноJ
рми, то тільки для того, щоб краще чинити Зло, якщо і позбувається
своєї трутизни, то тільки через передавання її Іншому... [...] Щоправда,
будує... але знову ж таки тільки для того, щоб нищити, штовхати добрі
душі в безодню скандалу, ближче до гріха, виводячи їх на дорогу Зла...”
(Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературноJкритичної думки
ХХ ст. – Л.: Літопис, 1996. – С. 245, 247). Про що йдеться? Йдеться про
те, що розкришена свідомість автора породжує руїнницькі твори, які,
будучи не знищеними, а навпаки – розтиражованими, покликані руйнуJ
вати душі й мозки мільйонів читачів. Єдиний порятунок широких мас у
тому, що вони – не читають. Але не читають тому, що дивляться телевіJ
зор, слухають сучасну музику, а там... Якщо не гірше, то, принаймні, те
саме. Хворобливу літературу читають, як правило, люди творчі, і незаJ
баром так чи інакше починають сповзати на її рейки, адже руйнація –
приваблива, як ніщо інше. Крім того, епатаж добре продається!
Так, одна сильна шизоїдальна особистість може породити навколо
себе цілу групу шизиків. І навіть літературний прецедент, що потім буJ
де названий її іменем. “Микола Хвильовий як письменник і особистість
упродовж 20Jх років пережив світоглядну кризу, яка поставила його на
межу постійного душевного зриву. Неврастенія, душевна криза, психіJ
чна хвороба, ненормальність, істерія – цими словами визначаються
лейтмотиви його прози” (Павличко С. Теорія літератури. – К.: Основи,
2002. – 679 с.). Навіть розділ про М. Хвильового Соломія Павличко у
своїй “Теорії літератури” називає вельми діагностично: “ПсихопатичJ
ний дискурс: Микола Хвильовий”. У тійJтаки “Теорії літератури” С. ПавJ
личко каже про іншого письменника: “Тодось Осьмачка, щоб урятуваJ
тися, імітує божевілля. Чому з усіх хвороб для імітації він вибирає саме
божевілля? Можливо, тому, що між імітацією і реальним станом його
душі не така вже велика відстань”.
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Річ навіть не в тому, хто з письменників намагався імітувати божеJ
вілля і з якою метою (Володимир Винниченко – аби не бути мобілізоваJ
ним до царської армії, М.В. Гоголь – аби мати вільний час для творчосJ
ті). Річ не в тім, скільки психічно хворих авторів знає світова література,
починаючи з Шатобріана, Гаршина, Ніцше й кінчаючи Осьмачкою, ХвиJ
льовим, Головком. Питання полягає в тому, чи можна взагалі талановиJ
того, геніального, одержимого письменника вважати нормальною люJ
диною, рівно ж як і – теж одержимого писанням, але на іншому рівні –
графомана. З часу досліджень Фройда і книжки Цезаре Ломброзо “ГеJ
ниальность и помешательство” чіткого вододілу між нормальністю й
патологією ніхто не провів, а нині, в час панування суцільної патології в
літературі й поза літературою, це зробити вже просто неможливо. ЛітеJ
ратура новіших часів знає чотири хвилі руйнації (хоча це – явище перJ
манентне; згадаймо хоча б руйнацію християнською церквою підвалин
язичництва, потім руйнацію ідей християнства літературою Ренесансу
тощо):
1) ХІХ – поч. ХХ ст. Маркс, Ніцше, Фройд.
2) 1917 – 1937 рр. Від більшовицького перевороту до смерті МихайJ
ля Семенка.
3) 50J60Jі рр. ХХ ст. Прорив у космос. В американській літературі –
бітники. В американській критиці (І. Хау, І. Хассан) – уперше зринає теJ
рмін “постмодернізм”.
4) кін. 80Jх – поч. 90Jх рр. ХХ ст. Розвій комп’ютерних технологій із
перспективою на наноелектроніку. Розпад Радянської імперії. Космос
трансформується в хаосмос.
Це навіть не періодизація, а окремі віхи, адже виділені періоди часоJ
во нетривалі, а отже й значною мірою дифузні. Ідеї Маркса, Ніцше та
Фройда не були ідеями суто літературними, хоча згодом дослідники
прочитуватимуть їх саме як текст. Ці ідеї були підхоплені й звульгаризоJ
вані політиками й економістами, і обидві світові війни, як і революційні
спалахи в царській Росії, були тільки їхніми наслідками. Отже, літератуJ
ра – в тому числі й українська – тут виступає спершу лише як жертва веJ
ликої руйнації історичного характеру, а вже потім стає виразником і пеJ
редавачем тієї руйнації.
Вже у першій третині ХХ століття стало зрозуміло, що в літературі
дозволено все. Слово десакралізоване, Бог умер, храми зруйновано,
отож зі спокійною совістю – цілком логічно – можна й пора було руйнуJ
вати і храм Слова.
Хайль семе нкоми
Ихайль кохайль альсе комих
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Ихий месен охай
Мх йль кмс мнк мих мих
Семенко енко нко михайль
Семенко мих михайльсе менко
О семенко михайль!
О михайль семенко!
Цей хрестоматійний “Автопортрет” Михайля Семенка не був у літеJ
ратурі чимось вражаюче новим і незнаним. Я навів його саме як хресJ
томатійний і промовистий приклад глибинної руйнації самого слова, не
пов’язаної ні зі звуконаслідуванням, ані зі звукописом. Це була руйнаJ
ція задля руйнації, і вона відображала суть самої “епохи”, в яку жив СеJ
менко: вседозволеність аж до абсурду. Ця “епоха” була відбита й у твоJ
рчості футуриста Маяковського, і у Хлєбнікова, і в захвойданого нині на
всіх перехрестях Хармса, ба навіть у прозаїка Хвильового, – не лише у
змісті творів, а й у синтаксичній та візуальній їх організації. І так триваJ
ло аж до розправи над літераторами на державному рівні. Але та лінгJ
вістична руйнація відгукнулась аж напередодні ХХІ століття творами
Андрія В. Підпалого:
***
стримати невирішувальність і стомлення коливанню і випраного
щиту ранку у
***
щокою грієтесь узвичаєно і нащо вислизнути гра справністю прийJ
ме справу і грів він з щодня
(Підпалий А. Сві9й9танок: Альманах. – К., 2003. – Вип. 1. – С. 60, 61).

Якщо на початку ХХ століття таке можна було назвати футуризмом,
то на початку століття ХХІ це можна визнати хіба що як закономірну деJ
градацію літератури.
Деградацію чи повернення на круги своя? Порівняймо такі тексти
(один автор – початку ХХ століття, а другий – початку ХХІ):
Коли я бачу на вулицях тічку
І коло неї ватагу собак,
Я згадую гарну дівчину,
Оточену компліментами
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Перехожих гуляк...
(Гео Шкурупій, “Барабан”, стор. 16)

сумно буде воювати —
я не взяв з собою книг
це ‘мать німці винуваті —
не згадаю твоїх ніг
я пригадую септембер
перший наступ перший бій
а які цицьки у тебе
не згадаю хоч убий
(Бондар9Терещенко І. Зорге //
Кур’єр Кривбасу. – Вересень, 2001. – С. 68)

І ні при чому тут обидва Зорґе: ні Фрідріх, ні Ріхард не винні в тому,
що графомани кін. ХХ – поч. ХХІ ст. почали повторювати вже пройдене
і “бацать” під Семенка, Гео Шкурупія, Хармса чи І.С. Баркова (1732—
1768), якщо згадати його творчість і порівняти її з творчістю нашого суJ
часника Л. Подерв’янського.
Отже, бажання руйнувати, потяг до деконструкції, притаманний люJ
дині на рівні інстинкту, періодично активізується (з кожним новим цивіJ
лізаційним кроком) і виявляється зокрема в літературі. У художніх (або
ж малохудожніх) творах прослідковується загальний закон деструкції:
деградація під гаслами прогресу. Та якщо в екології добре видно, до
чого призвів “прогрес”, то в літературі деградація відбувається не так
помітно й не здається такою вже страшною. Крім того, критика як опеJ
ративна ревізіонерська галузь літературознавства позбавлена права і
сили зупинити ту чи іншу літературну тенденцію шляхом заборони.
Критика теж переживає деградацію, бо, за словами О. Забужко, критик
самостверджується за допомогою свого тексту так само, як письменJ
ник – за допомогою свого. Слово (як духовна категорія) – захвойдане,
зужите, вивернуте. Воно нагадує оту потебнянську стерту монету, яка
годиться хіба що на переплавку. “Коли слова втомлюються і зношуютьJ
ся, тоді в літературі появляється Семенко” (Сорока П. Пам’яті навпеJ
рейми. – Тернопіль: Джура, 2001. – С. 88). Отже, маємо чекати на пояJ
ву антиJСеменка... Але вогонь переплавки прийде, певно, ще нескоро.
Цензура, як то було завжди, зосереджена на політичних питаннях, і
обійти її нині значно простіше, ніж колись. Та й займається вона здебіJ
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льшого не літературою, а журналістикою, яка, до речі, останніми часаJ
ми претендує на роль і літератури, і літературознавства, а насправді і в
тій, і в тій галузі дає тільки стьобний ерзац, у якому легко прочитується
лише бажання журналіста привернути увагу до своєї персони й до виJ
дання, яке ту персону друкує. На цьому рівні руйнівнича діяльність іще
й оплачується, і дуже симптоматичним є те, що недоосвічене газетне
профанство взяло на свій конвеєр саме українську літературу. Отже,
якщо в ній є що профанувати й трощити, то не така вже вона недорозJ
винута, як декому сниться. Навпаки: вона сягла такого рівня розвитку,
який передбачає певну змістовоJформальну втому. Тому вона потреJ
бує провокативного струсу, який їй і забезпечують як профани, так і
професійні літературознавці. Отже, і ті, і ті своєю деконструктивною діJ
яльністю так чи інакше працюють на користь нашої літератури, пришJ
видшуючи її відхід від крайньої точки деградації до нової фази розвитJ
ку. Думається, що фаза та не буде якісно новим кроком “угору”, а проJ
сто відбудеться відрух до усталених і перевірених часом форм, змістоJ
ве наповнення яких може бути новим лише в нюансах. Так, якщо розJ
гойдати наповнену рідиною посудину, не уникнути перехлюпу рідини то
за один край (крайність), то за другий (протилежний). Історія літератуJ
ри знає такі приклади: опозиція панфутуристи/неокласики. Проте є
якась серединна усталеність, до якої рідина (література) неодмінно поJ
вертатиметься щоразу, коли посудину перестануть розгойдувати поJ
залітературні чинники чи генії “не своїх епох”. Якщо говорити про форJ
му, то в поезії це буде силабоJтоніка, яку досі не змогли до кінця розчиJ
нити чи витіснити жодні маргінальні версифікаційні форми і яку начебJ
то освіжає дольник, а в прозі – оповідна манера, якою й донині послуJ
говується незнищенний у суті своїй реалізм. При цьому рідина, звичайJ
но, матиме свої брижі й коливання, які покликані урізноманітнювати ліJ
тературу, не дати їй застоятися, але ці коливання – іманентна риса наJ
шої “рідини” і не породжують перехлюпів. “Посудина” в цій алегорії – це
своєрідна надформа, яка об’єднує всю нашу літературу в одне, але не
має конкретного свого вираження, не має стінок, які тим чи іншим чиJ
ном тиснуть на літературу в собі, не дають їй розширюватись і категоJ
рично відмежовують її від інших літератур. Це своєрідний наддискурс,
об’єднання безлічі менших дискурсів, яких він не систематизує і з якиJ
ми не вступає в жодні окремі відношення. Це – межі, яких не відчувають
ні літератори, ні літературознавці, але які відчуває література, ствердJ
жуючи, що цей твір – її, а цей – належить іншому наддискурсу. Ці межі
можна прирівняти до меж між секундами, яких (меж) не існує, але які
для обліку часу умовно прийняті й матеріальним виразником яких є віJ
дстань між секундними поділками на хронометрі, яку проходить стрілJ
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ка. Ширше цю надформу можна порівняти з межею між часом і неJчаJ
сом.
Як же можливий “перехлюп за межі” там, де меж, по суті, немає? В
літературі це вирішується самим поняттям межі: естетичної, етичної,
зрештою, межі між іщеJлітературою і вжеJнеJлітературою. А саме такі
межі не є чимось усталеним і непохитним. У наддискурсі літературою є
все. Але література має різні якісні характеристики, з точки зору яких
вона розглядається, вона має певні функції, з точки зору виконання/неJ
виконання яких про неї судять, зрештою, тут є латентна література, яка
не враховується при оцінці такої фікції як “сучлітпроцес”, а також марJ
гінальна, неактуальна в якийсь певний відрізок часу література, яка поJ
тім “відкривається” іншим поколінням. А відбувається це тому, що в меJ
жах “посудини” менші дискурси перебувають у численних опозиціях –
критичних або творчих. Кожен дискурс вирішує для себе, що є літераJ
турою, а що – графоманією. Кількісне переважання певних дискурсів і
створює загальну оцінкову й творчу спрямованість епохи.
Але такі виходи в надзагальність, що читачеві можуть здатися проJ
валами в марення, позбавляють мене, як і будьJякого іншого літератуJ
рознавця, права на конкретні висновки. А вони є, вони витають у повітJ
рі. Знецінення Духу призвело до десакралізації Слова, а відтак до відJ
повідного з ними поводження. Руйнація літературою породила руйнаJ
цію в літературі й переросла в руйнацію самої літератури. Таким чином,
роз’їдена зсередини система художньолітературних явищ вихлюпнуJ
лась назовні текстом, який не має меж, який дорівнює вже не світові, а
Всесвітові, Всесвітом бачить лише себе і не має авторської приналежJ
ності, оскільки мова належить усім людям, а що таке художній текст, як
не результат мовної діяльності? Зник письменник, зате з’явився скриJ
птор, який всьогоJнаJвсього бездумно, не пропускаючи через себе,
свою душу, явищ дійсності, центонним способом продукує нові й нові
вторинні тексти. Щоправда, наша, українська свідомість, яку не так леJ
гко вирвати з корінням із ґрунту Слова, а відтак пересадити її на безпJ
лідні чужинські ґрунти, ідею скриптора подає не приземлено, а в іншоJ
му, глибокому розумінні:
Не я пишу – це мною пише Бог.
Канон і палімпсест – на рівні серця.
Свіча палає на вітрах епох,
А грифель Бога дотепер не стерся.
(Кремінь Д. // Літературна Україна. – 13 березня, 2003)
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Саме завдяки усталеній вірі у вічне, світле і своє, українська літераJ
тура, хоч і страждає на хронічну депресію, звернулася до постмодерніJ
зму як методу так пізно і – не сприйняла його, виставивши на противаJ
гу нову хвилю письменників із романтичним типом мислення, а також –
наснажених духом богошукання, себто – шукання Світла в собі й поза
собою (яскраві представники – Р. Скиба, П. Сорока; є, проте, дуже баJ
гато імен, які поки що широкому загалу нічого не промовляють, – А. ПеJ
тринський, О. Бердник, С. Башинська, О. Здорик). Це, звичайно, не виJ
водить нашу літературу з уже згаданої проблеми тотальної хвороблиJ
вості й збоченства, але це не заперечує художності літератури, а худоJ
жність (це не лише вправність, а й емоційність, закладена у твір) постає
завжди там, де твір пише індивідуальність, особистість. І таку літератуJ
ру повік не знищити легіонам усіляких ІБТ, які дають знеосіблену віршоJ
продукцію, чимось схожу на барабанноJмаршову “данину” поетівJсоцJ
реалістів, яка свого часу теж плавала на поверхні літератури.
Від подібної пластмаси вже відходять навіть у США (у бік реалізму,
до речі!), і це аж ніяк не дає підстав кричати про уніфікованість стилю
письменників. У літературі всі стилі добрі. Але – тільки в Літературі. А її
творить особистість, покликана до того Богом. Решта написаного, з
повним правом залишаючись у межах “посудини”, має називатися
якось поJіншому. Наприклад, сукупністю текстів.
ІІ
Хворобливий час, породжуючи вже не декадентську, а деградентсьJ
ку літературу, породжує й відповідне літературознавство. Але те літеJ
ратурознавство прагне досліджувати не лише “свій” масив творів, а й
увесь наддискурс тієї чи іншої літератури чи твори різних літератур. БіJ
льше того, постмодерні літературознавці прагнуть довести, що їхня
методологія – універсальна. Тільки при цьому вони скромно ховають
очі й намагаються не торкатися всесвітньо визнаних класичних творів,
бо там, де йдеться про авторову особистість, про вкладену в твір душу,
шестерні їхньої методології ламаються, бо ж не передбачають у творі
саме душі. Отже, хай хоч як там кричать структуралісти й постструктуJ
ралісти про те, що їхня методологія не є руйнівною, проте аналізувати
вони можуть лише мертвий, штучний, пластмасовий, постмодерний
текст. Тому й намагаються будьJякий твір звести до тексту, та це має
досить натягнутий і непереконливий вигляд. Шестерні подібних метоJ
дик заїдали ще в часи зародження структуралізму. В першій чверті ХХ
віку російський формаліст Б. Ейхенбаум писав: “Обычная манера отоJ
ждествлять какоеJлибо отдельное суждение с психологическим содеJ
ржанием авторской души есть ложный для науки путь. В этом смысле
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душа художника как человека, переживающего те или другие настроеJ
ния, всегда остаётся и должна оставаться за пределами его создания.
Художественное произведение есть всегда нечто сделанное, оформJ
ленное, придуманное – не только искусное, но и искусственное в хороJ
шем смысле этого слова; и потому в нём нет и не может быть места отJ
ражению душевной эмпирики” (Эйхенбаум Б. Как сделана “Шинель”
Гоголя // Эйхенбаум Б. О прозе. О поэзии. – Л.: Художественная литеJ
ратура, 1986). Така “категоричність Емського указу” була б виправдаJ
на, якби Ейхенбаум писав про твори Маяковського, Хлєбнікова чи іже з
ними. Але він аналізує “Шинель” Гоголя, заперечуючи вияви авторової
душі, тобто християнське співчуття Гоголя, яке той виявляє у тексті до
створеної ним карикатурної й добряче ним же висміяної постаті Акакія
Акакійовича. Ейхенбаум визнає, що перед виявом у творі авторової дуJ
ші формалістичний метод пасує, інакше кажучи – є незастосовним.
Тим більше, що душа – категорія ненаукова. Тому або слід змінити науJ
ковий підхід до твору, або... зробити те, що й зробив Б. Ейхенбаум у наJ
веденій вище цитаті. Очевидно, заперечуючи Гоголівську сентиментаJ
льну щирість, яка, гадаю, прорвалася в текст твору несподівано й для
самого Миколи Васильовича, Ейхенбаум не знав, що написанню “ШиJ
нелі” передував почутий Гоголем анекдот про чиновника, який усе житJ
тя мріяв придбати рушницю, але, придбавши, втратив її на першому ж
полюванні (вона впала з човна у воду). Приїхавши додому, чиновник заJ
слаб. Розповідають, що всі, почувши цю історію, сміялись, і тільки ГоJ
голь сидів у куточку замислений, без тіні усмішки на обличчі. “Гоголь
вирішив написати повість про бідного чиновника так, щоб усім, хто леJ
гковажно сміявся з цієї пригоди, стало страшно. А декому страшно і соJ
вісно. Так народилася “Шинель”...” (Перець. – 1994. – №5. – С. 9). Не
можна зігнорувати також того, що наприкінці твору за нещасного, обJ
раженого Башмачкіна певний час мститься таємничий привид. Але, як
видно, Ейхенбаум зігнорував... Залишив він поза увагою й те, що будьJ
який справді вартісний літературний твір (не просто текст!) виходить із
душі автора, аби впливати на душі читачів. Гола форма, так зване “беJ
земотивне мистецтво”, яке й покликане не викликати емоцій – абсурд
уже хоча б тому, що суть мистецтва якраз і полягає в пробудженні емоJ
цій, порухів душі, отриманні катарсису. А якщо мистецький твір цього
не дає, тоді навіщо він здався?.. З таким же успіхом можна споглядати
геометрично довершену розмітку на дорозі або читати телефонний доJ
відник.
Але якщо формалісти, заперечуючи душу автора у творі, дали біJ
льшJменш чітку концепцію його аналізу, то постмодерні літературознаJ
вці взагалі заперечили будьJяку можливість аналізу твору як цілісності.
Все звелося до розщеплення твору на мікрочастини і трактування тих
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частин чи й окремих слів способом притягнення за вуха контекстних віJ
дтінків тих слів, які прописано в інших творах іншими авторами. Таким
чином, будьJяка дрібниця в аналізованому творі, будучи вилученою з
нього й обвішаною іншими контекстами, набуває великої ваги, але такі
спекуляції на валентності текстових одиниць дають не прочитання твоJ
ру, а просто активізацію всього доступного дослідникові дискурсу даJ
ної одиниці в її відриві від будьJякого твору взагалі. Інакше як горем з
розуму це не назвеш.
Але, відходячи все далі від твору й ближче до тексту, апологети анаJ
літичних розщеплень і розмивань опинилися зрештою по той бік розуJ
му й кинули звідти кілька ну зовсім шедевральних думок. Причому всяJ
ка вбрана в наукові шати руйнація починається з підкопу під усталені
терміни й поняття. Жертвами таких спекуляцій стали зокрема “твір” і
“автор”.
“А якщо у зібранні творів, наповненому афоризмами, знайдемо поJ
силання, якісь записки про зустріч та адреси, або пожовклий аркуш –
це також буде твором чи ні? Чом би ні? І так безмежно... Тоді як можна
окреслити твір посеред мільйонів слідів, які хтось залишив після смерJ
ті? Не існує теорії твору, і кожен, хто наївно береться видавати твори,
часто відчуває відсутність такої теорії” (Фуко М. Що таке автор? // СлоJ
во. Знак. Дискурс: Антологія світової літературноJкритичної думки ХХ
ст. – Л.: Літопис, 1996. – С. 445). Від початку Фуко стає на хибну терміJ
нологічну позицію, а відтак ця його логіка доведе його до абсурду, і виJ
сновки Фуко перебуватимуть уже в його (абсурду) царині. М. Фуко, як
вправний ілюзіоніст, підводить неуважного, наївного читача до поквапJ
ного висновку, що будьJякий текст є твором; ба навіть не текст, а будьJ
який побутовий запис літератора прирівнюється до твору. Ба навіть не
просто запис, мільйон яких залишає по собі кожна пересічна людина, а
“пожовклий аркуш”; і що на тому аркуші – порахований у стовпчик гоJ
норар чи кілька слів, якими автор розписував ручку, – Фуко не уточнюJ
є. Проте купитися на такі собачі фокуси можуть лише науковці, які так
уже заглибилися в предмет своїх досліджень, що перестали за букваJ
ми бачити сенс. Їхня розхитана свідомість боїться вийти за межі літер і
охопити твір цілісно; це вже просто невротична ситуація, що цілком пеJ
ретікає у фобію: страх вдаритись у суб’єктивізм. І саме цим від них відJ
різняються великі вербальні ілюзіоністи типу Фуко, які зовсім не боятьJ
ся суб’єктивного “чом би ні?”.
Люди прагнуть не лише “омовити” світ, а й обписати його: лейби на
предметах і одязі, написи на партах, стінах і парканах, які часто є самоJ
достатніми, тобто не мають інформативної функції. Кинувши оком на
послідовність літер або слів, яка породжує певний сенс (або ж не пороJ
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джує його), я вже можу відрізнити, що це не текст, а напис. ПослідовJ
ність коротких повідомлень, які об’єднані за одним якимось принципом
і мають інформаційну мету, – це вже текст (телефонний довідник, інстJ
рукція до електровіника тощо). Отже, напис і текст сприймаються пеJ
редовсім оком, а потім свідомістю. І лише текст, який здатен діяти не тіJ
льки на мою свідомість, а й на мої почуття (які здатна будити лише ясJ
крава образність), є твором. Якщо написи й тексти є явищами в осноJ
вному побутовими, то твори є явищами мистецькими. І саме твори
складають уже згадуваний наддискурс. Написи й тексти як самодостаJ
тні одиниці в той наддискурс не входять, хоча в найширшому розумінні
є літературою (тобто написані літерами).
Твір завжди одиничний і має – деконструктивісти, не падайте! – коJ
нкретного автора. Автор – це людина, яка і тільки яка була здатна розJ
містити слова, що є загальнолюдською власністю й не мають (за виняJ
тком кодифікованих неологізмів) конкретного творця, в такій і тільки
такій послідовності, завдяки чому й утворився такий і тільки такий твір,
який має скінченний набір смислів (усвідомлених автором чи неусвідоJ
млених). А спроба за допомогою різних вербальних фокусів звести авJ
тора тільки до функції скриптора, що тасує в потрібній послідовності ті
чи інші частини різних дискурсів (що теж є нібито загальнолюдським і
фактично загальнодоступним надбанням), дозволяє зробити такий виJ
сновок: Мішеля Фуко як автора ряду культурологічних та літературозJ
навчих праць немає і ніколи не було. Хто написав праці, під якими стоJ
їть підпис “Мішель Фуко”? Це не має жодного значення. Ті праці склаJ
дені з окремих слів, фраз і висловлень, які апелюють до різних дискурJ
сів, що є загальнолюдськими. Слова, які цей скриптор використовує
при писанні, втілені на письмі літерами, творцем яких “Мішель Фуко”
теж не був. Отже, авторства тих статей за паном “Фуко” визнати не моJ
жна, і відтак його слід вважати фікцією.
Втім, про вид написів, які називаються “підписами” й виконують фуJ
нкцію позначення особи, Фуко пише, що “ім’я автора не просто елеJ
мент дискурсу, ім’я виконує певну роль щодо наративного дискурсу,
утверджуючи класифікаційну функцію. Таке ім’я припускає групування
в цілість певної кількості текстів, їх визначення та розрізнювання метоJ
дом протиставлення іншим текстам. Крім того, воно встановлює зв’яJ
зок між текстами. [...] Ім’я автора проголошує появу певного дискурсу,
встановлює і вказує статус цього дискурсу в культурі й суспільстві” (ФуJ
ко М. Що таке автор? // С.З.Д. – С. 447). Отже, якщо кілька випадкових
слів, які надряпав геній F на пожовклому аркуші паперу, є елементом
дискурсу, що визначається його іменем (а те ім’я забезпечує їм відпоJ
відний високий статус у суспільстві), то, безперечно, той аркушик моJ
243

СТУДІЇ. КРИТИКА

же піти з аукціону за 6,5 мішків доларів, але чи буде це твором? ВідпоJ
відь однозначна, без усіляких “чом би”: ні! Навіть ім’я генія (яке саме по
собі нічого не важить, а тільки – за наявності дискурсу, який і є золотим
запасом того імені) не зробить кілька слів для розписування ручки твоJ
ром мистецтва. Цілком зрозуміло, що спочатку наративний дискурс
працює на конкретне ім’я, а потім уже воно працює на решту дискурсу,
яка має, як правило, гіршу якість. Звідси й відомий вислів класика:
“Щоб дозволити собі писати такі вірші, вам, молодий чоловіче, треба
спершу стати відомим письменником”. Але якщо одним кінцем ім’я
прив’язане до “свого” дискурсу, то до чого ж воно прив’язане другим
кінцем?.. “Було б неправильно ототожнювати автора з реальною посJ
таттю письменника, так само як і ототожнювати його із вигаданим опоJ
відачем; функція автора виникає і діє у власному розділюванні, у цьому
поділі і цьому проміжку” (Фуко М. Що таке автор? // С.З.Д. – С. 450).
Безперечно, ототожнювати автора твору з героєм чи оповідачем у тоJ
му творі – безглуздя. Але де вододіл між автором твору й письменниJ
ком? Якщо письменник – не автор, то хто ж він? Плагіатор? Чи копіїст?
Але це вже, як то кажуть, інші поняття. То кому ж належить ім’я, яким піJ
дписують твір? А іменем підписують тільки твір, бо ж текст має лише
упорядника (часто випадкового й, крім того, легко замінного), а напис
має скриптора. Іноді, звичайно, як у випадку з рекламними складнями,
ім’я автора не зазначається, але це не означає, що складень автора
(конкретного чи колективного) не має. Хоча дуже часто вдалі складні
стають загальнонародним надбанням і породжують свій окремий дисJ
курс (пародії, обігровки). Чітко не визначившись, кого зробити носієм
імені – чи автора, чи письменника, Фуко, не спотикнувшись навіть об
проблему анонімності творів чи авторських псевдонімів або ж криптоJ
німів, підвів справді постмодерну риску: “Усі дискурси, яким би не був
їхній статус, якими б не були форма, вартість, процедури, суб’єктами
яких вони виступають, розвиватимуться в анонімності звучання” (Фуко
М. Що таке автор? // С.З.Д. – С. 455).
Переночувавши з паном Фуко, я зрозумів, що таке дискурс (але тіJ
льки в дискурсі Фуко). А ще я зрозумів, що війна письменників за автоJ
рство чи то за першість авторства відійшла на задній план. Настала веJ
лика війна дискурсів. А оскільки саме ім’я, що визначає ті дискурси,
здебільшого визначає і їхню авторитетність, то це означає передусім
війну імен, яка й так споконвіку ведеться в науці: якщо F – авторитет, то
його думка, швидше за все, істинна, якщо S – не авторитет, то його дуJ
мка, швидше за все, хибна. Отже, зробивши такий скажений теоретичJ
ний гак, ми вийшли на те, що давно було відомо й зрозуміло без таких
заскладних філософствувань... Ось тобі й ФукоJоJоJо!.. Не просто ілюJ
зіоніст, – гіпнотизер!
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Певно, перебуваючи під дією тогоJтаки гіпнозу, Ролан Барт і собі поJ
чав городити довкола автора свій термінологічний тин, звівши автора
до порожнього шаблону, який заповнюється кожним, хто того забажає:
“С точки зрения лингвистики, автор есть всего лишь тот, кто пишет, так
же как “я” всего лишь тот, кто говорит “я”...” (Барт Р. Смерть автора //
Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. – М.: Прогресс, 1989.
– С. 387). Таким чином, виходить, що всі телефонні та інші довідники,
побутові інструкції тощо – не укладені, а створені, отже, мають своїх авJ
торів, і аж ніяк не якихось там упорядників. Отже, правила користуванJ
ня ліфтом може написати не будьJякий технічний працівник, який тимJ
часово займає певну посаду й має за службовим обов’язком писати
такі інструкції, а покликана Богом людина, яка, пропустивши через
свою душу певну інформацію, створює “Правила користування ліфтом”
за тими ж принципами, за якими письменник створює оповідання чи
новелу... Одне слово, різні руйнівничі ототожнення автора то зі скрипJ
тором, то з міждискурсним оператором, то зі знеособленою формою,
яку на рівних правах заповнює кожен, хто вміє писати, – всі ці ототожJ
нення неухильно абсурдизують літературознавчу термінологію і є непJ
родуктивними саме тому, що створюють додаткову плутанину, а відтак
не можуть бути придатним інструментарієм в аналізі тексту. Так, за БаJ
ртом, якщо я не творю, а просто пишу, – в даному разі копіюю уривок
статті Р. Барта, то я є автором того уривку. Подумати страшно; але за
цією “лінгвістичною” цитацією виходить саме так.
“Что же касается современного скриптора, то он рождается одновJ
ременно с текстом, у него нет никакого бытия до и вне письма, он отJ
нюдь не тот субъект, по отношению к которому его книга была бы преJ
дикатом; остаётся только одно время – время речевого акта, и всякий
текст вечно пишется здесь и сейчас. [...] ...его рука, утратив всякую
связь с голосом, совершает чисто начертательный (а не выразительJ
ный) жест и очерчивает некое знаковое поле, не имеющее исходной
точки, – во всяком случае, оно исходит только из языка как такового, а
он неустанно ставит под сомнение всякое представление об исходной
точке” (Барт Р. Смерть автора // Избранные работы. – С. 388). І про кіJ
нцеву, завершальну точку – також, якщо йти далі за Бартом. Людина піJ
дключається до мовного потоку, який існує поза нею, поза її свідомісJ
тю, мелеJмелеJмеле, а потім від нього від’єднується, не маючи уявленJ
ня, чим і де той потік починається й куди він прямує... Барт дав прекраJ
сний опис, але не творчості, а патологічної графоманії (це медичний
термін), яка є психічною хворобою і лікується стаціонарно. Якщо ж йдеJ
ться про таке явище на рівні мовлення, то це вже не графоманія, а маJ
рення вголос хворої людини, що також, у принципі, лікується. Зі справJ
жньою творчістю це можна пов’язати тільки тим боком, що, як я вже каJ
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зав, митців багато хто вважає людьми ненормальними, а стан натхненJ
ня – нападом легкого божевілля. Але коли таке “божевілля” – не позасJ
відоме здійснення божої волі, а звільнення від Бога, тоді треба визнаJ
вати в людини дуже серйозну душевну хворобу, яка розкришує її свідоJ
мість та інтелект.
Марення – усне чи письмове – теж відбувається “тут і зараз”, не має
зв’язку з “голосом”, тобто єдиним центром, своїм Я, свідомістю, і тягJ
лість викладу цього марення справді дорівнює часові його відтворення,
так що ні про яке шліфування, що мають проходити на тому чи іншому
етапі художні твори, не йдеться. Перечитуючи тексти декого з наших ніJ
битоJписьменників, бачу цілковите підтвердження цієї концепції маJ
рення, яке справді покликане вбити Автора як особистість, убити зсеJ
редини, зруйнувати його психіку, що неодмінно позначається на виклаJ
ді думок (часто графоман тулить у розпочатий текст те, що зненацька
б’є в голову, не замислюючись, як це позначиться на смисловому боці
його творіння, аби лиш за ритмом і римою приблизно підходило).
Хитрий Барт, між іншим, за таким принципом не писав. Він виклав
свої тези послідовно і в літературно довершеній формі, про що красноJ
мовно свідчить стан його рукописів. Крім того, він, розвиваючи ідею
знеособлення автора аж до його (автора) смерті, ніде не вказав одноJ
го делікатного, але принципового моменту: якщо автора справді неJ
має, а є тільки безликий скриптор, який виникає в момент свого письJ
ма і безслідно зникає, поставивши/не поставивши в ньому крапку
(прошу не ототожнювати її з заключною крапкою в потоці письмаренJ
ня), то хто ж тоді має отримати гонорар за опублікований фрагмент тоJ
го письмарення? Думається, що коли йшлося про справи гонорарні,
скриптор Барт перетворювався на реальну особу й ставив у бухгалтеJ
рських відомостях цілком реальний автограф, який ідентифікував саме
його, Бартове “я”, бо в противному разі жодна каса йому грошей не виJ
дала б. Можу припустити, що за “слідом”, який залишився в бухгалтеJ
рських відомостях, можна ідентифікувати й Мішеля Фуко – і, очевидно
ж, як автора, тобто суб’єкта, у відношенні до якого його статті були преJ
дикатами, бо ж за що, як не за них, він отримував грошики?
Коли постмодерним літературознавцям стало ясно, що в їхніх розуJ
муваннях більше гумору, ніж науки, вони заговорили про потребу пояJ
ви в науці про художнє слово нової харизматичної особистості. Цією
особистістю став не новий, але дуже харизматичний Жак Дерріда. ОгоJ
лосивши в літературному тексті тотальну децентралізацію і абсолютиJ
зувавши гру без встановлених і передбачуваних правил, він започаткуJ
вав неприхований деконструктивізм, продовжуючи при цьому диплоJ
матичну лінію своїх попередниківJструктуралістів, тобто стверджуючи,
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що його метод – ніяка не руйнація, а навіть зовсім навпаки. Як шістдеJ
сятник (тільки іноземний), Дерріда ще вірив у силу слова, отож його теJ
орії викладені такою мовою, що всім відносно здоровим людям із друJ
гогоJтретього абзацу відбиває тяму, і то – цілком конкретно, хоча праці
Дерріди конкретикою майже не позначені. Завдання ДеррідиJполемісJ
та – спровокувати опонента на пояснення своїх же, деррідівських тез,
увести його в стан зміненої свідомості, а тоді швидким пасажем розкоJ
лоти його психіку, після чого, крім безпорадного мугикання, опонент
уже нічого не зможе з себе витиснути. В теоретизуваннях Ж. Дерріди,
як і в будьJякому канонічно постмодерному творі, – все правда і все
брехня. Як справжній філософJекстреміст, пан Жак усім дав смачну теJ
оретичну деррідулю, а як харизматична особистість – породив за соJ
бою цілий шлейф послідовників, яких можна згрупувати в три категорії:
1) Деррідоїди. Це ті, що доїдають після Ж. Дерріди якісь думки, які
він, сам не змігши їх прожувати, виплюнув, цілком справедливо сподіJ
ваючись, що знайдуться люди, які розжують ті думки й пояснять їх йоJ
му й за нього.
2) Деррідармоїди. Це ті науковці, які цілком виростають із його
праць і нічого нового від себе ані деконструктивізмові, ані літературозJ
навству загалом не дають.
3) Деррідурники. Це ті, що з серйозним, як у пана Дерріди, вигляJ
дом валяють у науці дурня і при цьому доречно посилаються на його
праці.
Є, проте, ще невеличка група деррідачників, але на них можна й не
зважати, бо літературознавством вони не займаються, а почитують тоJ
мики Ж. Дерріди на дозвіллі, приїжджаючи на дачу. Це коли на дачі неJ
має особливої роботи, а лізти в запій не хочеться.
Як сумлінний дослідник, мушу згадати ще про когорту філософів –
однолітків пана Жака – старих деррідунів. Деякі з них і досі філософстJ
вують по провідних університетах світу і пишуть праці, які навіть не підJ
даються редагуванню, і отримують уже по третьому разу докторські
регалії. Одне слово, живутьJне журяться. Це, звісно, крім тих, яких уже
забрали в деррідурку, бо в них на ґрунті постійних деконструктивних
досліджень сталася деконструкція (децентралізація) розумової систеJ
ми.
Але всі перелічені категорії так чи інакше незабаром опиняться в
деррідупі, бо хоч пан Дерріда ще дихає, та деконструктивізм уже дихає
на ладан. Адже літературознавча руйнація руйнівницької літератури –
це мінус, помножений на мінус. А так, як відомо, утворюється плюс. А
плюс – це вже сфера побудовчої семантики. У сфері такої літератури
деконструктивізм діє тільки тоді, коли в ній з’являються надмірності. А
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для “плюсових” надмірностей у нашій укрліт час іще не настав. Більше
того, завдяки зменшенню уваги широких мас до культури взагалі та ліJ
тератури зокрема, наш літпроцес живе окремо від суспільства й не тиJ
сне на його психіку. Рівно ж як і суспільство в нього не пхає пальців, а
також не створює зайвого резонансу руйнівному дискурсу. Отже, хай
хоч як нашу літературу по всіх фронтах заІБТали, їй не світить цілковиJ
тий деррідець. Адже те, що не фіксується у свідомості якнайширших
мас, не є справді впливовим, а тенденції, породжені одиницями за таJ
ких умов, ними ж і вичерпуються.
ІІІ
Підсумовуючи сказане в розділах І і ІІ, окреслю такі позиції:
1) БудьJяка духовна руйнація неодмінно позначається на матеріаJ
льній і навпаки. Часом руйнація, закодована у творах мистецтва, може
“спати” дуже довго, аж поки людська свідомість адекватно її відчитає.
Підсилена енергетикою людської маси, прихована “міна” спрацьовує.
2) Укрліт сягла тієї крайньої стадії деградації, на яку була здатна. За
якийсь час почнеться невідворотний процес утвердження в мистецтві
добра, краси і світла. Те, що в нашій літературі постмодернізм не спраJ
цював, є красномовним підтвердженням того, що наше ментальне стаJ
влення до Слова на кілька порядків вище, ніж у інших народів і закоріJ
нене не в форму, а в дух. Можна стверджувати, що ряди “кривавоJтіньJ
ових” назв іще ні про що не свідчать і аналізувати всю літературу тільки
за цим симптомом – поверховість. Але ніде діти загальної тенденції до
мазохістського прописування негації в укрліт взагалі й сучукрліт зокреJ
ма.
3) У сфері літератури є: руйнація твором, руйнація у творі, руйнація
твору. Мета руйнації – дворівнева. На зовнішньому рівні вона завжди
пов’язана з самим автором і його імпліцитним читачем: автор або саJ
молікується своїм твором, або самостверджується за допомогою своJ
го твору в суспільстві, стає в позу на хиткому саморобному п’єдесталі
й думає, що б це ще втнути, аби тільки з нього не звалитися. Руйнація,
помножена на іронію, забезпечує позірну вищість автора, але водночас
свідчить про його незадоволеність (у побуті, у сексі чи – глибоко в душі
– незадоволеність собою). На другому рівні – суто мистецькому – руйJ
нація стає способом отримати задоволення від твору. Обидва цих рівJ
ні – невіддільні, як дві сторони однієї медалі. А медаль ця – творчість
(художня чи наукова).
У цьому розділі хотілося б закцентувати увагу на третьому пункті, а
саме на творчості як руйнівній діяльності, що, як побачимо, є діяльнісJ
тю цілком конструктивною, бо ж йдеться тут про дві позиції: поJперше,
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явлення нового твору, а поJдруге, дію того твору на емоції читача й саJ
мого автора (на першого – під час читання, на другого – під час напиJ
сання).
У світовій літературі й науці про літературу понафукували й надерріJ
дачили вже багато. І ця текстова діяльність на своєму рівні теж була коJ
нструктивною, адже, як уже було сказано, на руйнації можна збудувати
собі непогану літературну чи наукову кар’єру і навіть увійти в історію.
Тимчасово. Бо ж і сама історія – явище тимчасове й досить умовне.
Руйнація твором – це передовсім ламання глобальних усталених
понять, скажімо, таких, як культ певної особи чи й більше – культ реліJ
гійний, себто віра, яка об’єднує людей не лише певної країни. РозхитуJ
вання таких глобальних засад і досі звично трактується як намагання
пігмеїв вивищити себе за рахунок потоптання генія, бо перерости його
чи бодай до його рівня піднятися їм несила. Але навряд чи комусь нині
брязне в мізки назвати Вольтера, Гольбаха чи Ніцше пігмеями (хоча з
погляду матерій, із якими вони працювали, саме так і є). Тому руйнація,
що стає духом доби і втілена у працях людей, до яких відповідно мусиJ
мо ліпити ярлик “геній”, визнається закономірною зміною епох, еволюJ
цією людських (а це глобально!) поглядів тощо. Але коли руйнівник праJ
цює в межах однієї країни й більше того – однієї літератури, і з тим зіJ
рок із неба явно не хапає, а просто повторює вже сто разів повторене,
– таку особу сміливо називаємо пігмеєм. Хрестоматійний приклад таJ
кого пігмейства явив О. Бузина – трохи філолог, трохи журналіст, трохи
казнаJхто. Це ім’я “хрестять” язиками на всіх перехрестях, і тільки тому,
що його носій досяг за рахунок руйнаторства своєї мети: стати відоJ
мим. Широкі маси Бузину на пресовому городі довго не помічали, бо
його напівжурналістика забувалася одразу ж по прочитанні. І ось з’явиJ
лася книжечка “Вурдалак Тарас Шевченко”... Стиль – місцями під СолJ
женіцина, місцями – під Хармса, а решта – вирвані з контексту цитати.
Проте руйнація культу Шевченка – поставленого за вину самому ж ШеJ
вченкові! – спрацювала. Спрацювала, як далека блискавка: тут і зараз,
без перспективи на майбутнє. Масивне дерево “культу” ця блискавка
не розщепила: потуги малувато... Але цей хрестоматійний приклад
руйнації твором є досить простий і прозорий, а тому найбільш придатJ
ний для ілюстрації. Тут ми чітко бачимо: руйнація працює не в межах саJ
мого тексту, а поза ним, на іншому рівні. Це опозиція не Бузина/ШевJ
ченко, а Бузина/імпліцитний читач. “Розбір” Шевченка тут був не меJ
тою, а засобом. Якби на місці Шевченка був у нас інший геній, Бузина
вчепився б у нього. Йому була важлива не особа Кобзаря, а ставлення
людей до цієї особи. Творчість батька Тараса була в цій опозиції просJ
то розмінною монетою, і Бузина до неї відповідно й поставився: недбаJ
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ло. До такого типу руйнації належить і масив рецензій – негативних або
просто іронічних, що не є негативними і рецензіями теж не є. Це просJ
то один із жанрів журналістики, за який платять більші чи менші гонораJ
ри і який твориться не фахівцями й на фахівців не розрахований. Мета
таких ерзацJрецензій двобічна: з боку видання, де вони друкуються, –
розважити читача, а з боку їхніх авторів – засвітити перед читачем своє
ім’я: “Ось які ми дотепні!”.
Психологічна підкладка такої руйнації твором, себто опозиція авJ
тор/читач, полягає в тому, що у тексті йдеться не про вигаданих персоJ
нажів, які діють у вигаданих місцях і обставинах, а якразJтаки про всім
відомих осіб, до яких у людей склалося певне ставлення: це або класиJ
ки літератури, або зірки естради чи інші “публічні люди”. Щодо “публічJ
них людей”, то вони загалом і подають себе пресі як ляльок для биття.
Чого, щоправда, не скажеш про класиків. Але і вони, і некласики літеJ
ратури в профанічних статейках стають жертвами однакового методу
побиття. От тільки класиків знають усі, через те й резонанс руйнатор
матиме більший, а розгромивши некласика, можна розраховувати на
резонанс лише в обмежених літературних колах. Саме тому в Бузини –
Шевченко, в Золотухіна – Висоцький, у Вольтера – Жанна д’Арк, у НіцJ
ше – Господь Бог.
Пишучи подібну штуку, руйнатор отримує задоволення не від самоJ
го твору і навіть не від процесу його написання. Його заздалегідь тіJ
шить уявляння того, як у його імпліцитного читача на цьому чи цьому
місці тексту витягнеться мармиза, як читач зреагує на той чи той паJ
саж. Читаючи такий твір, реципієнт отримує задоволення лише в тому
разі, коли цілком поділяє “погляди” автораJруйнатора. Читач у свою чеJ
ргу уявляє, як витягнуться мармизи інших читачів, що таких поглядів не
поділяють. Задоволення від того, що в іншої людини виникають негатиJ
вні емоції, погіршується настрій, що ближньому твоєму просто погано,
– це дуже специфічне задоволення, воно наснажує людину енергією,
як наркотик, але ж, як тойJтаки наркотик, є задоволенням згубним і діє
негативно як на читача, так і на самого автораJруйнівника.
Як бачимо, руйнація твором лежить у позамистецькій площині, чаJ
сом в ідейній, якщо, звичайно, в такому творі є ще якісь ідеї, крім власJ
не ідеї руйнування. У мистецькій площині лежить руйнація в межах твоJ
ру. У моєму доробку є приклад такої руйнації, але він не чистий: тут зміJ
шано два види руйнації: розклад на рівні лексичному та руйнація двох
відомих віршів:
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ПРОФЕСІЙНА ХВОРОБА
Зна виєте, кя шелест липотить
Мі усячні ночняні весни? —
Спитяна кох, спитяна кох,
Збупі диди, очуй їй ціли.
Спитяна кох...
А спілики доябли, червики яблоні!
Зти йдобою мемо садкою в стежу.
Тик ене, мохана, дополеш проведа,
Пі яду – мі, оже, прийше не більду.
Ключем до прочитання цієї “професійної”, філологічної гриJхвороби
є два хрестоматійних твори: “Ви знаєте, як липа шелестить...” Тичини
та “Яблука доспіли, яблука червоні!” Рильського. Тут способом переміJ
шання морфем у словоформах скомбіновано новий твір, шедеври укJ
раїнської літератури очуднено до невпізнання, і при усному відтворенJ
ні цього тексту в реципієнта спершу складається враження, що нарація
йде якоюсь іноземною мовою, а по прочитанні виникає питання: “Ну, і
що це за тарабарщина?..”.
Прикладом, коли руйнація в межах твору стає центром, основним
структурувальним елементом і є виразником сенсу всього твору, може
служити вірш Юрка Позаяка:
***
Приходьте до мене завтра!
Я розкажу вам правду!
Приходьте до мене автра
Я розкажу вам равду!
Пи одьте о мее авра
Я оза жу ам аву!
Пи о те о мее ава
Я оа жу а ау!
И о е о ее аа!
Я оа у а ау!
(Позаяк Ю. // Пропала грамота. – К.:
Радянський письменник, 1991. – С. 4)
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Така руйнація, завдяки якій постає новий конструкт, новий твір, є
явищем цілком побудовчим. Але – тільки тоді, коли такий руїнотвір має
смисл! У вірші Юрка Позаяка показано монолог такого собі правдоріза,
на якого, очевидно, впливають або власні рефлексії, або зовнішній тиск
суспільства чи окремих його представників, яким та правда небажана,
отож цей заклик, поступово видозмінюючись, демонструє своєрідне
“вибивання зубів” мовцеві й, таким чином, паралізацію тієї правди. Оте
мугикання, в яке перетворюється початковий вигук, цілком відображає
стан не лише окремої людини радянської чи “перехідної” доби, а й стан
усієї тодішньої преси й літературної творчості. Така “творча” руйнація
не має нічого спільного з розщепленням слів, як це ми бачили у СемеJ
нковому “Автопортреті”. Втім, тойJтаки Семенко має й іншого вірша, в
межах якого теж спостерігаємо дотепну руйнацію на рівні лексики:

РІЧКА ДУШІ
Тихо плеще сярічка душі
кнійсхиливши сясплять комиші
біломісяць урічці заснув
тишу небайземлі пригорнув
тихозіроньки знеба зорять
ніжнострунноакорди дзвенять...
Думається, тут М. Семенко зіграв на такому явищі як “фонетичні
слова”, тобто такі, що, будучи автономними лексемами, в ритмічній сіJ
тці вірша прочитуються ніби вкупі, на одному видиху.
Що ж стосується руйнації твору – передусім, в очах читача, – то таJ
ку функцію покликана виконувати літературна пародія. Цей жанр, будуJ
чи популярним і розповсюдженим, є не таким уже й легким, як собі дуJ
мають легіони гумористів. За умови дотримання всіх правил пародіюJ
вання, літературна пародія стає жанром надважким і дається далеко не
кожному сміхачеві: занадто сильний спротив матеріалу.
Справді, не так уже й просто глибоко проникнути в чийсь твір, збагJ
нути не лише його форму, а й спосіб мислення автора, емоційний стан,
у якому він перебував, цей твір пишучи, тобто вийти поза себе й стати
іншою людиною – тим, кого пародіюєш. І тільки адекватно відчитавши
чужий твір, можна дати його іронічну тональність: звести до абсурду
якесь твердження, поставити провідний образ у такий контекст, де він
матиме смішний вигляд... На жаль, прикладів таких пародій небагато,
щоб не сказати – нема взагалі. Одним із найбільш вдалих зразків літеJ
ратурної пародії, який мені трапився серед десятків і десятків кіло пеJ
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ресмішницької продукції, я й понині вважаю пародію Віктора Мельника
на вже цитований вірш Юрка Позаяка.
И о е о ее аа!
Я оа у а ау!
Пи о те о мее ара
Я оа жу а ау!
Пи одьте о мене ара
Я окажу вам аду!
Приходьте до мене зараз!
Я покажу вам ззаду!
(Мельник В. Браття во хвості. – К., 1997. – С. 7)

При збереженні суті вірша, є всього лиш одне формальне порушенJ
ня структури: у творі Позаяка п’ять дворядковиків, у пародійній “реконJ
струкції” їх лише чотири. Переіронізовувати іронію, висміювати смішне
– це річ майже неможлива. Але, як бачимо, подвійна руйнація і в цьому
випадку дала плюс.
Втім, здебільшого пародія покликана руйнувати смислову структуJ
ру твору за максимального збереження структури формальної, і завдяJ
ки цьому викликати комічний ефект. Та, на жаль, гумористи звели завJ
дання літпародії до підсікання якихось вирваних із контексту цитат, які
не дають читачеві жодного уявлення ні про стиль автора, ні про почутJ
тєвоJсмислову картину пародійованого твору. Таким чином літпародію
було виведено на рівень металітератури, діалогу автор/пародист із
приводу якихось авторових рядочків. У таких “відгуках” нема навіть наJ
тяку на питому пародійну руйнацію авторового твору. Саме тому в конJ
тексті цієї статті детально розглядати види сучасної літпародії вважаю
за недоцільне і відсилаю читача до моєї спеціальної праці “Художня меJ
талітература”.
Ще один цікавий спосіб деструкції, який не є суто пародійним – це
карикатуризація, зведення до абсурду якоїсь ідейної чи характеристиJ
чної лінії персонажа. Прикладом такого “розбору” є “Доктор СерафіJ
кус” В. Домонтовича, де автор під лупою розглядає ідею так званого
“серафічного життя” і з цією метою витворює карикатурного персонаJ
жа, людину неправдоподібну навіть у межах художнього твору, акценJ
туйовану особистість, людинуJпотвору, яка втілила в собі “серафізм” у
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його крайніх, абсурдних виявах. Руйнуючи ідею такого життя, В. ДомоJ
нтович робить це у полі суто художньому, без прямих і відвертих публіJ
цистичних чи полемічних випадів, – зводячи до абсурду образ свого геJ
роя.
Завершуючи огляд найосновніших, як на мене, моментів у дискурсі
руйнації, насамкінець зазначу: якою б не була руйнація (чи зумовленою
занепадом самої літератури, чи привнесеною ззовні й покликаною
спричинити той занепад), вона може діяти тільки там, де для неї є гідJ
ний фундамент, – так, як хвороба може вражати певний орган лише за
наявності того органу. При цьому літературну руйнацію не можна безJ
застережно ототожнювати з хворобою, бо, як ми побачили, руйнація
особливим чином оздоровлює літературу, є двигуном її розвитку, отож
ніколи не буває тільки ламанням: щось ламаючи, вона водночас щось
будує (в літературі чи поза нею). Ніхто не буде затівати руйнації, якщо
не матиме з неї зиску. Вся річ у дозі, меті та об’єкті руйнування. РуйнаJ
ція шкідлива для духу “сих малих”, які не завжди розуміють її правильJ
но і не завжди тямлять, що ігнорація руйнівних дій і віра в добро, світло
і єдність – це той фундамент, який зруйнувати неможливо жодним чиJ
ном. Отже, література, яка є виразником людського духу і втіленням
людської віри в те чи інше, не повинна жити за законами руйнації, тоді
й руйнація в ній не переступатиме знаного закону: “Все, що має він – у
твоїх руках, тільки душі його не торкайся”.
2004 р., смт. Буча – м. Бар.
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Василь МАРКО
СТОРІНКИ ПАМ’ЯТІ СЕРЦЯ
Оліфіренко І.П. Там, де Ятрань круто в’ється...:
Роман в новелах. – К.: “МаНі”, 2003. – 300 с.
Болить, що села вмирають,
А хочеться, щоб жили!

Словами поданого мотто Іван Оліфіренко завершує своє “ЗапроJ
шення до книги”, названої рядком із відомої пісні “Там, де Ятрань круJ
то в’ється...”. Дивовижні збіги бувають. Першу строфу цієї пісні я запаJ
м’ятав ще зі шкільних років: десь у четвертому чи п’ятому класі прочиJ
тав у підручнику з української мови рядки:
Там, де Ятрань круто в’ється,
З0під каміння б’є вода.
Там дівчина воду брала,
Чорнобрива молода.
Не можу сказати, чим привернули увагу ці рядки: чи таємничою наJ
звою річки Ятрань, чи отим “круто в’ється”, чи ключем, що “зJпід камеJ
ня б’є”, чи образом дівчини, що бере воду... Хто знає... Тільки значно
пізніше, в університеті, я вивчив увесь текст цієї пісні, і вона стала одніJ
єю з моїх улюблених. Доля так розпорядилась, що я вже третій десяток
років мешкаю в краї, одним із знаків якого є річка Ятрань. Тож назва
книжки І. Оліфіренка природно збагачується й моїм духовним досвіJ
дом, моїми спогадами, які тремтять на обрії літ.
Дивився на зелені береги річки, на прекрасну панораму степу, які
зображені на обкладинці, а в думках чомусь звучали слова П.
Грабовського: “Де плачуть, там немає вже краси...”. Цю відому естетиJ
чну формулу навіював зміст книжки: у ній багато драм, незреалізоваJ
них доль, поруйнованих родів і родин.
Автору справді болить занепад рідного села й загалом сіл в Україні.
Наведені перед текстом твору статистичні дані вражають:
“Зараз в області (йдеться про Кіровоградську область) пустує 8,5 тиJ
сячі сільських хат, практично в кожному другому селі області протягом осJ
танніх двох років не народилося жодної дитини” (газета “Народне слово”
від 6 листопада 1990 р.). А ось фраза з “Урядового кур’єра” від 27 травня
1997 року, №92: “Занепад українського села останнім часом набуває заJ
грозливих рис...” Так, автору болить результат круговерті, до якої вкинув
українське село час великих перетворень (“Не помирай, моє село”). ПеJ
рейнявся автор і долею вдовиць, чоловіки яких не повернулись із вогню
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Другої світової війни (“Вдовы”). Тривожиться він одвічними проблемами
“митець і життя”, “творчість і громадянський обов’язок” (“Степові легенJ
ди про поета”). Але авторJоповідач зупинився на тій межі страждання, яку
визначив Лессінг у праці “Лаокоон”, коли біль не спотворює ні обличчя, ні
постави, тобто не переступає межі естетичного. Отож міра болю І.
Оліфіренка своєрідно вступає у суперечку з позицією П. Грабовського, бо
око нашого автора не обминає краси ні в природі, ні в людях, ні в їхніх взаJ
єминах, що створює особливу тональність книжки, хоча й неоднаково виJ
ражену в різних частинах цього своєрідного “роману в новелах”, як визнаJ
чив жанр видання сам автор, романуJтрилогії, як додав би я.
Своє творче кредо автор висловив у передмові до першої частини,
що має назву “Не помирай, моє село”: “Поспішаю запевнити, що прізJ
вища в книзі мною видумані, а схожість подій може бути лише випадкоJ
вою. Єдине, в чому запевняю вас, що я знав і знаю цих людей, що вони
прийшли на білий світ, аби вчинити добро, а зробили – як склалося. Що
вони всі красиві, і я їх усіх люблю”.
Отже, “знав і знаю”. У справедливості цього твердження пересвідчуJ
ємось на кожній сторінці книжки. Спостережливість автора дивовижна.
Ось увечері до села повертається худоба, і вулиця пахне чередою. СкіJ
льки разів треба було відчути цей запах, щоб запам’ятати й передати
просто і точно. Або послухайте прохання дядька перед смертю: “ПоклаJ
ди мені в карман годинника. І щоб він трішки виглядав і цокав. Щоб люJ
ди чули, що я жити хочу”. А на похоронах Якова, котрий на старість поJ
кинув родину й пішов до молодої жінки, односельці “відчували себе виJ
нуватими”. Подібне міг “підгледіти й підслухати” тільки Григір Тютюнник.
Слово оповідача, а він скрізь присутній і скрізь свій, замішане на народній
мудрості. Він приймав життя таким, яким воно є. Оповідач ні хвалить, ні гудить
минулого, лише до панського, тобто дореволюційного, часу його герої ставJ
ляться послідовно негативно. Автор намагається зрозуміти мотиви вчинків
персонажів, через те не моралізує, утверджуючи гуманістичну позицію.
Я придивлявся до особливостей оповіді як основної наратавної фоJ
рми в книжці й намагався вловити, в чому секрет успіху автора. Його
мовлення має різний ритм, у ньому переважають то емоційність, то інJ
формативність. Як правило, автор вибирає якусь точку відліку з біограJ
фії героя, фіксує його стан – і від них веде спогади, оповідаючи про поJ
вороти долі, часом круті й несподівані. Так із конкретики життя народJ
жуються роздуми над ним, над добою, що виявилась такою жорсткою,
а не раз і жорстокою для багатьох героїв оповідейJновел.
А при тім вони не нарікають на долю; живуть, працюють і відходять.
Тільки Іван, онук знаної на селі баби Люби, протестує проти минущості
людської пам’яті: “Боляче, що сліду на землі не полишаємо. Ну скажи,
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хто нас і коли згадав? Батько як поїхав, та й нема. Мама помучилась та
й заснула вічним сном... І куди я вибився? В їздові!!! Вічна слава тобі,
конюше!” Немовби урівноважуючи несправедливість долі, авторове
слово закріплює пам’ять про кожного, доброго й лихого, величного й
мізерного, бо всі вони складають містке поняття народ.
Провідною рисою багатьох персонажів книжки є тривкість, навіть
незнищенність. З цього хотілось би порадіти. Але радість якась неповJ
на, вона гірчить, бо людям увесь час доводиться змагатися з лихом,
руйнацією, не маючи елементарних умов для життя.
Книжка “Вдовы”, надрукована російською мовою, свого часу мала
добрий розголос. За її матеріалами І. Оліфіренко (у співавторстві) напиJ
сав сценарій, і фільм, знятий за ним, демонструвався навіть в ООН. Як
читаються ці оповідіJновели сьогодні? Вони залишились документами
часу, водночас тяжіючи до жанру легенди. Але героїчний пафос притлуJ
млює в них реальний трагізм життя героїнь, хоча в багатьох місцях суто
людське бере гору, що надає нарисамJновелам теплоти й щирості.
У циклі “Степові балади про поета” автор роздумує про суть творчоJ
сті, про долю поета на найскладніших життєвих перехрестях: “Поет і піJ
сня”, “Поет і кохання”, “Поет і революція”. Умовні ситуації ілюструють
позицію автора, до певної міри повчальну, що надає цим сповідям приJ
тчеподібності. Лірично забарвлені, легенди про поета несуть інформаJ
цію не стільки про зовнішній світ, образ якого вимагає епіки, скільки виJ
світлюють якісь глибинні думки, порухи душі самого автора.
Так сталося, що книжку “Там, де Ятрань круто в’ється...” я починав
читати на берегах ІнгулJріки, в Кіровограді, а останні її сторінки перегоJ
ртав на березі гірської річки Тереблі, в своєму рідному селі, що має гаJ
рну назву Руське Поле. Я роздумував не тільки над художніми якостями
писання І. Оліфіренка – я намагався докопатись до причин занепаду
українських сіл на багатих чорноземах і розростанням сіл на ЗакарпатJ
ті, де більшу частину території займають гори і де земля бідна й не все
на ній росте. Так, українці з різних регіонів наводнюють Європу й Росію
у пошуках заробітків, але закарпатці тягнуться до рідної землі, до своJ
єї хати, культ якої тут панує здавна. Може, в цьому зв’язку з рідним поJ
рогом і полягає секрет різної долі сіл?
І. Оліфіренко як громадянин порушив гострі проблеми реального
життя, екзистенціалістська тональність його книжки відчутна. А як письJ
менник він своїм спостереженням і думкам надав такої форми, що його
болі, болі його персонажів стають і нашими болями. Але – за законами
катарсису – вони не пригнічують, а просвітлюють душу, не відсікаючи
дороги в завтрашній день, бо в них в найголовніше – пам’ять серця.
Кіровоград
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КОЗАЦЬКИЙ „КУРІНЬ”
Леоніда ДАВИДЕНКА
І як його розпочати? Може, отак: чи
вам пощасливилось коли знов побуваJ
ти у місті, де ви бували молодим, через
33 роки? Мені – так... Я побувала в КриJ
вому Розі!..
Або ні – із щойно народженого майJ
же анекдоту: „Ти б хотів, щоб Леонід
Давиденко написав твій портрет?” „Та
Боже збав! Не хочу, щоб моя голова поJ
коїлась поперек тулуба!” (з розмов на
відкритті персональної виставки ЛеоніJ
да Давиденка у Кривому Розі).
Чи й зовсім нескромно – із самоциJ
тати: „Антоніна Корінь до поетеси ЛюJ
??????
бові Баранової в ході презентації її ноJ
вої книжки на відкритті персональної висJ
тавки художника Віктора Сорбата в Долинській: „Любо, а хто це з тобою
приїхав з Кривого Рога, отой джинсовий блондин з „хвостом” і відверто
опозиційним поглядом на всіх і все?” Любов Баранова (наша землячка,
тепер – криворожанка, авторка шести збірок поезії для дорослих та діJ
тей): „Це твій земляк із Полісся, живописець, який своїми репродукціяJ
ми картин проілюстрував мою останню збірку „Тріумф і тиша”.
А якщо все подати хронологічно, то вийде так. 12 листопада 2004
року я приїхала в Долинську (райцентр на Кіровоградщині з гарними
літературноJмистецькими традиціями, підтримуваними місцевою
владою і меценатами) на запрошення художника Віктора Сорбата – з
ним я познайомилась дев’ять років тому на його першій персональній
виставці в Кіровограді, в обласній науковій бібліотеці ім. Д. ЧижевсьJ
кого і вперше в житті, будучи захопленим дилетантом, написала про
це в газету. Відтоді й пішло: виставки, нові знайомі, художники, відгуJ
ки в ЗМІ...
І ось – відкриття нової виставки „Мелодії барв”. У міському культуJ
рноJдозвіллєвому центрі є вже кілька років постійно діючий виставкоJ
вий зал. Тут часто експонуються твори земляка, нині киянина, який жиJ
ве влітку на Долинщині, Андрія Німенка. 50Jрічний В. Сорбат теж уже
не вперше звітує перед земляками. Проміж старших художників було
вкраплено і кілька робіт 17Jрічного Андрія Яковенка.
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Леоніду Давиденку, гостеві із Кривого Рогу, випав почесний обов’яJ
зок – бути гідом на виставці цих трьох художників, чиї твори він бачив
уперше. А його спільна з Л. Барановою книга тепло поєднала нас усіх.
Отож у ході творчого знайомства, спілкування та відвідин квартириJ
майстерні В. Сорбата ми були запрошені на відкриття виставки Л. ДаJ
виденка в Кривий Ріг, де й опинилися через тиждень.
Шановні читачі вже, мабуть, роздивились репродукції. Але перш ніж
я спробую захопити читача в полон тим, чому сама відразу добровільJ
но здалася, додам трохи житейської прози, яку я по краплинці „вицідJ
жувала” в самого художника (найважче!), його чарівної музи – дружини
Наталі, доньки – теж Наталі, як і мама, і теж художниці, як і батько (але
донька – член НСХУ, а батько ще ні).
Ну, а дворічною онучкою і донькою художників Давиденків – ВасилиJ
ною (без іронії – прекрасною) – захоплювались на виставці, як і картиJ
нами, ми всі.
Отже – Леонідові Давиденку стукнуло п’ятдесят.
Народився він у с. Вільна (колись Полковницька) Слобода ГлухівсьJ
кого району на Сумщині в родині звичайних селянJколгоспників. ДинаJ
стію художників розпочав тим, що змалку улюбленим заняттям обрав
малювання. Згодом (сміється!) і першу „комерцію” освоїв: разом із сеJ
строю створювали модні в ті часи настінні килими і продавали односеJ
льцям. (Примітка: звідтоді від комерції відвернуло, картин не продає,
бо справжньої ціни люди нині дати не можуть, а продавати „душу за беJ
зцінь?..” Чи варто?)
Закінчив художньоJграфічний факультет Криворізького педуніверJ
ситету, до того – будівельний технікум. Припускаю, що, мабуть, сама
назва села, де народився, генетично закодувала майбутнього художJ
ника на розвій у творчості головної теми – козацтва. Чим і займається,
паралельно з роботою у КРЕПі вже 10 років.
Якби мені пощастило бути упорядником неіснуючого поки що катаJ
логу творчості Л. Давиденка, я б назвала його „Козацький літопис”.
Власне, магічне слово „козаки” і зблизило нас. Бо коли я на виставці
долинських художників прочитала свою баладуJпісню „Як вертались
козаченьки із війни” – прадавній звичай зустрічі з походів кубанських
козаків, про який вичитала, здається, в книзі Ю. Канигіна, і додала, що
вишила хрестиком цей звичай, Леонід із сяючими очима враз попросив
подарувати йому текст і натякнув на художню ідею, сказавши, що люJ
бить і вишивки, і пісні.
Ще один важливий факт творчої біографії: брав участь у 13Jти висJ
тавках у Кривому Розі та в Києві. Про все це наша кіровоградська делеJ
гація дізналася вже в гостях. Свої апартаменти художник заробив три
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місяці тому, працюючи виконробом. („А на півставки у самого себе –
щодня з 18Jї до 22Jї год. у майстерні – художником”, – додала донька).
Так от, такого емоційного потрясіння я вже не переживала 9 років, відJ
тоді, як відвідала музей і дім народного художника України М. Біласа в
Трускавці.
ЗновJтаки, якби була афіша, то адреса виставки без назви виглядаJ
ла б дещо інтригуючеJдетективно: м. Кривий Ріг, Дніпропетровської обJ
ласті, вул. Вознесенського, 3, кв. 28J31. Ми уперше були на виставці,
яка відкрилася у шестикімнатній квартирі художника, колишній комунаJ
лці на кількох господарів. Чому у багатому містіJмільйонері, де є єдина
в Україні міська організація Спілки художників (33 члени) і де є великий
виставковий зал, для виставки дуже національного художника Л. ДавиJ
денка не знайшлося місця? Чим він не догодив місцевій владі та засоJ
бам масової інформації, адже жодного представлення від них не було,
окрім другаJжурналіста...
Була ця подія 18 листопада, саме в розпал передвиборчої – презиJ
дентської кампанії перед другим, трагічним туром... Не до художників
владі було?..
Але він не розгубився, влаштувавши ювілейну виставку вдома, у
цьому козацькому „курені”, де близько 150 картин зайняли весь можJ
ливий і неможливий простір. І не лише картини, написані олійними фаJ
рбами, а й зразки декоративноJужиткового мистецтва – пейзажі на беJ
ресті. Усе це... заселило стіни, двері, полиці, меблі, підлогу, навіть „осіJ
длало”... велосипед посеред майстерні!
Творчість заполонила всі приміщення, частково закривши численні
стелажі з книгами, альбомами, скульптурами. Згуртувались у ній правJ
да і мрія, минуле і майбутнє, і сучасне, сповідь, проповідь і заповідь.
Вражаючим був вплив цієї виставки на мене: після неї я два тижні натхJ
ненно надавала інтер’єру власної квартири життєрадісноJнаціональноJ
го колориту, діставши на світ Божий сім десятків предметів рукоділля –
ткацтва, вишивки, плетіння, в’язання, витинанок, як саморобних, автоJ
рських, так і тих, що дісталися у спадок від бабусь, тіток, мами...
Знаходячись у незнайомій обстановці серед невідомих у більшості
людей, переважно художників, родини ювіляра, я зачудовано дивилася
на цей новий животрепетний світ. Даруйте, не можу повторити творчі
компліменти, висловлені головою міської організації СХУ В. Токарем та
редактором і видавцем газети „Криворізький меридіан”, поетом І.
Найденком, поетесою Л. Барановою. Що являв собою цей світ? Три авJ
топортрети, написані в реалістичній манері: з усіх юний, молодий і зріJ
лий художник дивився на нас запитальноJочікуюче – як і в житті. До реJ
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чі, зверніть увагу на очі і погляд героїв його картин. Вони дивляться чеJ
рез віки з глибини історії і бачать майбутнє.
А далі – все те головне, про що нагадує нам поетеса Т. Журба у пеJ
редмові до книги Л. Баранової „Тріумф і тиша”, оформленої Л.
Давиденком, – рідна земля, народ і серце...
А ще портрети дружини, доньки, матері – на вишитому нею рушниJ
ку поруч з букетом квітів, ще портрет Ван Гога, якого любить, як і ПікасJ
со та Малевича. Кілька натюрмортів, яких я чомусь не люблю, тож проJ
мовчу про враження; пейзажі – лише на бересті, які художник не ствоJ
рив, а зробив „художницею” саму природу. Решта – композиційні полоJ
тна, на яких театрально сплелися реалізм і фантазія, алегорія і симвоJ
ліка, буття і мрія, життя і кольорова народна пісня. Про гетьманів, про
історію Запорізької Січі, про козаків і козачок, коня і шаблю, рідну земJ
лю і небо, про любов і біль, що мов перевесло з двох половинок стягуJ
ють це все в добротний ужинок. Скрізь – ізJпід дівочого віночка і козаJ
цького „оселедця”, з небесних райських чертогів, із пекельної киплячої
смоли, у грішників і праведників, у Святої трійці і в хліборобів – особлиJ
во виразні очі, в яких ніби віддзеркалюється і наш погляд. Ми взаємно
вдивляємось одне в одного. Ми – на тлі нашої сучасності, драматичноJ
трагічної, вони – на фоні такого ж минулого. В окремі деталі картин
вмонтовано дзеркальні скалочки, і тоді замість обличчя героя... кожен
бачить себе: з шаблею, бандурою, конем чи коханим або коханою, поJ
рівнює і зважує: яким би був я в цій ситуації? Картини художник не наJ
зиває свідомо. „Назвіть кожну так, як підкаже душа”. Тож коли дивишся
на козака, котрий оре землю плугом, якого тягнуть пара волів, а бороJ
зни так і немає, то мимоволі приходять на думку асоціації і з боротьбою
за українську долю, правду, і за чесні вибори... А хто за спиною в козаJ
ка Мамая чи в козака Голоти: ангели, музи, мрії, герої його пісень і дум?
Дивіться, думайте, сперечайтесь, здогадуйтесь – запрошує художJ
ник. Типова українська атрибутика: хати і тополі, церкви і рушники, коJ
бзи і півні, тини і глечики – часто на тлі, який нагадує українську вишиJ
вку чи ткацтво.
Серед тієї краси з материнських рук пройшло дитинство художника.
Це, мабуть, і дало йому таку високу національну наснагу – оспівати УкJ
раїну, яку відчутно всім серцем і на багатьох полотнах, де зображено
основи життя (згадаймо В. Симоненка „Ти і Я – це вічне, як і небо...”) –
сім’ю, родину, яка в житті самого художника – і головна цінність, і голоJ
вне натхнення. Українська мадонна з яблуками – то і прародителька
Єва, і символ материнства, і сама Україна в сяйві жовтоблакиті.
Насичені кольори, теплі, мажорні – звучать, співають, спонукають
душу пульсувати. Таке, мабуть, відчув і молодий художник Расим СейJ
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дінов, земляк Расула Гамзатова, який заспівав на виставці раптом укJ
раїнською – „Щоб наша доля нас не цуралась, щоб краще в світі жилоJ
ся”. Гадаю, саме заради цієї мети і віддає полотнам свою душу художJ
ник з Кривого Рога Леонід Давиденко. Там, у межиріччі Інгульця й СакJ
сагані, де козак Ріг заснував у XVII столітті козацький зимівник, з якого
виросло місто, на місці колишніх Кизикерменського і Микитинського
козацьких шляхів його пензель, як колись бандура козака Мамая, оспіJ
вує Україну, болі й радощі, наші поразки і перемоги, надії – таки прокJ
ласти у світовій історії свою – українську борозну.
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ХАЙ ЗНАЮТЬ НАШИХ!
Ниньки хіба що найлінивіші із письменницького чи журналістсь0
кого цеху не лають суржик. Навіть недавно оприлюднений по телеві0
зії процес переконував кожного щодо шкідливості суржику, вочевидь
допекли недолугі „телезірки”, одна Сердючка чого варта. Хоча, судя0
чи з гонорарів Данилка, що вже стали притчею во язицях у представ0
ників периферійних місцевих влад під час святкувань днів міста, він
абсолютно від того не бідує. Та й дехто з наших літераторів за рахунок
суржику встиг до слави наблизитися, згадайте хоча б Богдана Жолда0
ка або й Леся Подерв’янського...
Ми ж хочемо запропонувати читачеві ще й нашого спеціаліста з
цього питання – Олександра Чумаченка, відомого широкій кіровогра0
дській аудиторії за публікаціями у „Народному слові”, „Вечірній газе0
ті”, „Сільському житті плюс” та інших виданнях. Його недолугомов0
ний Явтух Онухрейович Копистка на відміну від інших героїв нашого
часу, не хто0небудь, а справжній представник влади, хай і сільської.
Ми твердо переконані, що за певної підтримки електорату, завдячую0
чи природній кмітливості та неабиякому авантюрно0аналітичному
світосприйняттю, оцей Копистка зміг би вільно пошити в дурні не ли0
ше сучасних політично0богемних лайкословів із числа пересічних де0
путатів ВР, а й, можливо, навіть окремих „проффесорів”, котрі нині
гордовито уособлюють собою членство в „президії” академії наук. А
чом би й ні?!..
Д. Мозоляка, чатовий при „Веселій скрині”

Олександр ЧУМАЧЕНКО
Воспомінанія і размишлєнія безсменого і пожизніного
придсідатіля ісполкома с/совєта с. Дригайлівки
Явтуха Онухрейовича Копистки
(уривки з роману)
Прийшов з армії хрещеник Філя. Три года в піхоті одтрубив.
Стройний став, вибалакався. „Жалко парня, – думаю, – коло навоза і
жизнь пройде”.
Дав я йому рекомендацію для поступлєнія в органи внутрєніх дєл.
Так і написав: комсомолець, єхрейтор послє служби в рядах Совєтс0
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кой Армії, во врємя войни помагав пар0
тизанам в сборє свєдєній (не будуть же
перевірять, шо он кобилу Ганса пас. А
якщо й пас – значіть заданія було таке
– собирать развєданиє непосредствено
із окружєнія врага). Піонер0герой воб0
щім. З образованієм неув’язка – 2 кла0
си кончів. Ну і ето уладілі. Дав справ0
ку, шо закончів начальну школу на от0
лічно, зараз заканчує на отлічно вєчєр0
ні 7 класов. Приняли. Дали званіє –
м.л. сєржант. В охрані в районі побув –
потом ще одну личку, і по моєму хода0
тайству назначілі участковим в мой
с/совєт.
Повили ми безпощадную борьбу с
соціальним злом – самогоноварєнієм і по цьому показатілю були всьо
врємя перві в районі. Недаром у Філі ніс довгий – не тіки самогон, за0
кваску за кілометр чув. Заходим в хазяйство даного граждаіна. Дела0
їм обиск. Описуєм апарат, продукцію. Составляїм протокол. Я требую
пісьмену об’яснітельну і росписку од хазяїна. Всьо задокументіруєм.
– А шо ж потом? – питаєте.
А шо ж! Самогон в селі нужен. Ше й як нужен. Свадьба, похорон,
христини, минини, сватання, празники. А їх же так багато. Тут і Кон0
ституція, і Октябирська, і День рождєнія комсомола, і Паска, і Трой0
ця, і Покрова, а Новий год по0новому і по0старому, а Стрєтєніє, а Воз0
нєсєніє, а пресвятой непорочной Дєви Марії, і прочая, і почая. Всіх і не
перещітать. А шо ж то за празник, хотя б і годовщіна Октібря Велико0
го, та без півлітра? Або День пам’яті В.І. Леніна? Треба пом’януть?
Треба. А День освобождєнія Африки? Скільки вони бідні боролись
протів колоніального іга. Гріх не вспомнить.
Одним словом, документи зо всіми подпісями і виновніка, і наші, в
мене в сейфі храняця, і шо акт зельє і апарат унічтожено, прилагаїця.
А ми ж люди! Міня же дание товаріщі ізбралі на етот отвєтствєний
пост, ізбіруть іще не один раз. Наполняєт хазяїн наші фляги (у Філі ар0
мейська, а в мене трофейна – подарок Ганса), закуску дає. І – всьо! На
етом даний об’єкт покидаєш і в лісосмугу, якшо літом. Філя, когда
свою всю флгу опорожняєт, ляже на спину, заведе противним таким
голосом:
– Дивлюсь я на небо та й думку гадаю...
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„Да, – думаю, – лежав би ти п’яною мордою в кізяках і гадав би,
аби не я”. А вообще, він парень нормальний, треба йому ще дну личку
– заслужив.
Діла сільсовєтські – це ж не тіки борьба з зеленим змієм. Тут і зага0
товки і перепісь людей, худоби, птиці, дерев і т. д., і т. п. а возьміть сві0
дєтєльство о рождєнії. Так наче просто – бац! Написав і оддав. Ага!
Просто! Які бувають сложності.
Приїхала Дуська з Одеси. „Рожать буде”, – кажуть в селі. Ну, тут
сложностів ніяких, чи є батько чи нема. Со слов пишим отчєство, а на0
ціональность і так понятно.
Дак ото про Дуську. Родила. А воно ж чорне. Да ни циган, ні! А та0
ке, як мій хромовий сапог. Усе! І морда, і шия, і руки, і ноги, і спина,
й нижче. Я первий раз як побачив – аж злякався. Балакали в селі і в
окрестніх сьолах з півгода про цю новину. А як же мені? Свідєтєльст0
во видавать нада? Нада! Прийшла Дуська в сільсовєт.
– Назвала, – каже, – Коля.
Записав я – Микола. А далі? Отчєство? Каже:
– П’єр – звали парня того негритянського.
Подумав, кажу:
– Вийди з кабінета, Євдокіє, я посовітуюсь з районом, бо нащот та0
кої ситуації нема в мене інструкції.
Додзвонивсь. Кажуть:
– Пиши, як хочеш, по согласію матері.
Позвав Дуську.
– Запишу, – кажу, – батько – Петро, дитину – Петрович.
– Пишіть, – каже, – я согласна.
– Да я його не спрашувала, а він мене не питав. В нас любов була.
Оце любов! Любе і фамілію не питає. Я опять звонить в район. Не
додзвонився. Тут уже, браток, не збліженіє народов. Тут інтернаціона0
лізм повний уже.
– Прийдеш, – кажу, – через два дні.
Стали думать на ісполкомі. Мнєнія були різні: і Смалений, і Капчо0
ний, і Чобіт, і Чорномазенко. А Галя, передова наша доярка, предло0
жила – Попандопуло. Я говорю:
– Тут не цирк, а серйозне діло. Щоб не було міждународного скан0
дала і щоб ми не були винуваті.
Я оп’ять звонить в район.
– На твоє усмотрєніє, – говорять.
Так я і написав – Чорний Микола Петрович, українець.
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Сидимо ми з Фількою в лісосмузі та й обсуждаємо дану ситуацію.
Це ж поки воно мале – то нічого. А як прийде врємя жениця і розмно0
жаця? То, через поколєніє або два, в нашому сільсовєті всі колхозники
будуть як сапоги хромові. А національність – українець. Нас історія за
це осудить. Це – однозначно. Ото халепа. Но, з другої сторони, з цього
ж можна і пользу ізвлікти.
Зараз наша Україна стала самостійною. Но може все буть. А вдруг
замишляють напасти на нас якісь страни, возьмем, для примера, з Аф0
рики. Вони самостійні там вже всі стали тоже. Нужні нам там свої лю0
ди – развєдчіки, агенти, резідєнти? Нужні. Ось тут0то Миколка і стане
в пригоді. Вот только язика негритянського він, на жаль, не знає. Зна0
чить, треба создать центр по підготовкі развєдчіков на території нашо0
го с/совєта, вибить асігнованія для етой благородной целі.
Защіта Родіни – дєло честі, доблесті і геройства. Так і рішили на іс0
полкомі по моєму придложенію. Я напишу докладну у Верховну Раду
з усіма обоснованіями.
***
Учитель історії наш, Микола Миколайович, год 25, не більше, інтє0
лігєнтний, розумний хлопець. В його зразу готовий отвєт на любий во0
прос і даже, якщо й вопроса нєт. Ото як поїде в город – обізатільно
шось інтєрєсне одкопає про історію нашого села і края, шо й я такого
не знаю. Тіки щось до дівчат не дуже, й даже вобще ніяк. Це якась за0
кономєрность – я вже замітив, мабуть, первоісточники вліяют. Спитав
нашого колхозного вітінара Гришу – чого це так?
Говоре: – “Да, тут є связь. От візьміть нашого колхозного бугая.
Яка череда – а обходе. Немає нагрузки на мозговой апарат. Та возьміть
даже нашого Жору. А якби заставили ноти вчить? То, щитай, пропав
би талант. А так, всігда на висоті, уже не один дісяток лет”. Гриша то0
же голова розумна – новатор. В його ідея нашого біологічєского експі0
рімєнта в космосі. Говоре: – Перві Бєлка, Стрєлка, потом Лайка, кро0
лики, криси, таракани, мавпи, даже блохи – всі вже стали космонав0
тами.
А придставте, наша українська ракета0носітєль і – наш українсь0
кий біологічіські чистий експерімєнт летить в безвоздушном космічє0
ском безмолвії на околоземной орбіті. Хто б ви думали? Це наш колго0
спний бугай Боря! Вєс 750 кг, чорно0рябої української степової поро0
ди, возраст 5 лет. Ці научні дані будуть ценні для всіх стран, які роз0
вивають м’ясо0молочне стадо. Тут є проблеми, но для наших академі0
ків це не проблема. Скафандр Гриша сам вже спроектірував. Говоре,
учитав всі анатомічєські параметри строєнія і ньюанси бугаячого тєла.
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Нащот продолжительності польота пока туманно. Но Гриша работає
над раціоном: сілос, жом, сінаж, різнотрав’я всяке. І ще – чи сам Бо0
ря, чи з Гришою? І дубльор. Борі не треба, а Гриші, думаю, треба (тут
Мишко0фуражир підійде, сам здоровий, як бугай). Я думаю, до цього
треба підійти дуже серйозно, щоб врідітельства не було со сторони вра0
жеських развєдок і головотяпства з нашої сторони. Гриша поділився
секретом – подготовку вже почав. Провів успєшно вже один опит – по0
грузили Борю на “ЗІЛа” і півдня ганяли на степах і ярах, і по ріллі на
всєх скоростях і з крутими поворотами, і рєзкими остановками, і зра0
зу до коров – продолжить експєрімент. Боря зразу за роботу взявся, да0
же з большим ентузіазмом як раньче. А послі космоса шо робитиме?
Це я тіки представляю. Но треба все засекретить, бо як пронюха ЦРУ
– пиши припало, перві свого попруть в космос.
Запуск з якогось космодрома, а призємлєніє обізатільно в нас на
ливаді в присутствії всіх заінтірісованих сторон – і учьоніх, і властей,
і насєлєнія всього нашого і, канєшно, окружєнія Борі, тобто коровок
всіх колхозних.
Гриша каже:
– Треба ще пару акумуляторів. Свинець треба.
Питаю:
– Для шльома, чи шо?
Говоре: – Онухрейович, да при чьом тут голова, космічіська радіа0
ція вобще на неї не вліяє.
– А, навєрно, до ніг прив’язать, щоб уравновєсіть земне притяже0
ніє і нєвєсомость?
– Не! – каже. – Одстаїте од послєдніх достіженій научной мислі.
Насилу я поняв. Да, треба учиця, учиця і ще раз учиця. Я прики0
нув – якщо Боря з Мишком, то один од комбайна, один йде зіловський,
а як для Гриші, то і од “Мурав’я” хвате. Поможу, поговорю з Стьопою,
завгаром. Міні він не одкаже.
***
Жора після армії в нас почав робить завклубом. Голос – ну я вам
скажу – як в Івана Семеновича Козловського. Його оставляли в ансам0
блі пєсні і пляски Туркестанського Краснознамьоного воєнного окру0
га. Не остався. А чого? Судьба така, видно. На 1000лєтіє В.І. Леніна в
районі співав. Як вийшов з гармошкою на сцену та як ісполнив “Ленін
всігда живой”. Три раза на “біс” повторяв. Хотіли послать в консирва0
торію за счьот колхоза – не схотів. „Я, – каже, – в армії не остався, а
що міні та консирваторія”. Судьба. А може так і лучче? А то б десь уї0
хав за границю і потіряли б такий талант. Ну і в його були неудачі на
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почві творчіства. Прислали раз нам парторга нового (того, шо був, пе0
рекинули в сосєдній район, піднімать лежачій колхоз). А він молодий,
тіки ВПШ закончів, і жінка молода – Ольга Івановна. Брава, – не ска0
жиш, шо і молодиця – як дівчина. Ну Олег Іванович за роботу зразу
взявся добре – соцсорєвнованія, вимпели, Доски почьота, політпросвє0
щєніє, збори то тут, то там, то на плєнум райкома, то з комсомолом.
Окунувся з головою в роботу. І, видно, це на його повліяло. А ще ж ра0
ньче в ВПШ – політекономія, класікі марксізма0лєнінізма, научний
комунізм, пєрвоісточнікі. Це ж тоже, придстав. На 8 Марта такий до0
клад здєлав. Грамоти, цєнні подарки передовикам0дояркам, свинар0
кам і т. д. І концерт – хор0ланка, танцюрісти, агітбригади. А тут вихо0
де на сцену Жора і каже:
– Я поздравляю всіх женщін і жилаю, пою для всєх. А етот романс
посвящаю той, єдінствєнной і нєповторімой.
Він всігда так говорив. Молодиці мліли. Розводе мєх і почина: “На
призив мой тайний і стра0гасний о друг мій прикра0гасний вийди ж на
балкон!” Всьо! Ольга Іванівна як побачила, як почула... А Жора – її
(сиділа ж з нашим начальством в первому ряду)... Шо було потом – це
ні по якім індійськім кіні не побачиш. Я сам такого ще не бачив. Запи0
салася вона в нашу самодєятєльность. Як почали ж вони ріпітірува0
ця... Одним словом, пока Олег Іванович читав лекції о мєждународнім
положенії, Ольга Івановна була вже в положенії на п’ятому місяці. А
коли Олег Іванович це второпав, Ольга Іванівна вже оформлялась в ді0
крет. Визвали мене на закрите бюро райкома по цьому вопросу – за не0
достаточную работу з кадрами.
Один кричить: – Бдітельность потіряв, проявив політічіську сліпо0
ту – освободить з занімаїмої должності!
Другий: – А де ти був, як вони це робили, куди дивився?
Третій: – Хай розказує все, шо знає, як було діло?
А ще один: – Та він сам такий, хай ложе партбілєт – вигнать з робо0
ти! Почєму не присьок етот негатівний процес в самом началі?
Думаю – все, пропав. Підклав Жора свиню. Мовчу. Встає наш пер0
вий:
– Ітак, товаріщі, закончім прєнія, подвєдьом ітог: тов. Копистка
заслужіваєт самого строгого поріцанія, вплоть до ісключєнія із партії
і освобожденія с занімаємой должності. Ставлю на голосованіє – хто за
то, штоби тов. Копистке об’явить строгій виговор с занєсєнієм в учьот0
ную карточку, прошу голосовать. Хто протів? Нєт. Хто воздєржался?
Нєт. Єдіногласно.
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А виговор через 2 місяці зняли – його й не заносили в учьотну кар0
точку. Так розпорядився Іван Гурович. Толковий був мужик, справед0
ливий.
А шо, конкретно, можна було зробить в ситуації з Жорою й Ольгою
Іванівною? Не устроїш же їм інквізіцію. Не при старому ж рижимі. Це
жизнь. Серцю ни прикажеш. Та й вони люди взрослі, чого туди мішаця.

Лист
до Верховної Ради од безсмєнного і пожизніного придсідатіля
ісполкома с/совєта с. Дригайлівки
Явтуха Онухрейовича Копистки
із всім електоратом включітєльно
Товаріщі дорогі депутати! Да. 210є столєтіє, 30є тисячолєтіє – це
вже нова епоха, нові історічіські реалії. Треба мислить і работать по0
новому. Проаналізував я обстановку. От хоч взять наше село Дригай0
лівку. Начинаїм уже мислить по0новому. З чого почать? Шо ми маємо?
В нас одна тіки вулиця, там, де с/совєт, контора, млин, баня, має наз0
ву – ім. В.І. Леніна. Ну, це понятно – самі стратігічеські об’єкти і ву0
лиця центральна. А то – все по0старому, по кустах. То – Химчина, то –
Рексина, то – Кухтівка, то – Камінці, а ще – Волкове, Загорянка... От
і думаю: треба увєковєчіть всі наші достопримічатільності – і діда Ми0
колу, і Фітьфебеля, і Борю. Я планірую так: коло с/совєта – пам’ятник
В.І. Лєніну, а напротів, по другу сторону площаді – пам’ятник діду
Миколі на коні, а по боках – „Фітьфебелю” і „Борі”. Всі в повний рост.
Площадь діда Миколи, проспект В.І. Леніна, вулиця Фітьфебеля, бу0
львар Борі. Звучить? Покосимо бур’яни, підрихтуємо забори. Все буде
на уровні. Почитайте в газетах, в Інтернеті: в Галландії, Данії і ще десь
є вже пам’ятники братам нашим младшим – коровам, собакам. А ми
що, хужі? Ми перві на Україні одкриваємо пам’ятники зразу двом на0
шим видающімся бугаям – „Борі” і його діду „Фітьфебелю”. А оце взяв
календарі – сєльський – церковний, кулінарний, женський і ще чоти0
рі – за 500й, 600й, 700й, і 800й год. Работав два тижні по дванадцять ча0
сов у сутки без виходних – ізучав. Проаналізував. Наче все учитали.
Тут і Октябрська, і День рождєнія комсомола, і Стрітеніє, і Вознєсєніє,
Усікновєніє, і Констітуція, і День Парижської комуни, і 1 Мая. А Па0
сха, а Тройця, а Різдво, а Новий год по0новому і по0старому, а Водохре0
ще, а Пресвятой непорочной дєви Марії, а Миколи зімнього і літнього,
а Архистратига Михаїла, а Сорок святих, а Всіх святих?
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Кого не возьми – День вчителя, колгоспника, геолога, рибака, шо0
фера, космонавта або танкіста, погранічніка, десантника, День Воєн0
но0Морського флота. Ось вони. Чи День пасічника, охотника. Пожалу0
ста! І тут якраз вопрос до всіх. У вас є кума, чи хоч кум в крайнім слу0
чаї? Є. І в мене є. А Дня кумів немає. Ще раз передивився всі калінда0
рі вніматільно. Нема! Ну куди це годиця?
Значить, треба учрідить однині і довіку День українських кумів.
Цей День зразу ввійде в кагорту саміх любиміх нашим народом. Тут
треба тільки проголосувати. “За” буде 100%. Це безусловно. Ну, і даті0
рувать треба. Я думаю, можна було б після Покрови через пару тиж0
нів, або після Нового году по0новому. Там, я думаю, знайдеться три
дня свободних. Празник должен буть три дня (красним числом). 10й
день куми, 20й – кума, 30й – хрещеників. Не можна дальші одкладу0
вать таке важне решеніє. Отложить все в сторону – бюджет, закони –
підожде, а ми потерпимо. Но це – архіважливе для нашого народу –
зробіть, і ви останитесь в історії. Подивимось по тілівізору, а там –
Презідент з кумом, прем’єр з кумом, спікер з кумом, лідер опозиції з
кумою. А депутати аналогічно – хто з ким. І тут же хрещеники. Народ
баче, народ знає, “ху із ху”. Хай живе нерушимий блок кумів з просто0
го народу і правітєльства! Хай живе День українських кумів!

***
Да. Будуще – за людьми образованими. Но – без первоісточників.
Це 0безусловно. Школі треба зараз уділять особе вніманіє. Скільки там
недостатків! Я говорю не про учителів, а про учебники. Напримєр. Бе0
ру “Буквар”. Одкриваю наугад. Буква “Си” і слово “Слон”. Де бачили
наші діти в селі слона, я вас спрашую? Да хоч і в Київі. Шо, вони там
по Хрещатику чередою ходять? А де наші слова – свиня, сало, свіжи0
на, смалець, сметана, сир, само... правильно – самосвал і так далі?
Свиня смалена соломою – отак треба! І, вобще, свиня – це наша рідна
українська тварина. Про неї поеми писать треба, романси. Дав наряд
учительшам нашім, шоб доработали учебник, хоч той, шо єсть. А я, як
все учитають, утвердю.
Да так і англійська.
Шукав у книжкі, потом вже в словнику на 20 000 слов, самі прості
слова – налигач, путо, батіг, віжки, посторонки, хамут, лантух, реп0
тух, онучі – нема!
Зять, теща. Нема! Молодиця, кума, сват, свояк, шуряк, приймак.
Нема! Ну куди ж це годиця, я вас спрашую? А англійська, як вніматі0
льно придивився, то не така вже й страшна. От примєр – лице – по0на0
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шому. Можна сказать і по0книжному – обличчя. Можна і по простому
– морда, мордяка, мармиза, пика, або, даже – харя. А в їх – не!
“Хвейс” – і все. Просто. Я так зразу і запомнив – “хвейс”.
А починать треба, все0таки, з младшого школьного возрасту, з “Бу0
кваря”. Я увєрєний – пора вже написать український народний “Бук0
вар про сало”. А я в стороні од цього всенародного діла не останусь.
Дам свої рекомендації. Ну ось, для примєра. У мами Мотя. У Моті ля0
ля. Мама мила Мотю. Мотя мила лялю. У тьоті паця. У паці рило. Па0
ця рила рилом. Паця не мила рило. У Каті кетя. У Петі кетя. Катя ке0
тю гам0гам, І Петя кетю гам0гам. У Каті сало. І в Петі сало. Катя сало
ням0ням. І Петя сало ням0ням. У Пеп паця – ого0го! А Катя вся – ого0
го0го0го! Сало – цяця! Це я все для примера! І так од “А” до “Я”. А тре0
ба ж це все розвивать. В мене образованія – сім класів неповніх і кру0
жок політпросвіщенія в застойні времена. А скільки в нас учьоніх, а
кандідатів разніх всякіх наук, професорів, академіків? А пісатілів? А
методистів? І всі ж були дітьми. І всі ж люблять сало, і свіжину, і по0
росятко засмажене. Так постарайтесь, товарші, напишіть для діток та0
кий “Буквар”. Все лучче – дітям! В нове тисячоліття – з новим “Буква0
рем”!
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ЗМІСТ „ВЕЖІ" ЗА 2002,2004 РОКИ
За три роки вийшли 6 чисел часопису – по два щороку:
відповідно 2002,й рік – 11, 12; 2003 – 13, 14; 2004 – 15,
16.
СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА
АНДРУШКО Тетяна. І що мене в такому світі тішить? (поезії) . . . . . . . . . . .13
АПУТІС Юозас. Зелена звивина часу (триптих новел,
з литовської переклав Дмитро Чередниченко) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
БОГУСЛАВСЬКА Настя. Соло дерев'яної конячки (повість) . . . . . . . . . . . . .12
БРАТАН Микола. Шоста заповідь (драма) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
ВЕРТІЛЬ Олександр. Із небосхилу зоря засвітила (поезії) . . . . . . . . . . . . . .14
ВЕСЕЛА Людмила. Гірка цикута і п'янкий бальзам (поезії) . . . . . . . . . . . . .12
ГЕРАСИМЧУК Валерій. Окови для Чехова (драма) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
ДЗЮБА Леся. Продана душа (драма) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
ЖОВНА Олександр. Експеримент (повість) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
ЖУРБА Василь. Де ви, апостоли?" (драма) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
ЖУРБА Тамара. Іще не вечір, тільки надвечір'я... (поезії) . . . . . . . . . . . . . . .14
ЗАВГОРОДНІЙ Юрій. За імлою (поезії) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
КРЕМІНЬ Дмитро. На дистанції болю (поезії) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
КРИМСЬКА Ірина. Он дрімає щастя у траві (поезії) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
ЛАВРОВА Тетяна. Розслідування однієї справи (філософська проза) . . . .13
ЛИТВИН Микола. Іржання стриножених коней (поезії) . . . . . . . . . . . . . . . .13
ЛЮТИЙ Григорій. ????????????? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
МАКАРЕНКО Віктор. Візит президента (??????) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
МАМЧИЧ Олеся. Світ мені цвіте, як пектораль (поезії) . . . . . . . . . . . . . . . . .15
МІНЯЙЛО Віктор. Притчі на всі випадки життя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
МОГИЛЮК Володимир. "На сорочинській фурі" (поезії) . . . . . . . . . . . . . . .15
НЕПОМЕНКО Федір. Детектив мисливський.
Полювання на браконьєрів (оповідання з російської переклали
Василь Бондар, Петро Селецький) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
ПЯТРОВІЧ Барис. Фрески (оповідання,
з білоруської переклав Василь Бондар) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
СЕЛЕЦЬКИЙ Петро. Вигадка дозволена поетам (поезії) . . . . . . . . . . . . . . .11
СИДНІН Валерій. ????????????? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
СКИБА Роман. Медитації лицем до сходу (поезії) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
СКОБЛА Міхась. Навздогін снігопаду (поезії,
з білоруської переклав Петро Селецький . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
ТЕРТИЧНИЙ Володимир. Чотири новели . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
ЦАРИК Юрій. З рукопису книжки "Рабства світу цього" (??????) . . . . . . . .16
ШКЛЯР Геннадій. У лігві (оповідання) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
АНКЕТА "ВЕЖІ"
"Письменництво: важкий хрест чи лавровий вінець?"
ГРИЩУК Броніслав . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

ЖОВНА Олександр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
ЗАХАРЧЕНКО Василь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
КРАВЧУК Микола . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
ЛИТВИН Микола . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
МОТРИЧ Катерина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
МУШКЕТИК Юрій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
ОКОЛІТЕНКО Наталя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
ПОНОМАРЕНКО Любов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
ПУШИК Степан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
РІЗНИК Левко . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
РУБАН Василь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
СИЗОНЕНКО Олександр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
СЛАПЧУК Василь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
ТРУБАЙ Василь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
ШКЛЯР Василь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
ЯРОВИЙ Олександр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
ПИЛЬНУЙ!
ІВАНИЦЬКИЙ Іван. Житіє маленького українця
(фрагменти з рукопису нової книжки) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
ОРЕЛ Світлана. Чи настане початок кінця? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
ПОГРІБНИЙ Віктор. Лукавий. Його преподобіє шаблон.
Наші діти багато знають Шевченка? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
СТОЯН Микола. "Ненастанно політь бур'ян…" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
ЗА ОВИДОМ
ГРОМОВИЙ Віктор. Японське освітнє диво . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
ЧУКАНОВ Владислав. Дорога до Чехова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
СПАДЩИНА
ГРИГОРІВ Микола. "Важко я пишу, з болем і несамовитістю –
аж до виснаження..." (листи) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
ЗАДОЯ Іван. "Одесо!.. Моє здивовання і мій восторг!" . . . . . . . . . . . . . . . .13
КАРПЕНКОJКАРИЙ Іван. Ґандзя (драма) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
КОЗАЧЕНКО Василь. Коні воронії (третя частина роману) . . . . . . . . . . . . . .16
КУЦЕНКО Леонід „І знову він... двірець Віденський..."
(Варшава Євгена Маланюка) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
ЛИМАН Леонід. І тільки спогад, тільки віра й сни (поезії) . . . . . . . . . . . . . . .12
ПОЗНЯК Георгій. "З чужого голосу не співав…" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
ЧЕРНОВ Леонід. Злочинці. Хатні ліки (фейлетони) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
МІЖ БУГОМ І ДНІПРОМ
Автор невідомий. „Як ще були ми козаками"
(історія отаманаJсамостійника Пилипа Хмари...) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
БРОВЧЕНКО Володимир. Вікнина (спогади) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
ЗАДОЯНИЙ Василь. Московська навала (спогади) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
КУМАНСЬКИЙ Анатолій. Замах на поклад (спогад) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

ПОЛОНСЬКАJВАСИЛЕНКО Наталя. Заселення південної України
в половині XVIII століття. Частина 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13J16
ХОЛОДНИЙ Микола. Від „діда Лук'яна" – в Піщаний Брід (есе) . . . . . . . . .11
ШЕВЧЕНКО Сергій. Неподільні степи (літератори у зв'язках
Центральної України і Югославії) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
ШЕПЕЛЬ Федір. До Дня незалежності лишалося рівно сорок сім років... 12
BESTSELLER
ЛАГЗДИНЬШ Віктор. Ніч на хуторі Межажі (повість,
переклав з латиської Кость Оверченко) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11J14
СТУДІЇ. КРИТИКА
БАБЕНКО Олег. Спадщина, що повертається,
або Дещо про "Ґандзю" І. Тобілевича (КарпенкаJКарого) . . . . . . . . . . . . . .15
БАРАБАШ Світлана. "...Щоб любов моя стала добротворящою"
(огляд поетичних і прозових книг Кіровоградщини) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
БАРАБАШ Світлана. Гуманітарна аура "Дворянського гнізда Косачів"
(про монографію Івана Денисюка і Тамари Скрипки) . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
БАРИШЕВА Тамара. Блукання "Осіннього звіра"
(поетичний світ П. Селецького) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
БОНДАР Василь. "Мы жывем, а пад намі краіны няма..."
(про поезії Міхася Скобли) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
БОНДАР Василь. Епопея народного життя степового краю (??????) . . . .16
БОНДАР Василь. Утвердити любов і совість, і талант
(про книгу прози Федора Непоменка „За дверима – тиша") . . . . . . . . . . . .11
ГЕРАСИМЧУК Валерій. Як добре змуровані стіни (??????) . . . . . . . . . . . . .16
ГУШУЛ Юлія. "Я не вмію заробляти на життя..." (інтерв'ю з Р. Скибою) . .15
ЄРЕМЕНКО Любов. Збірка Василя Герасим'юка "Поет у повітрі":
ціннісні орієнтації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
ЖУРБА Тамара. "Вже ніхто не злякає моїх солов'їв..."
(про поезію Володимира Могилюка) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
ІВАНЧЕНКО В. "Свій дух, людино, мусиш воскрешать!"
(про пісенник Дмитра Шупти і Петра Лойтри) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
КЛОЧЕК Григорій. Бренд Григорія Гусейнова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
КОВАЛЕЦЬ Лідія. Необірвана нить (відкритий лист Леонідові Куценку) . .14
КОНДРАТЮК Марта. Хто "У пастці"? (про новий роман Ю. Мушкетика) . .15
КУХАР Оксана. „Зійде ранок такий голубий"
(про книгу поезій Катерини Горчар „Неприручений птах")
КУХАРУК Роман. Неначе кров із серця. Теплий подих і трава дощу
(літературні портрети Івана Хоменка і Володимира Базилевського) . . . . .13
КУЦЕНКО Леонід. "І буде світ, як осінь пізня..." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
МАРКО Василь. Слово, що повертає із забуття
(про повість Григорія Гусейнова „Станційні пасторалі") . . . . . . . . . . . . . . . .11
МАРКО Василь. Сторінки пам'яті серця (??????) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
СИЗОНЕНКО Олександр. Лютували шаблі...
(до 100Jріччя Юрія Яновського) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
СОКОЛОВА Віра. Слово про професійність (до 50Jріччя В. Панченка) . . .15

СТУСЕНКО Олександр. Руйнація як конструктивна діяльність (?????) . . .16
ХОМЕНКО Олександр. Поезія як життетворення:
сяєво достеменного слова "Золотих причалів" Світлани Барабаш . . . . . .16
ШЕПЕЛЬ Федір. Наша "Вежа" – в козацькій енциклопедії! . . . . . . . . . . . . .14
ПАЛІТРА
БАГАЦЬКИЙ Леонід. "Фантастичне ріелті" або "реальне фентезі" . . . . . . .12
БАГАЦЬКИЙ Леонід. Іконописець (про художника Володимира Волохова) . .11
КОРІНЬ Антоніна. Козацький „курінь" Леоніда Давиденка . . . . . . . . . . . . . .16
КУМАНСЬКИЙ Бpoнicлав. "Ми приходимо у світ, щоб щось зробити" . . . .14
МОГИЛЮК Володимир. Два творчих портрети
(про художників Юрія Гончаренка і Фелікса Полонського) . . . . . . . . . . . . . .13
ОРЕЛ Світлана. Іскра, яку кинув на землю Сварог . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Репродукції творів митців
ВОЛОХОВ Володимир . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
ГОНЧАРЕНКО Юрій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
ДАВИДЕНКО Леонід . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
ЛІПАТОВ Андрій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
ЛОГВИНЮК Олександр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
ПОЛОНСЬКИЙ Фелікс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
ЯВТУШЕНКО Микола . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
ВЕСЕЛА СКРИНЯ
ГОДОВАНЕЦЬ Микита. "За комір завжди лізе завірюха..." (байки). . . . . . .13
ДОЛОМАН Євмен. Маю пропозицію . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
З "Припічка" аж на "Вежу" (Петро СИВОЛАП, Борис СЛЮСАР,
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