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Борис ФОМЕНКО

СПІЛКУВАННЯ БЕЗ ВАГАННЯ
Практичний словник української розмовної лексики

5500 заголовних слів і словосполучень

(Прод., поч.. див. «Соборність», № 1-2  2010 р., «Соборність», 
№ № 1-2, 3-4  2011 р.)

С
сабо [взуття]
сад,  садівник,(-ниця);  садовина  ( фрукти )  //  дитячий  садок, 
садівницька школа
садиба, садибний; оселя
сам [ без інших ], самого, самому ( мн. сами ) // Ми сами з вусами; 
сам-на-сам
саме // а саме ( як-от ); так само ( те ж ); саме той; там само (лат. 
ibidem)
самий [тільки  один],  самого,  саму,  самою  //  самий  хліб,  саму 
воду,  саме лушпиння,  самі  обіцянки,  за таку саму  ціну́;  самий-
самісінький, самотній, самотність, самота, самотньо, сам на сам; 
«Про Кішку,  що гуляла,  як  сама собі  знала» – казка Редьярда 
Кіплінґа
самиця
самобутній оригінальний
самовбивчий, згубний
самовідчуття, самовизначення 
самовладання, холоднокровність //  втратити с. 
самовпевнений
самоврядний, самоврядування
самодопомога, самопоміч
самозабезпечення
самозагартування
самозаймистий, самозапальний // самозаймиста речовина
самозахист, самооборона
самозбереження [ властивий людині інстинкт ]
самозвеличення
самозневажання // с. – один крок до самознищення
самозрозуміло
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самонавчання, самоосвіта
самоокупний, самооплатний; самоокупність
самоомана
самоотруєння
самоплив, самопливом
самоповага, самопошана
самопожертва
самопочуття
саморобний
самосвідомість
самоскид
самостійний, самостійність
самотужки [ своїми власними силами ]
самоук [ залучаючи самовчителя ]
самоусунення [ зокрема "скраюхатство" ]
самочинний
сани, саней, саням, саньми́, на санях; санки, саночки
Санкт-Петербурґ
Сан-Франциско
сапа,-пи  [  знаряддя  для  полоття,  прополювання  ]  (  мн.  сапи, 
сап ) // 2-4 сапи́; сапання, сапка
сарана ( не саранча )
сатана,  сатанинський; антихрист,  біс,  вальзевул,  гаспид,  грець, 
диявол, дідько, лихий, люцифер, нечистий ( "чорт" ) // Хай йому 
грець! ( З народних уст )
свавілля, свавільний, сваволя
сварити(ся), сварка ( мн. сварки,-рок ) // зайти в сварку
свербіж,-бежу, свербіння  (мед. pruritus) // мені те не свербить
свердло, свердляр
свердловина // с. газова, артезіанська
светр
свинарня, свинарство; свинота, свиня // свиняче м’ясо; робити у 
свинячий голос
свідок, свідчення, свідчити; свідоцтво // с. про шлюб; свідчення 
віч-на віч
свідомий,  свідомість  //  втратити  свідомість,  знепритомніти;  він 
свідомий свого обов’язку
свійський // свійська тварина
світ ( мн. світи,-тів ), світовий // два сві́ти
світання, світанковий, світанок // від світання до смеркання
світлина, фотокартка, фотознімок; фотка (просторічне)
світло, світловий, світлолюбний // світляний циферблат
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світогляд, світоглядний; ментальний [щодо поглядів на життя]
свічка (мн.  свічки,-чок  )  //  2-4 свічки;  свічник;  Гра варта свічок. 
(Приказка)
свобода (мн.  свободи,-бід)  //  громадянські  свободи;  майдан 
Свободи  у  Харкові;  проспект  Свободи  у  Львові;  дихається 
свобідно
своєрідний, своєрідно
своєчасний, своєчасно
сволота, наволоч
свояк, своякиня
святенник,(-ниця) ( "святоша" ), облудник, ханжа
святий, святити//святити паску (реліг.), свячена вода, Свят-вечір
святковий, святкування, свято ( мн. свята )
священик ( реліг. ), панотець, ксьондз, пастор, ра́бин, пресвітер, 
імам
себе, собі // до себе, на себе, про себе
сектор,-а ( мн. сектори,-рів ) // 2-4 сектори
село ( мн. села, сіл, селам ), сільськи́й, селяни́н, селя́нка // двоє 
сіл; селянський побут; ( ірон. ) селюк, (-чка)
семеро, сімох, сімома; семиразовий
сенс,-су // Ви маєте сенс; у цьому немає жодного сенсу
серветка ( "салфетка" )
сервірування [ посуду і страв на столі ]
серга, сережка
сердити(ся)
середа, у середу, середовий // 2-4 середи; середами (  сурж. по 
середах )
Середземне море
середина, серединка
середньодобовий
середовище // с. існування; побутування
серпанок, серпанковий; вуаль
серце ( мн. серця, серць, серцям ), серденько, серцебиття // »Дай 
серцю волю, заведе в неволю» – п’єса Марка Кропивницького
сестра ( мн. сестри, сестер, сестрам ) // 2-4 сестри
сеча (  мед.  urina );  сечовий міхур (vesica urinaria); сечівник (ure-
tra)
сивенький, сивизна, сивий, сивіти, сивоборо́дий
Сидней ( радше Сидні )
сила-силенна,  силкування,  силоміць,  силувати,  сильнодійний 
[ засіб ] // На милування – немає силування. (Прислів’я)
симпатик, прибічник, прихильник
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симульований
син ( мн. сини ), синівський // 2-4, обидва сини; заблудлий син
синець,-нця ( мн. синці,-ців )
синьо-жовтий [ кольори Державного прапора України ]
сирівець [ квас ]
сир; сироватка // сир твердий, сир м’який
сировина, сировинний
сирота ( мн. сироти, сиріт, сиротам ), сиротинець // 2 сироти
сито ( мн. сита ) // 2-4 сита
сифіліс ( мед. syphilis ), пра́нці
Сицилія, сицилійський
сівба; сівалка
Сіверський Донець [ річка ]
Сіверськодонецьк ( "Севєродонецьк" )
сідати, сидіти // Сідайте, будь ласка!
сідниці, сідниця; дупа; сідничка // сідничний нерв
сік, соку ( мн. соки ), соковитий // у соку
сіль, солі, сіллю ( мн. солі, солей, солям ), сільничка
сім, сімох, сімом, сімома, на сімох, сімка; сімнадцять; сімдесят,-
тьох,-тьом,-тьма,  сімдесятий; сімдесятиріччя;сімнадцятеро; 
сімсот
сім’я, родина // сімейна людина
сіпати(ся), смикати(ся), термосити [кого] // сіпати головою
сірка, сірководень, сірковуглець, сірчаний
сірник // сірникова коробка
сіромаха, сірома, голота
сітка [ у рибальстві, математиці ] ( мн. сітки,-ток,-ткам ) // 2-4 сітки
Січ, Січі, Січчю // Запорізька Січ
скабка, трісочка, скалка, скіпка
скавучати, скавчати, скавуліти
скажений,  скаженіти,  сказитися;  сказ  (мед.  hudrophobia), 
водобоязнь // cкажений вовк (пес, кіт)
скаламутити, скаламучений
скалічений, скалічити
скарб  (  мн.  скарби  ),  скарбник,  скарбничка  (  "копилка"  )  // 
Державна скарбниця
скарга, скаржник,(-ниця), скаржитися
скасований, скасувати, ліквідувати; скасува́ння, відміна
скатертина, скатерть ( мн. скатерті,-ртей ), обрус // 2-4 скатерті
скелет [ споруди ], кістяк [ людей, тварин ]
скеля, бескид; скелястий
скерований [ щодо напрямку ], скерувати [літак, човен тощо ]
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скибка (  мн. скибки́  ),  скибочка;  шмат(ок);  окраєць  [  хліба  ]  // 
скибка Місяця
скиглити //  Ще  є  охочі  скиглити  й  скімлити  замість  діяти  – 
звичайні скиглії та скиглячки. ( З живих уст )
скидання,  скидати;  скидатися [  бути  схожим ]  //  скинути  ярмо; 
скидати очима ( поглядом )
скільки,-кох,-ком,-кома; скількимога  // Скільки з мене належить? 
[за послугу]
скісний, скісно, навскіс // скісний погляд; скісна риска
склад [  кількість ],  складник  //  склад студентів;  рухомий склад; 
склад [ cховище ] ( мн. склади ); склад [частина слова] 
складаний [ ніж ]
складати:  до  купи;  руки;  договір;  іспити;  провину  [  на  кого  ]; 
присягу ( присягати ); з цегли стінку
складність, трудність ( мн. труднощі ); складно; складнішати
склепіння, склепінчастий [ щодо стелі ]
скликання [ факт зібрання ], каденція [ у парламенті ]
скликання [ процес ззивання ] // с. додому курей тощо
скло, скління, скляний, скляр; склянка [ зі скла ] (мн. склянки,-нок) 
// 2-4 склянки; стакан [ металевий, пластмасовий ]
скнара, скупий; скнарість, скнарити
сковзкий, сковзко; сковзанка
сковорода ( мн. сковороди ), пательня
скоїти(ся) // Що тут коїться? ( З живих уст ); скоєння злочину
скопійований, скопіювати
скорбота, скорботний, скорботно
скоринка ( мн. скоринки,-нок )
скористатися [ з чого ]
скоротити(ся), скорочений, скорочення
скоцюрблений, скривлений, зігнутий
скраплений // с. газ
скраю // ( ірон. ) моя хата скраю
скривджений, скривдити
скриня, скринька ( мн. скриньки,-ньок ) // поштова скринька
скрипаль,(-ка),  скрипка  (  мн. скрипки,-пок  )  //  2-4  скрипки,  5 
скрипок; скрипковий концерт
скріпка ( мн. скріпки,-пок )
скрута, скрутний, скрутно // скрутні обставини
скубання, скубти // скубти за вуха
скуйовджений, скуйовдити
скуповування ( "скупка" ) // с. речей
скупчення // скупчити війська 
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скутий [позбавлений жвавості], скуто
скучити, скучний
слабенький,  слабий,  слабішати,  слабкий,  слабкість,  слабко  // 
слабувати на голову ( страждати від головного болю )
славень, гімн
славетний, славнозвісний 
слива, сливовий [ сік ]
слиз, слизовий // слизова оболонка
слизький, слизько, слизькіше // Скочити на слизьке ( потрапити 
пальцем в небо ). ( Приказка )
слимак, слимаковий
слина, слинити, слинько
слідкувати [ за ким ]; слідство, слідчий
слізка ( мн. слізки ), слізний // слізний газ
сліпий [ дощ ]; сліпцем, наосліп; сліпа: вулиця ( "тупик" ); куля 
( "шальна" ); стінка ( "глуха" )
Словаччина, словак,(-чка), словацький
Словенія, словенець,(-нка), словенський
словник, словниковий, словничок
слово, слововживання, слововжиток // слово честі
слоїк, банка; флакон
слугувати [ кому-чому ], служник,(-ниця)
Служба Божа ( реліг. ), Богослужба
службовець, службовка, службовий
слухавка, мікротелефонна трубка, рурка
слухання, слухати(ся); слухач,-ча́, слухачка; слухняний
слушний, слушно; резонно // слушна нагода; с. порада
сльоза ( мн. сльози, сліз, слізьми ), сльозотеча, сльозавий 
сльота // сльотава (дощова) погода
слюсар,-ря ( мн. слюсарі,-рів,-рям ), слюсарня, слюсарювати
смажений,  смаження,  смажити;  смаженя  [яєчня];  смаженина 
[печеня]
смак,-ку  (  мн. смаки,-ків  ),  смаковий,  смакувати,  смачний, 
смачно; смакота, делікатес // одягатися зі смаком; Смачного!; Я, 
мов той кіт,– їм мало, панове, але вибираю все найсмачніше. 
(Іван Мазепа)
смарагд, ізумруд; смарагдовий
смерека, ялина; смерековий
смеркати(ся),-кає(ться)
сметана, сметанний; сметанка ( вершки )
смикання, смиканина // його смикнуло за язик
сміливий, сміливість, сміливець, сміливішати
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смітник [ дворовий ], сміття  [  брудні побутові рештки ], сміття 
[ непотріб будь-якого ґатунку ], сміттєпровід
сміх,  сміховинний,  смішки,  сміятися  [  з  кого-чого  ],  смішно, 
сміховисько, сміхотун, смішко; реготун
смоктати [ молоко ], смоктальний; дудлити, цмулити [ трунок ] 
смолоскип, факел // смолоскипова хода
сморід, сморідний 
смуга,  смугастий;  смужка;  смуга:  злітна;  руху;  перешкод; 
прикордонна // штаба заліза
смугляк, смуглявий, смуглястий; смуглявка
смуток, смуткувати, смутний, засмучений
снага, виснажений; енергійність // собі до снаги ( під силу )
сніг (мн. сніги), сніговий, сніговійниця//йти по снігу; снігові замети
СНІД синдром набутого імунодефіциту, англ. AIDS)
сніданок, снідати, снідання
сніжка ( мн. сніжки ) // гратися в сніжки; сніжна зима 
сновигати [ рухатися туди-сюди ]
сновида, сомнамбула 
сокира, сокирний; сокирка, бартка
соловейко, соловеня
солоденький, солодко, солодощі, солодій,(-ка), солодшати
соломинка // хапатися за соломинку
сон, снодійне [ ліки ], соннота ( сонливість ) // сон наліг [на кого]; 
сторожкий сон
сонько,-ка,  сплюх,  сплюха,  сплячий,  сплячка; соннота //   сон-
красуня
сонях, соняшник // со́няшникова олія
сонячний,  сонячно;  сонечко // «Доки  сонце  зійде,  роса  очі 
виїсть» – п’єса Марка Кропивницького
сорокарічний, сорокаріччя, сороковий
сором, соромити(ся), соромно, сором’язний 
сорочка (  мн. сорочки,-чок ) // 2-4 сорочки, 5 сорочок; гамівна 
сорочка
сортувальний, сортувати
спадковий, спадкоємець,(-ємиця), спадок, спадщина
спакований, спакувати
спалах, спалахнути
спалення
спання // спати митусем («валетом»)
спантеличений, спантеличити; збентежений, приголомшений
Спаситель ( реліг. ) // Шукаймо спасіння від спокус лукавих. (З 
живих уст)
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спаскудити, занапастити
спека, спекотно, спекота // нестерпна (зморна) спека
спекатися [ кого ], позбутися
спересердя [ під сердиту руку ]
сперечальник, сперечання, сперечатися 
спертися, спиратися
спершу; спочатку
спеціаліст // молодий спеціаліст [ випускник вишу ]
спина // руки за спину
спиняти,  зупиняти // Якби знав я чари, що спиняють хмари… 
(Іван Франко)
спиратися [ на кого – що ]
спис, списа ( мн. списи,-сів ) // не варто було списи ламати
спитати, запитати // робити не спитавшись
спів, співак, співачка // Співоче поле 
співавтор ( мн. співавтори ) 
співбесіда, співбесідник,(-ниця)
cпіввідношення
співвласник,(-ниця)
співдоповідач,-ча, співдоповідачка,-ки; співдоповідь
співзвучний, співзвуччя
співіснування
співмешканець,(-нка)
співнаймач,-ча
співорендар,-ря
співробітник,(-ниця), коле́ґа, колежанка
співрозмовник,(-ниця)
співспадкоємець,(-миця)
співучасник,(-ниця), співучасть
співчувати,  співчуття,  співчутливо:  Сумуємо  разом  із  вами… 
Прийміть моє найщиріше співчуття…
спідлоба
спідниця, спідничка
спідня: губа ( не нижня ); кишеня ( не внутрішня ); білизна
спізнення, спізнитися, спізнілий
спійманий //  спійматися  [  на  чому  ]:  спіймати  облизня 
[залишитися ні з чим]
спілка (  мн.  спілки,-лок  ),  спілчанський  //  спілковий  статут; 
спілкування з іншими людьми
спільний,  спільність,  спільно,  спільнота;  спільник,(-ниця)  //  з 
початком  2007  р.  Європейська  Спільнота  (  Унія,  Союз  ) 
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налічувала 27 країн;  спільними зусиллями; спільна кімната; за 
спільної згоди діяти
спір(ка), суперечка // бути в спірці [ з ким ]
спіткати(ся)
спітнілий, спітніти
сплата [ внесена плата ] ( не проплата ), сплатити, сплачений
сплигнути, сплигувати
сплюндрований, сплюндрувати; спустошити
сповідь, сповідатися ( реліг. ), сповідник
сповістити [ кого ], повідомити [ кого ]
сповнений, сповна
спо́гад(и), мемуари; спомин [ кого про що ]; спогадка // дарунок 
на спогад
сподіваний,  сподівання,  сподіватися  //  над  усяке  сподівання; 
Доки дихаю – сподіваюсь. (Овідій)
сподобати(ся), уподобати // бути до вподоби
споживання,  споживач,-ча  //  споживацька поведінка; споживчі 
товари; Споживайте на здоров’я ( не їжте )!
спозараня, з раннього ранку 
спокій, спокійніший,(-ше) // у згоді і спокої; Дай мені спокій!
споконвіку, споконвічний
спокуса, спокусливий, спокусник,(-ниця)
спокута, спокутувати // спокутування провини
сполонізований
сполох, сполоханий // бити на сполох
сполука;  сполучати;  сполучення  [  пряме,  далеке  ]  //  шляхи 
сполучення; потяг-експрес сполучення Київ-Харків
Сполучене Королівство, Велика Британія
Сполучені Штати Америки, США
спонука, спонукати // спонука до дії [заохочення]
споріднений // споріднення по бічній, по прямій лінії
спорожнілий // с. майдан
спортовець, спортсмен
споруда, спорудити, споруджений
спорядження [ дія і предмети ]
спосіб,-собу // всілякими способами; жодним способом
спостереження,  спостережливий,  спостерігач,-ча  (мн. 
спостерігачі ) 
спотворювати, спотворювач; спотворений
спочатку, спершу
спочивати, спочинок//спочити у Бозі; немає спочинку [від кого-
чого] 
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справа,  діло,  бізнес  //  термінова  (  пильна  )  справа;  В  чому 
справа? Справа не варта заходу (Приказка)
справді, дійсно
справжній  (  не правдивий ),  дійсний; автентичний //  справжнє 
золото; справжній успіх; с. дурень
спрага, спраглий, спрагло
спрацьований, зно́шений
сприймати, сприйняття; сприймання
спритний, спритність, спритник; меткий
спричинити(ся), бути причиною, мати наслідки
сприяння, сприяти // сприятлива обстановка; с. погода
спроба // спробувати щастя; спробний камінь
спровокований [ ким-чим ]
спроквола, повільно,поволі 
спроможний,  спромогтися  //  купівельна  спроможність;  бути  в 
спромозі
спростований, спростування; заперечення
спрямований, спрямування // спрямувати зброю проти ворога
спустошений, спустошити
cп’янілий, сп’яніння, сп’яніти
срібло, сріблястий, срібний // срібляста тополя
срібник [ монета ], срібняк // за 30 срібняків Іуда продав Христа
ссавець, ссання // ссати кров [ чию ]
став ( мн. стави ), ставок, ставковий // 2-4 стави, у ставу
ставати: до праці; на бік слабких; на ворога; дибки [ щодо коня ]; 
на перешкоді ( заваді ); на рушнику [ одружитися ]; причиною
ставатися,  стається,  станеться  //  ніби  нічого  й  не  сталося; 
нарешті це сталося!
ставити: за вину; за обов’язок; в скрутне становище; запитання [ 
кому ]; над усе; собі за мету
ставитися [ до кого-чого ] (  сурж. відноситися ); виявляти своє 
ставлення ( сурж. своє відношення )
ставний, статечний, імпозантний, солідний
стадо, стадний // стадна поведінка
стажист,(-ка), стажування; стажер,(ка)
стайня ( р. в. мн. стаєнь ) ( не конюшня )
сталий, постійний // сталий порядок
сталь, сталлю; криця; сталевий, крицевий
стан [ вигляд ] // за станом на 1 січня; ці речі у гарному стані; 
стан: здоров’я; воєнний; моральний; скрутний
становити // такі дії становлять небезпеку; прибуток становить ( 
не складає ) 10 відсотків
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становище ( не положення ) // с. службове; міжнародне; вийти зі 
становища
старанний, старанно, дбайливо; ретельний, ревний,заповзятий
старий; старіший, старенький, старечий // старий зі старою ( не 
старик з старухою )
старовинний, старовина
Стародавній Рим
статевий; стать [чоловіча, жіноча]//статевий акт;статеві стосунки
стате́чний, солі́дний
стаття,-тті ( мн. статті, статей ) 
статура, фіґура, будова тіла; статурний; стрункий
статут,-ту ( не устав ) // с. фірми
ствердний, ствердно // ствердна відповідь [позитивна]
ство́рення [ дія ], створити(ся)
стебло,-ла  (  мн.  стебла,  стебел ),  стебельце,  стеблина  //  2-4 
стебла
стегно ( мед. femur ) ( мн. стегна, стеген ), стегнастий, стегновий 
// 2-4 стегна
стеження, стежити [ за ким-чим ] // стежити за порядком
стежка (  мн. стежки,-жок,-жкам  ),  стежина,  стежечка  (  мн. 
стежечки ) // 2-4 стежки ( стежечки ); йти уторованою стежкою
стельмах, колісник; стельмашня [майстерня стельмаха]
стеля, стельовий
степ,-пу ( мн. степи,-пів ), степовий // у степу
стерво, стервига; мерзотник
стерегти(ся) // Стережись потяга! [ на переїздах ]
стерно [  корабля  ],  кермо  [  автівки  ];  стерновий,  стернувати, 
кермувати
стиглий, стиглість // стиглі яблука
стидатися, стидовище, стидко, соромно // стидні віршики
стирчати, розташовуватися сторч(ма)
стискання, стискати; стиснутий // стиснути плечима
cтислий, стислість; стисло ( не коротко ) // стислий курс лекцій; 
с. словник
стіг, стогу ( мн. стоги,-гів ), у стозі
стій ( як стій ), моментально, раптом // ні сіло ні впало
стійкий, наполегливий; міцний // стійка фарба
стіл, столу; стільниця // стіл розсувний
стілець,-льця ( мн. стільці,-ців )
стільниковий, щільниковий // с. (мобільний) телефонний зв'язок 
стіна,-и,  мур  //  у  чотирьох  стінах;  фортечна  стіна  (  мур  ); 
"Китайський мур"
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стінка (  мн. стінки,-нок ) // стінка будівлі; настінний годинник; н. 
календар
стічний // стічні води; водостічна труба ( ринва )
стовбичити, стирчати стовпом // стовбур дерева
стовідсотковий [про якість]  // чистопробний 
стогін, стогнучи // стогнати від болю
стодола, клуня, гарман
століття ( р.в. мн. століть ) // ХХІ століття нашої ери
столяр ( мн. столяри ), столярня // столярська справа
стомлений, стомлення, стомлюваність // стомливе чекання
сторазовий ( "стократний" )
сторінка ( мн. сторінки ), сторінковий // гортати сторінки книжки
сторіччя (  р.  в.  мн. сторіч  )  //  сторіччя  від  дня  народження 
класика красного письменства ( белетристики )
сторона,  бік //  сторони (  не країни ) світу; дізнатися стороною 
[ опосередковано ]
сторонній // Стороннім входити не дозволено; сторонньому оку 
видніше
стос (стіс), стопа, зв’язка, штабель
стосовно, щодо // маємо відповідь стосовно вашої заяви
стосуватися [ кого-чого ] // ця справа, крім нашої родини, інших 
не стосується
стосунок,-нку (  мн. стосунки ) //  особисті  стосунки; не маю до 
цього жодного стосунку ( не відношення )
страва ( наїдок ) // вечеря з кількох нежирних страв
страйкар,-ря, страйковий, страйкувати
Страсний  тиждень (  реліг.  )  [  останній  тиждень  перед 
Великоднем ]
страта, стратити, страчений [ кара ] 
страх,  страху  (  мн. страхи,-хів  ),  страхати,  страхітливий, 
страхіття,  страшенно,  страшни́й  //  лицар  без  страху  і  докору; 
Страшний  як  тигр  котяра  Мурчик,  але  й  до  нього  знайдем 
ключик. (Бафік Ямничко)
страховик [ аґент, страхува́ч ], страхува́льник [ себе страхує ], 
страхування ( не страховка )
стрибати,  стрибок,  стрибун,(-ка),  стрибунчик,  стрибунець  // 
стрибати в гречку
стривати, почекати // "Зайчиську, постривай!" ( Мультфільм )
стрижень, стрижневий ( стрижньовий )
стриманий, стримувальний; стримати(ся)
стрій, убрання, шати; костюм
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стрілець,-льця  (  не стрілок  ),  стрілецький,  стрілянина  // 
стріляний горобець
стрімкий [ берег ], стрімко, стрімливо; стрімчак [ скеля ] (бескид)
стріха, дах // батьківська стріха ( батьківське вогнище )
стрічка ( мн. стрічки,-чок ), стрічковий // 2-4 стрічки
строк ( мн. строки,-ків ), строковий; термін [ кінцевий строк ]
строкатий, пістрявий
строчка [ суцільне шво ]
стружка [ дерев’яна, металева ]
струм // с. змінний; с. постійний
струмінь; струмок, струмочок, потічок
стрункий; струнко // струнка постать; команда: "Струнко!"
струс [ мозку ] ( мед. commotio ); поштовх
стугін, стуготіти, стугоніння
студенець, («холодець»), студенина, драглі
стужавілий, стужавіти [ про глину, цемент ]
стуканина, стукіт
ступінь,-пеня // вчений ступінь
стурбований //  стурбованість  батьків  через  тютюнопаління 
підлітків
стусан,-на ( мн. стусани ), удар 
стягнення [ податків ], стягнути [ борг ] // накласти стягнення
субтильна [жінка], уразлива, тендітна, м’якої поведінки
сувій,-вою [ тканини ], згорток
суворий, суворість; вимогливий // суворі заходи
суглоб ( мед. articulatio ) // суглобовий ревматизм
суд, суду, судові; судочинство // судовий позов; судова справа
суддя ( мн. судді ) // 2-4 судді
суджений, наречений
судина ( мед. vas ), судинний
судно, корабель ( мн. судна ), судновий [ дзвін ]
судома ( мед. spasma ), корчі; судомити, судомисто
суєта, метушня // марнота марнот
сузір’я, констеляція
сукня, сукенка; плаття
сум,-му, сумний, сумно, сумувати
Суми, Сумам, в Сумах; Сумщина
сумирний, спокійний; сумирно
сумісний, сумісник, сумісництво
сумка ( мн. сумки,-мок ), торбина; торбинка [ дамська сумочка ] // 
2-4 сумки, 5 сумок
сумлінний, сумлінно, сумління // докори сумління
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сумнів, сумнівний,сумніваха; скептик // мати сумнів [ у чому ]
суперечити, суперечка; суперечність ( не протиріччя)
супе́рник,(-ниця), суперництво
супровід, супровідний; супровідник [ для супроводжуваного ]
супу́тник,(-ниця) // супутні товари
суржик, суміш // с. мовний – ознака низької загальної культури 
індивіда; хвороба мови: (типовий приклад) «Моя Нюрка робе на 
кирпичном  рахівницею»;  (нормальна  фраза)  «Дружина  Ганна 
працює в цегельні обліковцем»
суровий [ нитки, полотно ]
сусід,(-ка), сусідній; сусіда [ він, вона ]
суспільний, суспільство // суспільно корисна праця
сутичка, зіткнення
сутінок ( мн. сутінки,-ків ), сутінно
сутність, суто; суттєвий [ щодо змісту ] // суттєві зміни в тексті
сутужно, тяжко
суходіл ( "суша" ); материк
сухоти,-хот ( мед. tuberculosis ), сухотний
суцільний, цілісний; суцільно
сучасний,  сучасник,(-ниця),  сучасність;  сьогоденний; 
модерновий
сучка (  мн. сучки ) // 2-4 сучки; суче вим’я [ нарив ]; сучий син 
(просторічне)
сушарка [ для білизни ], сушарня
схаменутися, отямитися
схвалений, схвалити, схвальний; апробований
схвильований, схвильовано; схвилювати(ся)
схибити,  помилитися,  схибнутий  //  "Не  схибуй,  Асунто!" 
( Кінофільм )
схил; схиляти(ся), схильний // на схилку віку
схід, східний // схід сонця; країни Сходу; східні терени України ( 
не Східна Україна ) [ як і не: Західна, Південна, Північна Україна ]
схований,  схованка,  сховати(ся),  сховище  //  камера  схову 
багажу; гра в схованки
сходи [ зі східцями, (сходинками) ]
схожий ( матем. подібний ), схожість // схоже обличчя; подібний 
трикутник; Нічого схожого! ( З живих уст )
схопити(ся),  схоплений  //  схопити  голову  в  руки; схопити  за 
петельки (за барки)
схудлий, схуднення // схуднути на обличчі
сьогодні, сьогоднішній
сьомий // на початку сьомої години вечора
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сьорбати [ рідину ]
сюрчати, сюрчок; свистіти
сягати // с. в далеке минуле
сяйво, сяяння

Т
та [ і, й, але ] // вогнем і мечем; ліва та права; швидко й чітко;  
малий, але коштовний
табір ( мн. табори ), табірний // дитячий табір відпочинку
тавро, затаврувати
таємний, таємниця, таємничий, таємно; таїна́
Таїланд, тайський, тайці
так, так само, так що, такісінький, також
таксівка, таксі
тактовний, тактовність
талан,-ну [ щастя ], таланити // йому таланить (щастить)
талант,-ту [ хист ], здібності; талановито
Таллінн
там, там само [ лат.ibidem] // де там!
тамувати, стримувати // тамувати подих
танення // т. снігу; танути від захоплення [ чим ]
танок,-нка, у танку ( мн. танки ) // танкова мелодія; бальні танці; 
танцівник,(ниця); танцмайданчик
тарган, прусак; тарганячий
тарілка (  мн.  тарілки,-лок  ),  тарілковий;  таріль,  тареля 
( "блюдо" ) // 2-4 тарілки, 5 тарілок
тартак ( не лісопилка )
тато, татуньо, татусь; неньо; батько
твань ( "тина" ), тванистий, багнистий; багно
тварина, тваринний; тварюка
твердий, тверденький//твердий: знак; вагон; тверда: вдача; 
твій, твого, твоєму
твір, твору; творчий, творчо
теза ( не тезис ), тезовий // тезово викласти зміст
тезко
тека ( "папка" ), "дипломат"
текти, тече, течуть
телевізія ( "телебачення" ) // телевізійна передача
телесик, карапуз, опецьок
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телефон,  телефонувати  //  телефон:  стаціонарний;  мобільний 
( стільниковий )
теліпатися, плентатися
темрява, темно, темніше // темрява неуцтва
тендітний, ніжний // тендітна панна
тенета, сітки [ на полюванні ]
тепер, у цей час, під цю пору
тепло, тепліше; теплоємний; теплоємність
теревенити, базікати // теревені розводити ( правити )
терези [ важ́ільні ваги́ ], терезки // аптекарські терези
терен [ рослина ] ( мн. терни ), тернина // терновий вінок; тере́н // 
[ мала́ територія ]
термін,-ну [ кінцевий строк ], терміновий, терміново;  термін,-на 
[ визначення чогось ], термінологія
терпець,-пцю // т. увірвався мені; втрачати т.
терпуг, терпужок, напилок
тертушка, тертка ( мн. тертки ); тертя
тесля, тесляр, теслярський, теслярувати
теча, течія ( мн. течії ) // 2-4 течії; пливти за течією
ти, тебе, тобі, тобою // від тебе, до тебе, за тебе, для тебе
тиждень, тижня ( мн. тижні,-нів ); тижневий, тижневик // 2-4 тижні
тимчасовий, тимчасово, тимчасом
тин (мн. тини,-нів),тинятися//на тину,2-4 тини; ні в тин ні в ворота
тип, типовий [ характерний ], типовий [ стандартний ]
ти́рса [дрібні частинки деревини] // тирсова плита
тиск; тиснява, тиснути // кров’яний тиск; тиснути руку
ти́сяча ( мн. тисячі́,-чам́ ) // 2-4 ти́сячі; тисячоліття // живемо у 3-
му тисячолітті   
тисячоріччя // т. від дня народження …
тиша,  тихіше,  тихше,  тишко,  тишком,  тихцем  //  німа  тиша; 
тишком-нишком
тицяти, тицьнути
тікати // ґрунт тікає з-під ніг
тільник ( "тільняшка" )
тісний, тісненький, найтісніше, тіснота, тіснява
тістечко // 2-4 тістечка
тітка ( мн. тітки,-ток,-ткам ), тітонька, тітуся // 2-4 тітки, 5 тіток
тішити(ся), радувати(ся), раді́ти // тішити себе надією
ткаля ( "ткачиха" ); тканина, тканинний
тло, фон // на тлі подій
тлумачення, пояснення, переклад // тлумачний словник
тобто, себто
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товкмачити; товкти(ся)
товпитися [ рух натовпом ]
товстий, гладкий, товстелезний, товстішати; гладун
товчок ( "товкучка" ); товкотнеча
тогочасний; тоді, тодішній
той, тієї, тому, тією, на тому ( тім ) // не без того; без того сусіда; 
від того місця; нам не до того; стояти на тому; на тому шляху; 
кілька років тому; завдяки тому
толерантний, толерантно; терпимий, поблажливий
толока,-ки [ гуртова допомога ], на толоці, толока (залишене на 
випас худоби поле)
том,-ма ( мн. томи,-мів ) // 2-4 томи
тон,-ну ( мн. тони,-нів )
тонкий:  натяк;  слух;  сон;  тонесенький,  тонісінький,  тонкіший; 
тонкощі // знатися на тонкощах; грошей тонко
топіре́ць, бар́тка
топо́ля ( мн. тополі,-поль ), тополина
торба  (  мн.  торби,-бів  ),  торбинка  (  мн.  торбинки,-нок  )  //  2-4 
торби, торбинки, 5 торб, торбинок; дамська торбинка
торг [ прицінювання ];  торг [ установа у справах торгівлі ] (  мн. 
торги); торги́ [ аукціон ], тендер
торговельний: майданчик; павільйон; центр [ґалерея крамниць]
торговий: дім; порт // торгова марка, торгове місто
торік, торішній [ минулого року ]
торка́ти(ся),  торкнути(ся);  заторкну́ти, заторкувати //  торкатися 
стінки; заторкнути важливе питання
Торонто // з Торонто до Києва
торохтій, базікало;торохтійка; торохтілка [іграшка для немовлят]
торочити, верзти нісенітниці
тороччя, торочки; бахрома
торт,-та ( мн. торти,-тів ) // 2-4 торти
тортури,-тур, катування // взяти на тортури
торувати, торований // торувати путь
тотожний,  схожий,  відповідний,  ототожнення,  асиміляція; 
ідентичний
точитися, тривати // точаться нескінченні розмови про…
тощо, і тому подібне [ і т.п. ],  і так далі [ і т.д. ]
травлення, травний
травник, ґазо́н
трапити(ся), траплятися; скоїтися, статися
треба, слід, необхідно, потрібно, належить, має бути, годиться
трембіта, трембітанник
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тремтіння, тремтіти, тремтливий, тремтячий
тренування, тренувальний, тренований
третина, третя частина
тривалий,  тривалість,  тяглість,  тривати  (не продовжуватися) 
[щодо часу]; тривкий
триденний;  триколірний;  трикутний;  триособовий;  триразовий; 
трирічний; тришаровий
тризуб // Тризуб – Державний герб України
тримати(ся), тримач // тримати своє слово
тринькати // т. гроші
*тритомовик, тритомник; тритомовий
тричі; трійко, троє
Трійця ( реліг. ) // Зелені свята
тріска [  скалка,  скіпка  ]  (  мн.  тріски,-сок  ) //  бачить  тріску  у 
чуждому оці…
тріскотнява; тріскачка ( сурж. тріщотка )
трішки, трохи, трошечки // трохи згодом
тростина, тростинний // тростина цукрова, тростинний цукор
троянда, трояндовий
трудар, трудівник,(-ниця), трудовитий
трудний,  трудніший,  труднощі;  трудноприступний  //  трудний 
хворий ( не важкий), трудна дитина
труєний, труєння, труїти
труна ( мн. труни ), трунар
трунок,-нку // алкогольний напій
трьохтисячний
трясовина (те, що засмоктує)
трясця [ трясучка ] // Хай йому трясця! (З живих уст)
тубілець,(-лка), автохтон,(-нка); тубільний; абориген
туга, смуток; тужливий
туди // квиток "туди і назад"
тузінь,-зеня [ 12 ]
тулити(ся) // Не притулятися! [ до автоматичних дверей ]
тулуб, торс; тулубовий
туман // напустити туману
тупак, тупенький, тупісінький, тупіший; лобас, довбеха
тупцювати // т. на місці
турбота, піклування; турботливий; турбувати(ся), тривожити(ся); 
хвилюватися
Туреччина, турок (р. в. мн. турків), туркеня, турченя [про дитину]
Туркменистан,-ну
тусан [ удар ногою, коліном ], тусати

________________________________________________________ 
Соборність                                   20                                  Sobоrnist



тушкований, тушкування [ капусти, риби тощо ]
тхір, тхора, тхорячий ( тхоревий )
тхнути [ про поганий запах ]
тьмяний, тьмяніший; тьмяніти, тьмарити // в очах тьмариться
тьохкати, тьохкання [ птахів ] // серце тьохнуло
тютюн, тютюнник, тютюновий
тюфтельки,-льок
тюхтій,-тія, вайлуватий, неповоротки́й; мамула
тяганина, зволікання; метушня
тягар,-ря, тягаровий // бути тягарем [ для кого ]; тягар обов’язків
тяжкий, тяжкенький; тяжко: на серці; плакати // тяжко розумний 
(ірон.)
тяма,  розум,  (тямити(ся),  тямущий;  тямкий,  кмітливий, 
пам’ятущий // без тями; не при тямі; прийти до тями; не тямити 
себе; тямитися [ на чому ]

(Закінчення в наступному номері)

Чотирнадцять років і ще тиждень
З Еммою Андієвською я знайомий 14 років. 
В січні 1998-го я переїхав до Мюнхена, де познайомився з Іваном 

Кошелівцем. 
–  Знаю  вас  заочно,  друкував  у  журналі  ваші  виступи  у 

«Меморіалі», – сказав Метр української літератури, до недавнього часу 
головний редактор українського часопису «Сучасність», що видавався у 
німецькому Мюнхені

Почав  знайомитися  з  українською  літературою,  яка  була 
недоступна навіть у вільній Україні після розпаду совєтської імперії. Був 
нагороджений  за  важку  долю еміґранта  знайомством  з  талановитою 
людиною, діячем української  культури,  далекоглядним письменником. 
Це він, Іван Кошелівець, після знаймства з першими трьома числами 
«Соборності», які я привіз до Мюнхену, сказав голосно при інших діячах 
української  культури:  «До  нас,  на  зміну  «Сучасності»,  прибула 
«Соборність». Після того часто плутали «Соборність та «Сучасність». А 
ще він  сказав:  «Сучасність»,  на  жаль,  перетворюється на  звичайний 
радянський часопис, а ви привезли на Захід «Соборність», щоб він не 
став  радянським».  Цей  афоризм  Кошелівця  потім  я  чув  від  різних 
людей багато  років  у  Мюнхені.  Це була  чиста  правда.  Наші  тривалі 
розмови  про  українську  літературу  запам’яталися  на  все  життя.  За 
кілька  місяців,  добираючи  автуру  до  «Соборності»,  познайомився  з 
дружиною Івана Максимовича видатною письменницею та художницею 
Еммою Андієвською.

1999 страшна чутка,  як шарова блискавка,  приголомшила всіх: 
«Не стало Івана Максимовича Кошелівця».
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Можливо, що втрата Кошелівця зблизила мою дружину Марію, а 
потім й мене з пані Еммою. 

 Ми  ніколи  не  переставали  спілкуватися  телефоном  та 
листуванням,  а  з  жовтня  2004-го  бачилися  тільки  один  раз,  коли  я 
влаштував  у  Єрусалимі  виставку  картин  Емми  Андієвської  й  вона 
приїздила на відкриття. 

Й ось у травні 2012-го разом з Марією ми несподівано прилетіли 
до Мюнхена. Перший дзвінок Еммі Андієвській. Потім зустрічі, зустрічі. 
Квартира,  прикрашена  картинами,  виглядає  як  цікавий  музей.   Пані 
Еммі 81 рік. Кожний рік вона видає нову книжку сонетів. Поезій тисячі, 
як і її картин, які вона безперервно малює. 

Її двокімнатна квартира вщент уся заставлена: картини, картини. 
Не метр, а кожний деціметр. До будь якого приміщення: кухні, кімнати, 
спальні можна протиснутися тільки бочком, дивлячись під ноги, аби не 
зачепити взуттям якийсь ріжок картини.

Емма  Андієвська  –  творча  людина.  Нагадаємо:  її  персональні 
виставки були від першої 1956 року у Мюнхені й з 1989 щорічно й не 
один раз у:  Нью-Йорку,  Торонто, Парижі,  Сіднеї,  Чікаґо,  Єрусалимі,  у 
багатьох  містах  Німеччини,  у  багатьох  містах  України,  Празі,  у  місті 
Капуї  –  Італія,  й  ще  в  безлічі  міст  Європи  та  Америки.  Картини 
експонуються у шістьнадцяти музеях  і  ґалереях України,  Чехії,  США, 
Німеччини. Але цього мало!

Україна буде колись мати музей «Емми Андієвської». як є музей 
«Далі» та музеї інших видатних художників, у своїх країнах. А зараз? Ми 
зичимо  пані  Еммі  Андієвській  довголіття!  Зичимо  їй  здоров’я  й 
незламної волі до творчої праці!

До 14 років близького знайомства додався ще тиждень.
Олександр Деко 

Поезія

Емма Андієвська
Член Національної Спілки письменників України, член ПЕНклубу, 

лауреат кількох літературних премій, відома поетеса, прозаїк, 
художниця.

Із ще не друкованої збірки «Міста – валети»

В пергу – за парашутом – парашут
Найменша квітка – всесвіти – на дотик, –
За ауру – навколо себе – дельти,
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Щоб – радість існування – передати
Й тим, що – додолу – серед – з’яв сердитих.

Буття – щомиті – розклад сил – ладна ́
Так, щоб – трампліном – вгору – в промінь – й дно.
Чекає – й ніч на видовження – днем –
Сопілкою – на струхлому – рядні.

Перепадає – й нижнім – на горіхи.
Та віз – рука, що – за межею, – руха.
Хоч – по калюжах – небуття – майстрині –

Ще – молоточками – найм’якші – струни,
Звільняючи – нутро – від струпів – й шат,
Де дійсність, – ізгасаючи, – пашить,

В пергу – за парашутом – парашут. 

Заки – свідомість – крильця – під моріг

На мить – завмер – в повітрі – день: курбет.
Біжить, – з ніщот – і до ніщот – юрба. –
Не дбаючи, чи – буде  – на них – збут,
Орбіти – шкет – на власному горбі.

Час – поміняв – подоби – і лаштунки.
Поверхню – й те, яке – віки – під тиньком.
Серед лахміття – завалявсь – й світанок,
Що – раптом – як єдиний порятунок.

За петельки – найвище – й замазура, –
Є – батіжок – і поле неозоре.
Світ, мов кавун, і всі – до всього – доступ –

До – гри у поло – і до краль грудастих,
Заки свідомість – крильця – під моріг,
Де – щойно – суходоли – і моря.
 

Невтільне – безнастанно – в цей світ – люки

Орлів – не  видно, а блакить – їх клекіт. 
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Невтільне – безнастанно – в цей світ – люки.
Навкілля – голову – поволі – й лікті.
Бичків – з бляшанки – в скверику – бурлака.

Добу – перевіря – густиномір.
Сирена – школяреві – ніжку – з хмар. –
Цей – народився, той – уже помер.
Щойно – китайський – й знов – туманом – мур.

Як – пори року – стиск – і плин – рідин. 
Покривджений, – і сміючись,  – рида. 
Рукою – геть – всі «ні» – десятилітні,

Ще – конче – ціль – підтоптаний – зальотник. –
Й закоханий – букетик, – нагідки, –
По трапу, – не чекаючи – гудка.

Весь мозок – крига, а єство – горить

Закашлявсь,  – й світ – зібгало – на перчину.
Із забігайлівки – несуть – печеню –
До столика, де гурт, – тогобочани,
Яких – пильнує – дівчинка-мовчуня.

Атлет – уздовж алеї – вгору – гирі:
Тренується – пересувати – гори.
На дзиґликах – пташиний лет – авґури.
Озон – для цирку – продукують – герми.

Прокинулися – трави – балакучі.
Річки – із пір’я – по краплині – качур.
Приручений – зідха – з порталу – мармур, –

Левина – паща, – а єство – сумирне.
Й лиш дзиґар – з вежі – роззявляє – рот, –
Весь мозок – крига, а нутро – горить.

Та колобок – вже виплигнув –
з коша з «Відозви»

Ніяк – до рівноваги – від розмивин
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Нутро, яке – відбігло – в тлумі – мови,–
Й замість – аорт і ґанґлій – самі – мальви
Крізь – рештки молу, над яким – дві – меви. 

Пустеля – надми – від очей – до щік,
Яких – не заховати – у мішок.
Озону смужка – поспіль – на лущак –
Від хвиль, що – берег щему – ще – і ще.

Міняють – речі – густину – і вигляд.
Приплив – й відплив – і сутність, – й вуглеводи.
Потвор шереги – до єдиновладдя, –

Хоч – труп – часами – руку – і з-під льоду. –
І шовкопряд буття – і шок, – і шовк. –
Та колобок – вже – виплигнув – з коша.

Міська ідилія
Минає – день. Буття – іде – під ляду. 
На ніч – червоні пуп’янки – колоди.
В метро – й перед – кіосками – ще – людно.
Згорта – анали – й геть – ніщот дослідник.

Повітря – і найменшу – погаданку.
Навколо місяця – вже – перші – динґо.
Спіраль – із молу – вітряки – щодення. 
Дідусь – собі – й котові – беладонни.

Перед аптекою – у черзі – гуси:
Вночі – навчання – потребує – гасу.
Книгарню – гасять. – В гучномовець – шельма – 

Про щастя, яке – віху – вирішальну. –
Лиш – де – для пішоходів – перехід,
Жебрак – з легень – світильник – видиха.

Із небуття – знов – човен – і весло
В кутку – ледь – ледь – шепочуться – рослини, 
Й ікрою – стелю – кольорові луни.
Свідомість – ще – у сновидінь полоні. –
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Вирує – світом – течія зелена.

Хоч – кліпне – око, – й перехід – в строкате.
Буття, що – з ям – до здійснення – макети
Скрізь – вільно – ходять – духи прямокутні.
Речей – напруга – діє – за  наркотик. 

Із порожнин  – повихилялись – вежі, –
За ́крут матерії – без повноважень.
Кущ очерету – повінь – не доскубла, 

І він – самотньо – інший берег – коблом*. –
Й стихія, що, – як мертву, – понесли, 
Із небуття – знов – човен – і весло.

*Кобло – кущ очерету,  що відірвався під час повені й самотньо десь 
зачепився. 

Сміється – шкетик,  – у руці – нуґа

Пірс. Дефіляди – виродків тендітних, 
Що – на серпанки – на найменший – дотик. 
Малим – на втіху  – брязкальце – і дутик –
Батьки, няньки, – й красуні – бородаті. 

Хто – жабу – в горлі, – для того – й ромен, –
Пильнують, щоб – одразу – клином – клин.
Смерть – ще й – порога, як вже – іхневмон,
Що – путівець – між зсувів – і оман. 

Аби для тих, яких – ляка – місильник –
Набоці, що – обов’язки – васальні, –
Для рівноваги сил – орган – партиту, 

Не – вири ́  зла – без спин – й облич – істоти. 
І вже, – хоч – щойно – бронхи – й ляринґіт, –
Сміється – шкетик, – у руці – нуґа.

Й знов – крізь хвощі – тигр
шаблезубий – йде – на водопій.

Товчуть – сумління – в грудях, мозку – в ступі, 
Яку – життя –  на всі боки – тіпа. 
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А шлях – і далі – звукові метопи, – 
Ні ритму – не міняючи, – ні – тембру. 

Лиш намір, – силовий метеорит, –
За межами – зиґзаґів – і широт, 
Підвладний – тільки – рухові вперед. –
Й мигтять міста ́ – із криці – і церат –

І океани, які – гір відноги – 
З верхів’ями, котрі – під вічним снігом. –
Дух, що – й еони, як – одну добу,

Мо ́ці– і тим, хто – ледь-ледь – шкандиба. –
І знов, – крізь хвощі, – повз павичів і пав, –
Тигр шаблезубий – йде – на водопій. 

Нащадок

Ковзнув – і задзеркалля – ненароком. 
Ґрунт – вмить – набік, – від нього – тільки – скрекіт. 
Все довші постаті – назустріч – руку, 
Щоб – слимаків, в які – згорнулись – ріки, 

Що їх – лишила – на жорстві – доба – 
На згадку – про рухомість – подобизн. – 
З шухляд буття – лиш – сірка та азбест
Допомагають – шлях, який – забувсь, 

Хоч – ду ́ші – свій обо ́лок1 – до скарбони, 2

Аби – не вікувати – в калабані, 
Де – самі – схлипи, товчія – й ніщоти,

Що їх – колись – завиграшки – нащадок – 
На дошці з роликами, (старт – й  мюон)3 –
На тузінь – кальп – дощенту – позмива. 
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1 Оболок – малий обол.
2 Скарбона – скринька, до якої віруючі 

кидають гроші на потреби церкви.
3 Мюон – елементарна частинка з 

позитивним чи неґативним зарядом, рівним заряду 
електрона, і з масою рівною 207 електронним масам.

 

                         

Про автора
Станіслав БОНДАРЕНКО народився  17  грудня  1954 року   на 

Дніпропетровщині у сім”ї колишнього в’язня трьох концтаборів, включно 
з Бухенвальдом.

   Після  закінчення  філфаку  КДУ  імені  Т.  Г.  Шевченка  --  на 
журналістській  роботі  (газети  „Вечірній  Київ”,  „Независимость”, 
„Киевские  ведомости”).  Нині  –  заступник  головного  редактора  газети 
„Літературна Україна”.

   Ще  під  час  навчання  в  університеті  Станіслав  разом  з 
однокурсниками створив самвидавський журнал, розгромлений КДБ в 
кінці  1970-х,  тому  вихід  книг  поета  став  можливий  лише  під  час 
„перебудови”:  спершу  з”явилися  у  вид-ві  „Веселка”  збірки  для  дітей 
„Струмок” (1989) та „Чайка Нескучайка” (1991).

   Нині С. Бондаренко автор 19 книг загальним накладом більше 
мільйона примірників. Серед них – „Я сам із дат печалі”, „Бенкет під час 
Кучми”,  „Євангеліє  від  тюрми”,  збірка  вибраних  поезій  „СНГеній”, 
„Кирилиця київських вулиць”. Лауреат літературних премій імені Антона 
Чехова, Максиміліана Волошина та інших, а також премії імені Бориса 
Нечерди (2010 р.)  –  „за самобутні  художні  відкриття  та  утвердження 
нових  напрямків  в  українській  поезії”.  Лауреат  „Коронації  слова”–  за 
перший прозовий роман „От я вся – я свято, або Віхола лохів”, який 
витримав два видання за півтора роки  й увійшов до короткого списку 
книги року „Бі-Бі-Сі” (2009 р.).

    Іще в роки „перестроєчного” розгулу бандократії в результаті 
журналістських розслідувань Станіслава Бондаренка, опублікованих у 
найтиражнішій  на той час газеті  України   «Коза» («Независимость»), 
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вийшли  із  СІЗО  та  тюрем  19  незаконно  заарештованих,  невинних 
людей, що потім підтверджував суд, а деякі прокурори, офіцери МВС та 
КДБ-СБУ були покарані за корупцію.

     С. Бондаренко також є автором більш ніж тисячі статей та 
інтерв’ю з літкласиками й світовими політиками. Його співрозмовниками 
були Расул Гамзатов, Чингіз Айтматов, Микола Вінграновский, Роберт 
Рождественський,  Андрій  Вознесенський,  Белла  Ахмадуліна,  Ліна 
Костенко,  Борис  Єльцин,  Павло  Загребельний,  Борис  Олійник,  Іван 
Драч,  Мілорад  Павич,  Мадлен Олбрайт,  Олександр Квасневський  та 
інші.

   Минулого  року  побачила  світ  поетична  збірка  Станіслава 
Бондаренка  „Кирилиця  київських  вулиць”,  де  щемно  відлунюють 
глобальні питання: куди летить наша „вітчимська Вітчизна” й людство в 
цілому? Високими „шляхами птахів” збірка веде читача від єгипетської 
пустелі, гори Мойсея та Гетсиманського саду – через європейські міста, 
де „розчинилося” чимало „блудних синів” і доньок, – додому, до рідного 
Києва, до заглиблень у древню „кирилицю вулиць”, яка проступає під 
палімпсестами  пізніших  нашарувань.  Книга  є  чи  не  першим 
концептуальним зразком міської лірики в нашій сучасній поезії, певним 
продовженням „розстріляних” традицій Євгена Плужника.  

   Поема-кліп  „Нічна  розмова  з  Європою”  –  це  суб’єктивно 
осмислена історія співбуття Європи й України та пошук аргументів для 
обґрунтування  спів-присутності  України  на  континенті  –  передусім  у 
культурно-духовному вимірі. Це чуттєво-інтелектуальне  запрошення до 
таємниць  сенсу-семантики  наших  слів  і  літер,  до  осмислення  ідей 
видатних  європейців,  таких,  як  філософи-кияни  М.  Бердяєв  та  Л. 
Шестов, що допомогли Європі „народити Кафку, Сартра й Камю” і стали 
головними ідеологами екзистенціалізму. Важливим для автора є й те, 
щоб  „між  собою зналась  рідня  поетична”,  бо  поети  –  Стус  і  Рільке, 
Плужник  і  Лорка  та  їхні  побратими  –  совість  своїх  націй  і  людства, 
найнадійніші провідники до спільної істини.   „Нічна розмова...” – це ще 
й зізнання в любові та спроба „покаянно випити” з Єропою за майбутнє 
зближення  й  розуміння  того,  що  „Baсk in the USSR”  нам   дорівнює 
смерті  в дурмані” – хай те „Повернення до СРСР” залишиться лиш 
піснею „Бітлз”, а не загрозливою перспективою.       

Так, „ми є й будемо на карті Європи, але чи будемо в її серці?” – 
логічно  запитує  академік  М.  Жулинський  у  передмові  до  майбутньої 
книги  „Нічна  розмова  з  Європою”,  яка  готується  до  виходу  двома 
мовами: англійський переклад здійснив Стефан Комарницький (Велика 
Британія). Поему-кліп вже перекладено й французькою, російською та 
грузинською  мовами. Перша публікація твору здійснюється на Святій 
Землі у славнозвісній «Соборності».
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Микола Жулинський,
відомий критик, літературознавець, шевченкознавець, директор 

Інституту літератури НАН України, академік НАН України.

Розвиднення Слова в сутінках Європи
«Хай це видасться дивним, але там,  де ми для 

чогось, що нас хвилює, нас до себе притягує, 
гнітить чи надихає, не знаходимо правильного слова»1.

Мартін Гайдеґґер

Свою  «Нічну  розмову  з  Європою»  Станіслав  Бондаренко 
розкодував  розширенням  назви  цієї  поеми-кліпа  за  рахунок  такого 
уточнення:  «Таємниці  наших  літер». Літери  —  це  символічні  ключі, 
якими  поет  прагне  відкрити  двері  до  діалогу.  Але  діалог,  а  він 
внутрішній,  із  самим собою, не відбудеться  в  поетичному вираженні, 
якщо не задіяти інструменти мовлення і слуху.  Інакше не здійсниться 
поетичне мовлення, яке «вимагає» звукового вираження того, що зріє в 
душі  і  прагне вихопитися на волю і явитися нам у формі своєрідного 
сказання.

Що поривається сказати нам цією «Нічною розмовою з Європою» 
Станіслав Бондаренко і  чи зумів  він сотворити оригінальне поетичне 
сказання?

Ця поема-кліп  — докір  і  пояснення  Європі.  Докір  за  неувагу  і  
нерозуміння, більше того — найчастіше небажання пізнати нас, Україну, 
і  відкритися  моральним  співчуттям-співпереживанням,  допомогою, 
духовною прихильністю.

Пояснення того, хто ми, звідки ми і чому ми є і будемо. Будемо на 
карті Європи, але чи будемо ми в її серці?

Водночас  поема  — це суб’єктивно  переживана-переосмислена 
історія  співбуття  Європи  і  України  та  пошук  аргументів  для 
обґрунтування  співприсутності  його  — поетової  — України  в  Європі 
передусім у культурно-духовному вимірі.

Станіслав  Бондаренко  цією  полемічно  бурхливою  «нічною 
розмовою»  кидає  виклик  Європі,  відкриваючи  сміливо  своє  обличчя 
задля зближення позицій та витворення єдиних правил гри в процесі 
порозуміння і єднання. З цією метою поет «вихоплює» з глибин буття 
українського  народу  —  від  літописних  свідчень  до  жахливих 
голодоморів, гулагів та до драматичної долі свого батька-в’язня трьох 
концтаборів — аргументи для докорів Європі за її байдужість до долі 
великого європейського народу, який завжди поривався до зближення і 
єднання з європейським світом.

Вслуховуючись  у  нічний  діалог  українського  поета  з  Європою 
(мимоволі  згадується  поема  українського  європейця  Миколи  Бажана 
«Нічні роздуми старого майстра»), годилося б оживити в пам’яті лекції з 

1 Мартін Гайдеґґер.  Дорогою до мови. — Львів :  Літопис,  2007.  — 
С. 137.
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історії слов’янських літератур, які читав видатний польський поет Адам 
Міцкевич  у  Парижі  протягом  1840–1843  рр.  Так,  в  одній  із  лекцій 
духовний  речник  поневоленої  Польщі  наголосив  на  прагненні 
слов’янських народів, ясна річ, у їх числі й українського, «зблизитися з 
рештою Європи, зав’язати тісні зв’язки з народами Заходу»...

Адам  Міцкевич  акцентував:  «Слов’яни  завжди  тяжіли  й  досі 
тяжіють  до  Заходу;  всі  вони  отримали  від  Європи  релігію,  військову 
організацію,  мистецтва  й  ремесла  і,  в  свою  чергу,  справляли 
величезний вплив на Захід. Але їхній внутрішній і духовний світ і досі 
залишається  майже  невідомим.  Європейський  дух  неначе  тримає 
слов’янство на певній відстані й виключає з християнської спільноти. То 
що ж,  хіба слов’яни не зробили свій самостійний внесок  у  культуру? 
Справді,  хіба  вони  не  володіють  суттєвими  елементами  цивілізації? 
Хіба вони нічим не збагатили спільну скарбницю духовних  багатств і 
моральних благ християнства?»2.

   Щоб  подолати  вимушену  розмежованість,  «зшити»  розрив 
спільного, колись єдиного європейського простору, необхідно не лише 
висловлювати  докори,  претензії  і  пропозиції,  але  й  самокритично 
озирнутися на свою історичну поведінку і на свої внутрішні проблеми. І 
справді,  куди  вже  нам  до  тієї  Європи,  коли  ми  не  здатні  вибороти 
свободи для окремої  букви «ґ»,  тоді  як Європа давно вже виборола 
свободу  слова.  І  чи  доцільно  дорікати  їй  за  неписьменного 
французького короля Генріха І освіченою княгинею Анною з євангелієм 
у руках і  втішати своє самолюбство тим, що киянин Микола Бердяєв 
«поміг в каламутній суті віків народити Кафку, Сартра й Камю»? Нам би 
на нашу історичну долю такі каламутні віки, які переживала Європа. Чи 
не свідчить це про нашу задавнену, притлумлену, але ще не вигаслу 
національну  меншовартість,  яка  шукає  аргументи  для  виправдання 
нинішньої  громадянської  пасивності?  Важливіше  інше,  адже  „Нічна 
розмова” – ще й освідчення в любові: „Люблю тебе тому, що з нічого // 
вмієш ти створити справдешнє свято...”. Або ще показовіше у фіналі:

                                      
                                       ...І Лондон люблю за туманом,
                                       і твій Ліверпуль бітломанів –
                                       та „Baсk in the USSR”* нам
                                       дорівнює смерті в дурмані.

                                       Бо Київ – ти знай – не Росія:
                                       якщо нас від тебе відкусять, 
                                       ті зуби й тебе не відпустять!..
                                       Імперія жне, що не сіє...

   При цьому важливо, щоб давній бітлівський шлягер 
„Повернення до СРСР” залишався лише піснею, а не став 
смертоносною геополітичною реальністю.

2 Цит. за:  Ігор Сюндюков. Шляхами слов’янської культури. — День, 
11–12 листопада 2011 р.
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Поема  Станіслава  Бондаренка  —  своєрідна  зустріч-взаємопіз- 
нання України і Європи, внутрішнє поле боротьби поета з Європою за 
Україну  з  метою  набуття  досвіду  порозуміння  і  єднання.  Головним 
інструментом цієї полеміки-боротьби є Слово.

Коли вже поет  почав  так  сміливо «зазирати»  в  глибини слова 
«Європа»,  розбиваючи його  задля появи в  процесі  гри власної  уяви 
автономної  літери  «Є»,  то  чи  усвідомлював  він  повноту  небезпеки 
втрати первісного звучання слова, про що застерігав Мартін Гайдеґґер 
у своїх лекціях «Сутність мови»?

Славетний філософ був спровокований на роздуми про набуття 
досвіду мови поезією Стефане Ґеорґе «Слово», особливо прикінцевим 
рядком цього вірша:

Немає речі, де бракує слова.
Якщо немає слова, що відповідно цю чи іншу річ називає, то й 

немає речі. Але коли ми знаходимо слово для називання речі, тоді річ 
починає бути. Тобто, річ оживає, починає жити завдяки слову. Жити в 
слові. Слово дає речі життя. Ця річ, яка названа словом, є.

Літера «Є» дуже  важлива.  Багата.  Вона стверджує  буття  речі. 
Навіть Бога. Бо він названий словом. І слово є Бог.

Літера  «Є»  заманює,  провокує  і  водночас  застерігає.  Мартін 
Гайдеґґер  не  випадково  завершує  свою  філософську  студію  над 
сутністю слова таким поетичним узагальненням:

«Є» там з’являється, де слово розбивається.
 
Ця літера провокує в тексті поеми з’яву таких «є-творчих» слів, як 

Єва, євнух, єресь, європані, євроєресь, європам’ять, європаперть...
Образне мислення тим вражає, що в процесі перетікання слів в 

образи  відбувається  називання  речей,  тобто,  їх  оживлення.  Отже, 
завдяки слову річ затримується в бутті — її буття триває.

«Слово ввіряє себе поетові  як те,  що річ тримає й затримує у 
своєму бутті, — узагальнює Мартін Гайдеґґер. — Поет набуває досвіду 
існування,  гідності  слова,  яка  ще  ширше  і  ще  вище  вже  не  може 
мислитися»3.

Багато речей прагне Станіслав Бондаренко оживлювати словом 
у цій нічній розмові з Європою. Так,  всі  континенти перші  в алфавіті 
планетарного  буття,  бо  їхні  назви  починаються  з  літери  «А».  Але  в 
перших  рядках  поеми  Станіслава  Бондаренка  звучить  такий  акцент: 
старенька Європа є, бо починається  її назва з «Є». Це факт. Та чи є в 
Європі Україна з її заглавною літерою «У» і непереконливо заманливою 
літерою «Л» з натяком на якусь особливу українську Любов? До речі, в 
Станіслава Бондаренка є вірш, присвячений цій ласкавій літері «Л» — 
«Заграти з-за ґрат, або Твоє «Л»:

Вивсь крізь ґрати погляд, як хміль,
рвав рядки порожніх доріг,

3 Мартін Ґайдеґґер. Дорогою до мови. — С. 143.
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Щоб зустріть улюблене «Л-л-ль»
твоїх розкрилених ніг.

  
Над розгадуванням внутрішнього змісту літер «Є» і «Л» б’ється 

на самоті нічна думка поета. Ця поетична оповідь-сказання емоційно 
бурхлива, як і характер самого поета. Правда, недостатньо вивірена за 
законами  жанру  (не  випадково  автор,  мабуть,  перестрахувався, 
жанрово  означуючи  цей  твір  «поемою-кліпом»).  «Нічна  розмова» 
подеколи «спотикається» — її  збивають із ритму і  стилю несподівані 
асоціації, словотворчі «заманки», найчастіше — звукові алітерації, гра 
наголосів:

Вчуйся в слово, в якому аж три одразу —
адже в нас бувають слова триликі:
«ÓБРАЗИ, ОБРАЗú, ОБРÁЗИ»...

Як у слів вітрила є, то й трюми при них великі.

Станіслав  Бондаренко  розчленовує  слово  «слов’яни», 
намагаючись,  за  Олександром  Потебнею,  виявити  внутрішній  зміст 
цього слова. То називає слов’ян солов’ями, то натякає, що етимологія 
цієї назви сягає  глибин слів «слава» чи навіть «в’яне», нарешті втішає 
себе і читача походженням назви «слов’яни» від Слова. Дивно, що поет 
не  «пірнув»  у  біблійні  глибини-пізнання  сотворення  світу  —  не 
посмакував сакральним: «Спочатку було Слово, і з Богом було Слово, і  
Слово було — Бог».

До речі, «скромний» поет аж ніяк не міг втриматися від спокуси, 
щоб не вступити в діалог із Богом, бо є, виявляється, серйозна на те 
причина:  його  з  Богом  єднають  спільні  «два  Бо».  Надзвичайно 
переконливий  аргумент.  Але  Станіслава  Бондаренка  рятує  від 
надмірної гордині властива йому самоіронія і тільки через призму іронії 
ми сприймаємо такі  амбітні  гіпотези.  Можливо,  це сказано ще й для 
того, щоб і Європа не вважала, що „ближча до Бога”, у якого справді не 
буває улюблених епох, земель та нащадків.

    У плані загравання зі Словом, перегукування звуками, такого 
собі  авантюрно-звабливого  перекодування  змісту  завдяки 
«вивертанню»  слова,  його  скорочень  і  наточувань  новими  складами 
Станіслав  Бондаренко  творчо  невтомний,  невичерпний.  Погортаймо 
його «роман для високочолих майже без убивств» — «От я вся — я 
свято, або Віхола лохів» — він буквально, починаючи з назв розділів, 
«кишіє» паліндромами, поезоіграми, поезокаламбурами, які заманюють 
у багатющий на словотворення, словозміни, слововигравання арсенал 
образного замилування українським словом.

Складається таке враження, що Станіслав Бондаренко, який був 
долею, обставин відлучений на тривалий час від рідного слова, раптом 
від  захоплення  ним  почав  нестримно  розкошувати  відкриттям 
словотворчих  і  словозмістових  можливостей  української  мови.  Чи  не 
найбільше його захоплення-відкриття — паліндромія. Йому так кортить 
чи не кожне слово, що потрапило на зуб, вірніше, на язик, «змусити» 
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заговорити  новим  змістом  завдяки  перенесенню  початку  у  фінал  і 
навпаки,  що  стриму  ця  гра  словами  не  має.  У  поетичній  книзі 
«Кирилиця  київських  вулиць»  третій  розділ  має  назву 
«ПАЛІНДРоскоші»,  а четвертий поетично залюблений у неповторного 
гравця словами Даниїла Хармса. А яка дивовижна назва цього розділу? 
«Дітлахартія з хармсизмом». 

Що ж, поета подеколи «заносить» у такі словесні «завихрення», 
що голова макітриться від цього невтомного «викручування» слів. Але 
цікаво. Як і цікаво «вглядатися» завдяки його «нічній розмові» в сутінки 
Європи і бачити, як ці сутінки розвиднюються завдяки Слову.

Симптоматично,  що  перше  видання  поеми-кліпа  прийде  до 
читачів  білінгвою: материнською мовою оригіналу та англійською — в 
перекладі знаного в Європі Стефана Комарницького. Сам він народився 
у Великій Британії, але не з чуток знає перехрестя й нюанси української 
історії  та  культури:  хоча  б  тому,  що  бабуся  та  тітка  Комарницького 
пройшли табори  совєцького  ГУЛАГу (у  Воркуті)  як  члени  ОУН.  І  цю 
українсько-англійську книгу можна вважати проривом на шляху євро-
українського  порозуміння та взаємопізнання культур.

Станіслав Бондаренко

НІЧНА РОЗМОВА З ЄВРОПОЮ,
або Таємниці наших літер

(поема-кліп)
                                        

СУТІНКИ ЄВРОПИ
                     

Що там політики – навіть поети
                                 не помітили, що континенти
                                 всі починаються з літери „А”,
                                 лиш старенька Європа, закушкана в еполети,
                                 починається з „Є”, відколи жива!
                                 
                                 Так, „Є”! „О, yes”, – вона тихо каже.
                                 І хоче, щоб світ її розумів,
                                 бо чимало знає і дещо важить...
                                 Хоч земляк Бердяєв їй не зумів 
                                 
                                 прояснити всю се-ман-ти-ку сутінків,*
                                 що переходять у нашу пітьму, 
                                 все ж поміг в каламутній суті віків
                                 народити Кафку, Сартра й Камю.
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                                 Ми, Європо, схожі – більше, ніж мантії
                                 кардинала, скажімо, і земної кори.
                                 Улови хоч нашої „Л” семантику:
                                 стільки там любові замішано на крові.

*Видатний філософ Микола Бердяєв раніше за Шпенглера застерігав у  
своїх статтях про „сутінки Європи”, її варваризацію, він також 
суттєво вплинув на екзистенціалістів.
                                  
                              ЗВІДКИ СЛОВ’ЯНИ?
                                

Європо Єв нових і Роксолан,
                                Європо євнухів і незакритих ран,
                                Європо єресей і каяття,
                                на нашім спільнім березі життя
                                
                                давай з тобою вип’єм  покаянно!..
                                Я з тих слов’ян, що свищуть солов’ями:
                                слов’яни ми, чи, може, солов’яни,
                                ми – українці з дертими краями...
                                
                                Хтось думав, що походимо від „слави”,
                                хтось додавав – від дієслова „в’яне”...
                                Скажу тобі, що ми, скоріш, від Слова
                                походимо і через те – слов’яни.

                                Зізнаюся тобі: в нас мало рацій,
                                та, знаєш, в тища двісті сорокових 
                                спасли тебе ми від варваризацій
                                і від „чуми” у 45-ім знову.
                                     
                                Як жаль, як жаль, що ти недочуваєш,
                                та гріх тобі казати: ”Що із того, 
                                що Київ дав Бердяєва й Шестова?”
                                ...Живішою себе започуваєш  
                                між варварів нових, зачувши Слово. 

ВІД РІЛЬКЕ – ДО СТУСА
                                     
                                   Чому мені так важливо
                                розповісти Лорці про Плужника,
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                                Райнеру – про Свідзінського й Стуса?
                                Не знаю, чи зрозуміють,
                                та хочеться, щоб між собою 
                                зналась рідня поетична.
                             

ЗАПРОШЕННЯ В СВІДКИ

                         Коли в тебе смеркання,
                                наді мною вже – розсипом зоряна сіль,
                                якої нам навозúли філософи-чумаки...
                                Твої сутінки взуті в голубі чобітки.
                                Сутінки як поглинання суті?
                                Чи повернення навпаки?
                               
                                Кохана Європочко, Європані,
                                ти все ще Європа – хіба ні?..  
                                Душа шукає не європаперть,
                                не євроєресі – європам’ять!..    
                                Ні скарбу твого, ні тіла
                                не жду я, ніжна Європо,
                                будь добрим свідком чи тилом,
                                (хоч маркетантка чи пробка),
                                
                                як нас труїтимуть газом
                                зі Сходу (разом з Кавказом).
                                Це прийде, ти знаєш, звідки.
                                Цінуються сильні свідки.
                                               

БО...
                               
                         Невже ти вважаєш, що ближча до Бога?..
                               Між іншим, я маю з ним спільний початок:
                               два „Бо” наші спільні зближають потроху. 
                               А зрештою, є хіба в Бога нащадок,  
                               улюблені землі й кохана епоха?..
                  

ЗАПОВІТ КНЯГИНІ ОЛЬГИ
                  
                         Мільярди киян занесено в нашу сутність – 

   мільярди пращурських інь і ян. 
   Може, й ти вчуваєш в собі присутність 
   цих прадавніх загадкових киян.
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   Є між них ведучі, та більше – кимось ведомі*.
   Із древлян, хозар, і половців, і полян…
   Хтось із них – будильник в моєму домі:
   чи Олег той віщий, чи ще більш віщий Боян.

   І хтось каже, що справді княгині Ользі
   Бог явив себе і слов’янам дав Заповіт,
   як раніш Мойсею. І в сріблі той карб на возі  
   нам везе Чорноризець** вже другу тисячу літ.

* Цей термін (авіац.) означає другий літак після ведучого: під час війни, як  
правило, в бій літали парами, і один прикривав іншого.
** Григорій Чорноризець – літописець, який закарбував Ольжин Заповіт  
болгарською глаголицею  946 року, але досі не можуть до кінця розшифрувати  
той текст.

                        ВІТРИЛА НАГОЛОСУ

                        Виснажені для віршів, зубожіли для рими
                              твої угро-фінські й романо-германські мови –
                              закріпачений наголос стриножує їх незримо,
                              консервує образи, умовності і умови.

                              Вчуйся в слово, в якому аж три одразу –
                              бо у  нас бувають слова триликі:
                              „ÓБРАЗИ, ОБРАЗú, ОБРÁЗИ”...
                              Як у слів вітрила є, то й трюми при них великі.
                                  
                              Бачиш: „ÓБРАЗИ” – те, що творить художник,
                              поет, прозаїк чи скульптор (хоч не одразу), 
                              „ОБРАЗú” – це лики святих або їм тотожних,
                              а все інше 300 літ останніх у нас – „ОБРÁЗИ”.

                              І що більш кріпачили тіла козачі,
                              то глибше дŷші впадали в мову,
                              о, скільки волі впадало в пісні і плáчі:
                              пливучи в них, наголос вимивав нове слово!
                              
                              ...А в тебе як не еverybody*, то – obcy:
                              по-польськи „сторонній”, тож неспівзвучний.
                              Є солідарність в спасінні, тому – чого б це
                              тобі мені не шепнути: „Besa me mucho!”**
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* Кожен, усі (англ.)
** Цілуй мене міцно (ісп.) – слова однієї з найвідоміших у світі  пісень, яку  
1941 року  написала 16-літня Консуело Веласкес Торрес.

QUI  PRO  QUO*
                         
                         В дивну країну якусь попав, 
                               слово вимовив: „Колискова”,
                               перепитують: „Коли? З кого?”...
                               „Хто, – перепитують, – з кого впав?”

                               Чують себе лиш, хіба ще Юд,
                               перемобілені Божі чада –
                               швидше з небес почує Мачадо,
                               аніж сучасник і душоблуд! 
                                       
*QUI PRO QUO – буквально: один замість одного, або хто про що (лат.).Так  
само називається й сценічний прийом, коли учасники діалогу говорять нібито  
про щось спільне, а насправді мають на увазі зовсім різне.     
                               

Світ може тріснуть від qui pro quo:
                               чую – нечутна сльоза дитини,
                               як метеор, пропікає днину,
                               ґрунт пропікає, як НЛО.

SO-SO* ВІД СОСО

                 Прощаю твоїм веселим нобеліантам –
                               Андре Жиду** й Ромену, котрий Роллан,
                               що засліпились Кремля рубіном чи діамантом,
                               коли прибули на сталінський дастархан:

                               звідти не розгледіти шахт ГУЛАГу,
                               не почути розстрілів у спину й в упор,
                               може, заважала й вождя повага...
                               Та як було не вгледіти Голодомор???

Ти сама парканом-коритом ситим
                               відреклась, Європо, – це теж пробачу.
                               Чи простять мільйони з’їдених геноцидом
                               при твоїм мовчку, що з небес все бачать?..
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                               Знав би Еліот, що „земля безплідна”***
                               саме де чорнόземи, й ґрунт – як свято!..
                               Голод більше вбив, ніж європців бідних
                               Друга світова – всіх разом узятих.
                               
                               Ешелони з хлібчиком за валюту
                               з України слав тобі скромний Сталін –
                               це коли мільйонами пухли люди:
                               ти не подавилась, а їх не стало.

                               Тож мовчком ти з Йосипом впала в змову:
                               житницю до статусу людоморниць

                                         
* Так собі (англ.), а в даному разі: так, як хочеться.
** Андре Жид після останніх відвідин Москви 1936 року все ж написав книжку  
„Повернення з СРСР”, яка засуджувала відсутність свобод й викликала ефект  
бомби, але Голодомор він, як і інший кремлівський гість Роллан, на жаль, не  
помітив. До честі Роллана, він вже 1937 року почав соромитися своєї  
зачарованості Сталіним і за життя так і не опублікував текст своєї бесіди з  
вождем, відредагований самим Сталіним. 
*** Найзначнішим твором Нобелівського лауреата Т. Еліота є поема  
„Безплідна земля”.

                     він з тобою зводив! Благаю, знову
                               не бери Москву собі в коло змовниць...

                     
...Так, нема в історії  SO-SO,

                               способу умовного, 
                               наклонєнія сослагатєльного, --
                        та Прокруст новітній – чи то Сосо**** –
                               нам провів скорочення – до сослатєльного... 

**** Так звали Сталіна (зменшене – від імені Йосиф).

            
ПРИТЧА ПРО УКРАЇНЦІВ, ЄВРЕЇВ ТА ІНШИХ,

                   яка виросла майже з анекдота

                         Жалілися Богу євреї на... Бога: 
                               „От ми – Твій народ, та найкращий віддав
                               Ти ґрунт українцям, а нам – лиш убогі
                               піски без дерев і каміння без трав”...

                               На все це їм Бог, який злого не коїв:
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                               „Якби ж то ви знали, яких вожаків
                               дано українцям, жили б в супокої,
                               бо  їм  потерпати чимало віків”.

                               Вже скоро прийшли й українці путящі –
                               до Бога явилися долі питать:
                              „Всевишній, зізнайся, що ми роботящі,
                              а щастя неначе забув Ти нам дать.
             
                              От німцям порядок Ти дав і закони,
                              євреїв пророками нагородив,
                              французам і грекам дав... див загадкових,
                              англійців від ворога відгородив
                              морями зівсюди...
                              А ми – чи ж не люди?..”

                              І Бог, що нікому лихого не коїв,
                              їх так заспокоїв, якщо заспокоїв:
                              „Дано вам жіноцтво красиво-казкове,
                              чуттєвіш від нього навряд чи знайти,
                              і ще один скарб – найживучішу мову,
                              яку б шанували й далекі світи:

                    в ній наголос вільний – пливе як вітрило,
                              не тільки в словах, є й у літерах сенс,
                              семантика-сутність, яку б ви відкрили
                              для світу, для світла театрів і сцен.

                              Й поети були, щоб її розвивати:
                              вони не для розстрілів, не для розтрат – 
                              щоб встигли предмети найкраще назвати
                              і явища, й, може, спинити розбрат...

                             Як жить зі скарбами – вже ваша турбота:
                             жалітись достоту, журитись до звізд
                             чи чубитись до 37-го поту,
                             аж доки покличуть усіх вас на звіт”...

                             ...Почули – злякались: це присуд чи припис?
                             Збентежено били в поклонах лоби.
                             В дорозі додому вдивлялись в правопис!..
                             Махали їм крилами всі голуби.
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ЛІКУВАВ ПРАВОСЛАВНОГО ПАПА
РИМСЬКИЙ

                                
                       Хай мені пробачать Дега, Гоген і Вінсент,
                             що майже не глянув на їхні шедеври
                             в спекотному серпні 97-го в музеї д’Орсе –
                             просто проспав перед ними, ховаючи флюс,
                             із температурою сорок!

                             А коли друзі допомогли мені вийти
                             на безлюдну набережну Сени,
                             назустріч нам рухався папомобіль,
                             у якому, як в чималому стаканчику, стояв
                             найкращий папа – Іван Павло Другий.
                             При повороті у бік Нотр-Даму
                             машина майже спинилась:
                             може, відчув гарний поет Кароль Войтила,
                             що перед ним побратим православний,
                             якому страшенно зле. 
                             Він вдивився, зігрів нас посмішкою, 
                             помахав рукою й осінив хрестом. 
                             А вже за якісь хвилини одна щока моя 
                             почала підрівнюватись до другої,
                             температура – при свідках – верталась до норми.
                             Папа щасливо позбавив шансу вмерти в Парижі.
                             І я вже зміг говорити. Казав я друзям,
                             Анісімову й Сергієві Кисельову, брату Леоніда-поета,
                             що Париж і Київ – найкращі докази існування Бога
                             і найбільші виправдання цивілізації.
                             Хоча з Києвом все складніше,
                             бо після спалення його Ордою
                             він на кілька століть перетворивсь на село.
                             І здавалось, апостол Андрій помилявся, сказавши:
                             „Бути тут граду великому й блогодаті Божій”.
                             Та ні монголо-татари, ні Гітлер, ні наші вандали
                             не знали, що таке геніальне місто
                             не можна знищити до кінця.
                          
                             ...Поки я пішки спускався з Ейфелевої вежі,
                             звідки так солодко проглядають скибочки
                             акуратно розрізаних радіальних вулиць,
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                             випурхнув із душі цикл віршів,
                             і самẻ те довгошиє створіння Ейфеля
                             назвав тоді: жовтий паризький жираф –
                             здалося, що й Аполлінер позаздрив.
                             А добрий знайомий, поет Олжас Сулейменов, 
                             який десять літ в Парижі – послом при ЮНЕСКО,
                             почувши, схопився за голову і зізнався:
                             „Це ж треба – чи не щодня проїжджаю поряд,
                             та лиш тепер зрозумів: жираф там таки насправді!”
                             
                              ...Пару днів потому біля отелю „Ріц”
                              я бачив, як принцеса Діана сідає в машину:
                              напевно, то був її передостанній виїзд,
                              перед тим, як у тунелі Альмá,
                              названому від нашої річечки,
                              що тече між Сімферополем і Севастополем
                              (і стала колись місцем першої битви
                              у Російсько-Турецькій війні),
                              Діана згоріла... В спекотнім серпні... 
                              Альма -- амба... Амен... Амінь...
                              І я ще тоді подумав,
                              що світ, зосереджений на Діані,
                              став надто необ’єктивним,
                              бо якраз не стало й мами Терези,
                              яка зробила для людства ніяк не менше,
                              але про перехід її в інший світ
                              людство тоді мовчало...

                              ...Коли прийдеш до нас, Європо,
                             покажу тобі, що майже ніхто не знає, –
                             не жалюгідненьку телевежу нашу,
                             яка не годиться в підметки Ейфелевій,
                             покажу тобі всі сім гір біблійних,
                             і Дніпро (якому не годні й у слід ступити
                             ні Сена твоя, ні Рейн, ні Темза).
                             На стіні Софії покажу графіті-послання
                             нашої Анни (пізніш французької королеви).
                             І навчу я тебе ходити віків на десять углиб.
                             
                             Хоч не зможу показати дечого на поверхні,
                             що вже бачу, а його ще нема:
                             Пантеон над схилом Дніпра величний –
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                             як у Парижі чи у Тбілісі.
                             Десь біля тої альтанки над святим Володимиром, 
                             де Маяковський п’яненький вигукнув:
                             „Словно в гости к старой-старой бабушке,
                             я вчера приехал в Киев”.
                             Київського Пантеону я маю список
                             золотих імен – їх справді не більше,
                             ніж вісім твоїх письменників у Парижі
                             (восьмим, пам’ятаю, перепоховали туди Дюма).
                             У нас не вродився ще той президент,
                             який питатиме щодо цього порад,
                             та по секрету знай: почнеться список зі Стуса,
                             якого прогавила й ти – не лише Україна:
                             якби ти дала йому Нобелівку до 85-го,
                             Василь міг вийти з ГУЛАГу живим –
                             навіть після заточки, у нього встромленої
                             від душі ментівської при Чусовій.
                             Де ти була (повіялась, як повія?),
                             де була, коли в Мюнхені у 85-ім
                             люди кричали Горбачову і Колю:
                             „Свободу Стусу!”, „Свободу Стусу!”?..
                             Серед святих і поетів такого великомученика
                             навряд чи знайдеш...
                             
                              ...Як не дивно, в Парижі мені весь час бракувало
                             американця Гемінґвея, який,
                             коли мене везли із роддому, одержував Нобелівку,
                             а ще киянина-антропософа Макса Волошина –
                             вони обидва розуміли Париж, Європу,
                             напевно, краще за мене,
                             хоч, може, не знали, що бульвар Сен-Мішель 
                             матиме односторонній рух.

                             Ще хотів би тобі зізнатись,
                             що ім’я твоє українською
                             звучить значно краще, аніж англійською:
                             що там „Юрип”? – це нібито „ти  рипиш”,
                             „ю-рип”, „ю-рип”– ніби рипить твій віз...
                             А „Єв-ро-па” – починається з „Є”
                             і свідчить, що ти існуєш: „Cogito, ergo sum”*.
                             І для мене натхненно-красиве ім’я твоє.

* Я мислю, отже існую (лат.)
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                            АДЕКВАТНІСТЬ

                       Кажуть, народу кожному
                             Бог дає стільки горя,
                             скільки той може винести,
                             бо додає на підмогу
                             адекватну дещицю чи копицю пісень.

                             Бач, народ український має
                             700 тисяч пісень – і тому зберігся.
                             Не мав такої копиці жоден народ твій інший,
                             адже Бог роздає милосердно і адекватно.
                              
                             А буває й так, що людина,
                             скажімо, Гірник*, живе – як стіжок з бензином:
                             сам себе запалює в Каневі
                             і згорає за пісню свою єдину – 
                             
                             українську, тобі незнану,
                             хоч – горить загравою до зірок.

*Гірник Олекса спалив себе в Каневі в 1978 році на знак протесту проти  
несвободи.
                  ПРАВО НА СХОВИЩЕ
                      
                            Людина має право на сховище

                              в місті своєму чи у селі –
                              і Жадан його має із Андруховичем,
                              навіть Тимошенко із Януковичем
                              (це такі політики) й ще більш злі...

                              Сховищем не повинне бути СІЗО, ні!
                              З цим погодився б Овідій Назон –
                              він теж в’язнював у приукраїнській зоні –
                              може, у не найгіршій із... зон, 
                              бо застав ще й 18 років нашої ери.

                              Ми ж „Науку любові” його за 2000 літ
                              й багатство метаморфоз усього живого
                              досі – блудні учні – недовчили як слід.
                              Всі прогреси – регресивні від того.
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                                    РОДИМКА

                        Європо, ти схожа на мою маму 
                               ранимою родимкою на щоці.
                               Знаєш, твоя родимка (чи мембрана)
                               резонує саме в моїй ріці.
                               Ще як була ти просто дочкою Фенікса,
                               й Зевс тебе викрадав чи крітські купці*,
                               бажав мій пращур трипільський** тобі життя – 
                                                              без марев і фентезі,                     
                               і щоб дітей твоїх не зводили на манівці.
                               Щоб їх не везли, як моїх, в яничари, 
                               не кидали в пащі тварюкам совєцьким.
                               Як Південь нам був – ятагани і чвари,
                               Був Схід нам – ГУЛАГ. А Захід – Освєнцим. 

                     ...Ти схожа насправді на мою маму 
                               щасливою родимкою на щоці.
                               

*Європа в „Іліаді” Гомера – дочка Фенікса, а Геродот вважав, що це  
фінікійська царівна, яку викрали крітські купці.
** Трипільська культура, назва якої походить від села Трипілля на Київщині,  
набула найбільшого розквіту між 5500 та 2750 роками до н. е. До цієї  
культури належали найбільші тоді за розміром поселення у Європі від Дніпра  
до Карпат: кількість жителів деяких із них перевищувала 15 тисяч осіб. 
                         Знаєш, твою цю родимку (чи мембрану)

                              називаю Києвом. Там поети – мерами уночі.
                        

СВОБОДА СЛОВА І СВОБОДА БУКВИ

                 Коли ти вже виборола
                                 свободу слова,
                                 а ми боролися за свободу букви
                                 окремої, наприклад, „ґ”,
                                 все одно дивувало,
                                 що французький король твій Ґенріх
                                 так до смерті й був неписьменним,
                                 хоча наша Анна, йому дружиною ставши,
                                 привезла як посаг із Києва стару Біблію,
                                 на якій відтоді з півтисячі літ
                                 присягали Франції королі.

ВЕДУЧІ Й ВІДОМІ
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                                   Людства було ще мало, та були між киян ведучі:
                                 і князям, і смердам світила одна зоря –
                                 незрадлива. Знали й тіла, і душі,
                                 як за честь стояти і „за други своя”.

                                 ...Ще в війну літали – без страхів, бідово,
                                 бо було їх вдосталь навіть в небесах:
                                 спереду ведучий, поряд – брат ведомий,
                                 і за шеломянем*  брата брат спасав...

                                 Нині всі ведомі – тільки де ж  ведучі?
                                 Вже неначе нікому й розпізнати крик:
                                 „Ну, спасіть, спасіть же ви наші душі!”.
                                 А ніхто не знає як – рятувать не звик!

* Вираз „за шеломянем” – із „Слова о полку Ігоревім”, озн. „за пагорбом”, „за 
могилою”.
                                                НЕ  ПАМ’ЯТНИК

                          Якщо заманеться  в ведмежім куточку
                                 зварганить не пам’ятник – пам’ятну дошку,
                                 мені – хай не пишуть, що „жив тут відомий...”
                                 Хай пишуть-карбують, що „жив тут ведучий...”,
                                 хто брався вести Україну додому,
                                 в тіла українські вмонтовував душі. 
                                            

ЄВРОПА ВРАНІШНЯ
  
                          Бачу, ти засмучена, зашарілась,
                                 ніби хтось назвав тебе „просто дикою” 
                                 чи ”провокаційною Еврідікою”...
                                 Чи твої араби кому жалілись?
                                 
                                 Знаєш, люди всюди тепер змаліли
                                 (ще Сосо згноїв, мабуть, кращі зерна):
                                 от у нас – що вище й розкішніш вілли,
                                 то двонога фауна в них мізерніш.

                                 Вже мені жалівся і вор в законє,
                                 каже, світ розклався, як свідчать дані. 
                                 І нема понятій ні тут, ні в зоні,
                                 як було в совєцькі часи недавні:
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                                 ще як на Подолі стояв „Ударник”,
                                 той  кінотеатричок дерев’яний,
                                 і ходили ми з ним в кіно бездарне,
                                 все ж оптимістичне – щоб люд не в’янув.

                                 Нині і у нас вже не так стріляють,
                                 як у вас, а в друзів – не в шо попало:
                                 переб’ють кентів – п’ють і спать лягають,
                                 звісно, ті, хто виживуть в цих навалах.

                                 ...Глянь, таки світає. А перед ранком
                                 (ні, я не про напад якийсь серцевий),
                                 перед ранком, мабуть, ми всі підранки,
                                 а твоє лице постає взірцевим.
       
                                 Євросвіт ясніє вже євроличком
                                 (хоч Жадан  казав би про європопу),
                                 крихітко-кровинко, моя величність,
                                 ти моя фіранка, моя Європо!..

                                  
В КОКТЕБЕЛІ ЧИ НА РИВ’ЄРІ

                          Люблю тебе тому, що з нічого
                                 вмієш ти створити справдешнє свято.
                                 Я святковий теж (з відчуття нічного),
                                 хоч для свята шансів було не надто...

                                  
                  Навіть написав роман „От я вся – я свято” –
                       так казала його героїня на київському Майдані,
                       зґвалтована раніш ментівським „палковником”,
                       якого потім висліджували... журналісти.
                       Сама назва ця – паліндром: всі слова читаються
                       з однаковим смислом з обох боків --
                       таке буває лише у багатих мовах.
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                         Знаєш: майже вся ти – для мене свято.
                                Відчуваю: є у тобі пружина.
                                Хай, бува, ревнує моя дружина –
                                я з півсерця міг би тобі віддати.

                                
                 Із твоїх особливо цікаве свято -- взяття Бастилії.
                       Святкують усі, хоч взяття те було дитяче.
                       Знадобилось лиш кілька драбин, трохи довших
                       за ті, на яких наші діти лазили на горище.
                       Сиділо тоді в Бастилії десь аж 28  в’язнів,
                       за якими ніхто вже й не наглядав.
                       У нас в одній камері, бувало, більше сиділо.
                       Та головне, що виріс із того символ Свободи
                       і міф, потрібний нам, як і давньогрецькі. 

                         Хоч святá й не скажуть, що ти свята є
                               (дẻ ми – в Коктебелі чи на Рив’єрі?),
                               та коли, Європо, в тобі світає,
                               свято і в арабів, і у євреїв...

                      
                Щоправда, нові свята твої більш бездарні –
                       пивні, шоколадні чи ще бездумніші.
                       Та головне, щоб вони не перетворювалися,
                       скажімо, на пивний путч фашистський
                       мюнхенський  чи путч московський. 
                       Скрізь чомусь побільшало бритоголових:
                      
                       може, децибели народжують нам дебілів?
                       Раніше лисіли, коли ставали схожі на мудреця,
                       а нині так поспішають – хоч порожніші за бубон
                       (і глобалізація часто нагадує жлобалізацію).
                      Якщо ми з тобою не можемо продовжити епоху поетів,
                      то все ж не маєм  творити й епоху бритоголових.
                      ...Знаєш, скрізь поменшало людей цікавих.  
                      Як прийдеш у гості, з одним тебе познайомлю.
                      Уяви собі: його з помешкання витісняють... книги –
                      не родичі, не сусіди, не пивні діжки, а книжки.
                      Вони у його квартирі, як гриби, наростають.
                      Він збирає новий врожай і везе до бібліотек,
                      а книжки наростають у хаті знову.
                      Такий от Мідас книжковий, Михайлом зветься
                      на прізвище  Слабошпицький. 
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                      У тебе таких агрономів книжкових
                      ( чи „вар’ятів”) навряд чи знайдеш.              
                      А ще у нього є ґобі: збирає він… українців –
                      з усіх континентів збира докупи,
                      щоб зналися один з одним, щоб силу знали...
                                           
                       МОНОЛОГ  ІЗ  БОГОМ
                     

Ной  добрим бондарем був:
                                 в трудах прожив – не на ренту.
                                 Корисно все це збагнув
                                 якийсь мій пра-Бондаренко.

                                 Добро добром віддає,
                                 добро добром віддається...
                                 Та, Боже, що в мене є – 
                                 крім стертої гумки серця,
                                 якому Ти диктував
                                 рядки  і слова новітні?
                                 Не густо я видавав
                                 надійних діжок з робітні.

                                 Вже, Боже, сил не стає.
                                 Довкруж – погрузлі в зневірі
                                 (проп’ють і ім’я Твоє)
                                 нещасні двоногі звірі.

                                 Я радий для них звести
                                 в ім’я Твоє і ковчега...
                                 Та відаєш тільки Ти:
                                 на що їм? „На кой”? „Dła chego”?

                                                   
УКРАЇНСЬКА РУЛЕТКА,

або Чому програли комуністи
                        Доки ще світає, Європо, слухай:

                                той, хто  хоче виграти в мене в карти,
                                в покер, преферанс чи Таро розкласти,
                                той мені програє, бо так вже сталось:
                                знаєш, Достоєвського досвід*  маю
                                ще й везучий, мабуть, та й маю долю.

                                Більше шансів мав я не народитись,
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                                якби батько, Григорій Максимович Бондаренко,
                                не повернувся із Бухенвальду
                                і ще з двох концтаборів,-- та я є.
                                (Хоч не встиг за життя його запитати:
                                чи він бачив там поблизу маєточок Ґете?).
                                Звільнили батька американці --
                                потім він  попав ще й в  полон щасливий,
                                коли мама взяла його ликом своїм і танцем.
                                А як  було мені десь п’ять років,
                                спитав у батька на параді 9-го Травня:
                                чому він орденів не вдягає, як інші дяді?
                                Дізнався: за Бухенвальд орденів не дають...

                               Нема вже батька – за огорожею.
                                       І хрест з металу – йому сторожею.
                                       Може, йому сини  – нагороди
                                       за відвагу вижить (це – від природи).
                               

                         А коли вибухнув-шарахнув Чорнобиль,
                                моєму Святославові, на той час єдиному сину
                                (бо Дмитро й Олексій народились після аварії),
                                виповнилося три рочки.
                               Вибух стався вночі, а на ранок, о восьмій,
                               дружина повезла його саме в Чорнобиль –
                               до бабці (своєї матері) в гості,
                               бо ніяка комуністична наволоч
                               не хотіла визнати вибух вибухом
                              
                               й попередити хоч би щодо дітей.
                               Так Святослав став чи не єдиним малим
                               киянином, який зустрів аварію саме там.
                              ...Може, це трохи смішно, але я певен,
                               що Бог покарав комрежим саме за злочини
                               проти батька та проти сина.

                    Тож – живучі ми, хоч шляхи тернисті.
                                       Два (від Гітлера і від комуністів)
                                       пекла вже перейдено, якось вижили.
                                       І поля не всі ще ми вижали...
                                       Може, все ж не в бік того часу „Ч”
                                       річка Геракліта й Дніпро тече...
                                       Хай у звичнім темпі працює Стікс,
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                                       а не зразу всіх – не за часом „Х”...

                      ...Між іншим, якраз українці
                               чи не найбільше з усіх народів
                               врятували від смерті малих і старших євреїв –
                               насправді за числом Праведників світу
                               ми не на третьому місці серед усіх, як є офіційно,
                               а на першому -- просто не кожен з наших
                               встиг-осмілився в тім зізнатись, 
                               бо сталінисти й за подібне карали.
                               Вже й так в окремі роки багатомільйонний ГУЛАГ 
                               на 70 відсотків складався із українських в’язнів.

                                Достоєвський* сльози дітей ще зважить  
                                       і на всіх дорослих вагу поділить:
                                       вартий  світ сльози? – лиш як діти ваші
                                       білозубим сміхом цей світ побілять
                                       від полів наддніпрових до Єлисейських**...  
                                       Дон Жуан заплаче, Гобсек здригнеться.
                                       Світ почує Гамлета й ввімкне... серце.
                                       Діти вперше вимовлять: „Єв-ро-пей-ці!”.

* Федір Достоєвський, перебуваючи у Європі,  регулярно програвав чималі суми.  
Саме йому належать слова про те, що світ не вартий сльози дитини. 
** Єлисейські поля – головна вулиця Парижа, яка увінчується Тріумфальною  
аркою.

                     

ЛЮБОВНА  ЗАПИСКА

                               Люблю твої Луври і Прадо,
                                       й маститу осібність Сорбонни...
                                       Та хто б із них вижив направду,
                                       якби – три віки заборони

                                       на мову?! На честь і на мову,
                                       на рівність козацьку і братство:
                                       був царський указ нам плодити німоту
                                       й ростити дівчаток на рабство.

                                       Вглядатись люблю у фасади,
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                                       йдучи по нічному Парижу:
                                       за нього й до крові готовий стояти –
                                       за Київ я просто поріжу!..
                                      
                                       І Лондон люблю за туманом,
                                       і твій Ліверпуль бітломанів –  
                                       та „Baсk in the USSR”* нам
                                       дорівнює смерті  в дурмані.       

                                       Бо Київ – ти знай – не Росія:
                                       якщо нас від тебе відкусять, 
                                       ті зуби й тебе не відпустять!..
                                       Імперія жне, що не сіє...
                                   
                                       Люблю до зубовного скрипу
                                       твої Парфенон з Колізеєм.
                                       І scribo**, кохана, і scribo
                                       надовго – любов’ю своєю.

* „Baсk in the USSR” -- „Повернення в СРСР”, відома пісня „Бітлз”.
  ** Пишу (лат.)

29 липня – 22 вересня 2011 р.
Коктебель – море (судно „Дукат”) – Київ
                                                                       

Тетяна Череп
Череп, Тетяна Павлівна народилася 18 листопада 1974 року в родині 

вчителів на хуторі Тимки, що в селі Стара Басань Бобровицького 
району на Чернігівщині. Закінчила Інститут журналістики Київського 

університету імені Тараса Шевченка. Працювала в Бобровицькій 
районній газеті «Наше життя», ТРК «Обрій», журналі «Ветеринарна 

медицина України» (Київ), ТОВ «Видавнича група «Нова інформація». 
Автор збірок поезій «Ідуть дощі» (Прилуки, 1996), «Берег любові» (Київ, 

2012), збірки прози «Із саду – дві стежини» (Київ 2012).
Цей, 2012 рік, надзвичайно врожайний та щасливий для Тетяни Череп 
та її родини – вже видано дві книжки. Поки готувалося до друку це 
число, авторка народила сина, якого назвали Богданом. Щастя тобі 
Богданчику, разом з батьками, на рідній оновленій Україні. 

Подаємо добірку нових віршів самобутньої й талановитої авторки.
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Мово моя...
Мово моя – дощик весняний,
Чистий-пречистий,
Лий-лий-лий
В душі усім – від малого до великого.
Хай насичуються тобою,
Хай очищаються тобою,
Хай шанують тебе.
Бо ж коли перестає лити дощ –
Настає засуха.

Мова моя – пісня солов’їна,
Лунай, лунай, лунай
В кожному садочку
Біля українських хат.
Щоб усі чули, 
Щоб насолоджувалися,
Щоб захоплювалися,
Бо коли замовкає пісня –
Плаче серце.

Мова моя – 
Квітка запашна
Квітни, квітни, квітни.
І будемо ми тебе плекати,
І будемо ми тобою милуватися,
І будемо ми красою твоєю зігріватися,
Бо коли відцвітають квіти – 
Починаються холоди.

Чоловікові

В мені росте твоя любов.
Її єством всім відчуваю.
Ось поштовхом тихенько знов 
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Вона про себе заявляє.

Спокійна, як ніколи я,
Печалитись нема потреби.
В мені ж росте любов твоя.
А що іще для щастя треба!

* * *

Знову вечеряю сама. 
Ти ж на роботі, як і завше.
А у каструлі свіжа каша – 
Смачнішої ніде нема.

Тут зрозуміло і без слів
Хто забезпечує родину.
В чеканні тягнуться хвилини,
Як раз уже й борщець допрів...

Можливо, ще спечу пиріг,
Аби хоч чим себе зайняти.
Коли вже стомлююсь чекати,
Ступаєш тихо на поріг.

Вона - моя!

Плач чи не плач – гірчить сльоза полину,
А він встеляє луки і поля.
Та я молюсь, молюсь за Україну  -
Вона моя.

Когось бере в полон, буває, відчай,
Хтось десь весь час знаходиться в тіні.
Можливо й страх комусь, як кажуть, личить.
Та не мені.
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Бо маю слово, маю щире слово.
Ним позмагаюсь ще за правду я.
Тому й молюсь за Україну знову.
Вона -  моя!

                                 

***
Я не старішаю, я – старшаю.
Але хіба у цьому суть?
Сьогодні знову буду Вашою,
Щоб завтра про усе забуть.

Дарма, що осінь в очі дивиться.
Сил маю більше, ніж вона.
А Ви налийте мені ніжності
В пустий бокал замість вина.

В одне зіллємося ми душами,
Опісля цей залишу дім.
А сад додолу сипле грушами,
Що пізно так дозріли в нім.

Не боюсь

Я не боюсь розлуки, не боюсь,
Тримаючи весь час в руках надію.
Від берега твого як відірвусь,
На іншому десь душу обігрію.

Що будеш ти робить на самоті?
Мене це вже цікавити не буде.
Не вперше помиляюсь у житті,
Не вперше відпливаю у нікуди.
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Не обігрію

Забороню собі кохати,
У серце біль впущу скажений.
Ти ж будеш довго пам’ятати 
Про мене.

З минулих днів тобі всміхнуся,
Так, ніби дам душі надію.
Але ніколи не вернуся,
Не обігрію.

                                                  

***

Я давно вже фарбую волосся,
Бо на скроні лягла сивина.
І тому тобі просто здалося,
Ніби схожа на мене весна.

Перші зморшки під гримом ховаю, -
Свій відбиток лишили роки.
Та душа знов і знов оживає,
Як торкнуся твоєї руки.

А чи треба комусь про це знати?
Краще зразу спалити мости.
Тільки ж серце так хоче кохати
І весною для тебе цвісти...

               

   Сусідка

Ця жінка не одна. У неї діти, внуки.
Так гамірно завжди в хатині край села.
Але чому в очах тоді така розпука?
Забула вже коли щасливою була.

Всі щось від неї ждуть. Тільки ж взамін -  нічого.
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Навіть хороших слів не чує від рідні.
За що ця нелюбов? Чим розгнівила Бога?
А за вікном зима: короткі дні й сумні.

Різдвяні йдуть свята. Збираються малята
У кожен добрий дім понести коляду.
Їй, як і всім, хтось теж добра буде бажати.
І оживе душа, забувши про біду.

***
У двобої сердець дістаю перемогу.
Так, я сильна. В житті вигравала не раз.
Тільки сумно чомусь вирушати в дорогу,
Де ніколи уже не почую про Вас.

                                                  

Літо

Літо в травах заблукало,
Сонцесяйне моє літо.
Я на нього так чекала.
І тому тепер сердита.
А на небі хмари-хмари,
Йдуть дощі сумні щоднини.
Хтось наслав на літо чари,
Вітер стукає дверима…

Мо’  піти його шукати,
Поміж трави, поміж роси.
Я виходжу тихо з хати,
Де ти, літо стоголосе?

* * *
Молися, мамо, за свою дитину.
Молися зранку й ввечері молись.
І я до тебе звідусіль прилину,
І буде добре вдвох нам, як колись.
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Схилюся на плече твоє від втоми,
Закрию очі в добру щиру мить,
Як добре вдома, як же добре вдома.
Самотнє серце навіть не болить.

Мені тебе весь час не вистачає.
Де б не була, щоб не робила я.
Завжди за обрій тугу проганяє
Усмішка ніжна, лагідна твоя.

Не знаю чи в житті мені везтиме,
Чи десь на рівнім місці не спіткнусь?
Молися, мамо, за свою дитину,
А я за тебе, рідна, помолюсь.

*   *   *
Збирає свіжий мед солодке літо,
В соняшниках цілуються джмелі.
А поруч десь від війн вмирають діти,
І плачуть вбиті горем матері.

Страждають люди, проклинають долю,
Юнацькі мрії гинуть у диму.
І я своєму сину не дозволю
Хай навіть просто гратись у війну.

Лариса Борисенко
Член Спілки українських 

письменників Ізраїлю

Поезії

*     *     *
Далеке дитинство приснилось мені:
Березовий гай і ставочок.
Промінчик сріблястий  стриба по воді,
І я упіймать його хочу.
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В дзеркальній воді бачу гай. Навпаки,
донизу опущені крони.
А вздовж берегів рясні лопухи,
Немов величезні долоні.

Стежина, мов змійка поміж лопухів,
Що десь заблукала у вітті:
І став, і латаття, і все навкруги
Відблискує сонячним світлом.

Біжу по стежині не знаю куди,
Й радію всьому, що навколо.
А сонце так сяє і десь із води:
І лемент, і сміх, і розмови.

Це там, біля тої старої верби,
Що влітку рятує від спеки.
І я стрімголов поспіщаю туди,
І так мені радісно й легко.

Пірнаю углиб прохолоди – води,
А потім єднаюсь до гурту.
І сонячні промені наче сліди
Та ще щось далеке й забуте.

І раптом я чую голос вві сні
До болю рідний, знайомий.
Він кличе мене, чи здається мені –
– Досить плескатись, доню.

І я прокидаюсь від зову її,
У смутку, тривозі і щемі.
– Поклич мене, мамо, бодай хоч у сні
Почути б твій голос ще раз…

Серпень, 2010

Що нагадав мені пейзаж
Вдивляюсь в узбережні кручі, понад морем
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Про що ж вони нагадують мені?
Піщані береги уздовж Дніпра, а вище гори
Насправді це було, чи мариться у сні.

Ні, то не  сон, то спогад в юність повертає
На стежку до Чрнечої гори
На сходах до Тараса піднімає
Вертає пам'ять до далекої пори.

Не раз гуртом ми оті сходи рахували
Не помічаючи підйому крутизни.
І, збившись, знову той рахунок починали,
Щоб в котрий раз зустрітися із ним.

Й плакучі верби верби між собою гомоніли, 
Складаючи у риму «Заповіт».
А ми вдивлялися у обрії мрійливо,
І нам здававсь чудовим увесь світ.

Отак бува, що штрих, картина чи пейзажі,
Чи ситуація в нас викликає спомин
І компонує в нашій пам’яті коллажі, 
Відображаючи подію, зустріч, погляд.

Мене у юність повернув пейзаж зненацька, 
У Канів до крутих Дніпрових берегів.
До тих стежин, мов візерунки чудернацькі

                    І в серці забринів знайомий спів.

*     *     *
Звідки прилетіли ви,  лелеки?
З тих далеких і близьких країв,
Де до неба тягнуться смереки,
Де гірські мов стрічки ручаї.

Може прилетіли ви із краю,
Де кульбабами засіяні луги,
Де калина надзим дозріває,
Де Дніпро голубить береги.

Чом залишили, лелеки свої гнізда
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Ті, що будували повесні
Чи Чорнобиль гнобить горезвісний
Смертоносним подихом своїм

Занедужала страждальниця – Вкраїна
І не взмозі ту хворобу зупинить
Чи повернеться до неї ясна днина
Чи Господь свій зверне погляд хоч на мить.

Та упевнена, ви знаєте лелеки
Що на тій землі ще будуть дні ясні
І куди б не відлетіли ви далеко
Ви повернетесь у край свій повесні.

Осінній пейзаж

Осінній вітер без зусиль
Зрива з гілок пожовкле листя
І витанцьовує  кадриль,
Кружляючи в танку барвистім.

В багряний колір одяглись
У смутку паркові алеї
І щось шепоче сумно лист
Зкорившись з долею своєю.

Під ковдру з листя і земля
Ховається від прохолоди,
Що поступово і здалля
Незмінно впевнено надходить

Дуби жовтаві довкола
Ще в лист одягнуті коштани
Це осінь золота прийшла
Немов з картини Левітана.

Отак й в природі, як в житті
З’являється осіння днина
І з нею ти на самоті
Та все ж життя-це не картина
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*     *     *
Темна ніч, як чорне полотно
Світ неначе ще нестворений Всевишнім
Ні зірок, розсипаних по небу, як зерно,
А ні місяця, як паляниця пишна.

Все в химерних візерунках навкруги
Ледь помітних в темряві кромішній
Не шепочуть плеском навіть береги
Річки, верби де ростуть уздовж розкішні. 

Мертва тиша оповила все навкруг
А ні шелесту не чутно, а ні звуку.
Наче світ замовк лише совиний гук
Глухо відкликається на луках.

Довго тягнеться та нескінченна ніч
Скорше б до світанку дочекатись
З ранком зоряним зустрітись віч-на-віч
І росу рясну долонями черпати. 

І вітати радо день новий,
Вмившись ранньою. прозорою росою.
І зустріти промінь сонця золотий,
І земною насолодитись красою.

Так от і душа, занурена у ніч
Виринути на світ Божий рветься
Щоб світанку промінь сяяв обабіч
Бо світанок той надією зоветься.

 

Мені здається…

Мені здається я вже тут була
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Не знаю лише у якім столітті
По нескінченних тих пісках ішла
Шукала затишку під оливковим віттям.

У спразі невгамовній йшла туди,
Де хоч ковток води могла здобути
Блукала в спеці, в кроці від біди,
Не відаючи, що зі мною буде.

Не боронив Господь, не застеріг
Бо, мабуть, то була лиш його воля
Від спраги врятувати він би зміг,
Щоб не страждала я від втоми і від болю.

Знайшов – таки він рішення своє
І опинилась я у Гетсиманськім гаї
– Ісус, – промовив хтось – ім’я моє –
Чи це здалось мені, чи може пам’ятаю.

Так мабуть треба Господу було
І знову я у Гетсиманськім гаї
Й тамує спрагу мовби джерело
Єрусалим, і мене святістю вітає.

За повноводий Кінерет

Кінерет – то мірка дощу
Кінерет – то наша криниця
Напийся води досхочу
Й Творцю не забудь, помолиться

За щедрість та милість його
За те, що свій погляд звертає
З безмежжя святого свого
На землю дощі посилає.

Подякуй в молитві своїй
За небом зволожену землю
За колос у полі рясний
За всіяну цвітом пустелю.
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За гомінливі струмки
Ті, що з дощем оживають
За життєдайні річки
Що все навкруги оживляють.

За кедри високі гірські
Та за розлогі оливи
За птаства гаї гомінкі
Та за зелені долини.

Щоб був повноводний завжди
І навіть у спеку Кінерет.
Дива свої, Боже, яви.
Не дай повернутись пустелі.

 
  

               Елі, Елі…
Присвячується юній поетесі Хані Сенеш, 
яка загинула у гестапівських застінках

В молитві – пісні ти залишилась назавжди
Й Господь навік ім’я твоє зберіг
`Проніс його повз далеч неосяжну
Від смерті лиш тебе не застеріг.

В своїй молитві ти зверталася до нього,
Щоб землю твою й рід оберігав.
Благала відчайдушно допомоги
Щоби ніхто із них біди не знав. 

І виринала вона пташкою з-за гратів
Й відлуння вторило, – Елі… Елі…–
Й душа із нею линула крилато
І долітала до йудейської землі.

Ти звідки брала сил в ворожих мурах
З яких джерел душі ти їх черпала?
Витримувати нелюдські тортури
Молитва тобі сили додавала.
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А нам лиш ти молитву залишила
І з нею ти пішла у небуття
У ній і є та незбагненна сила
Яка твоє продовжує життя.

 

Щоб лавину спинить

Увесь світ захопила лавина
І несе невідомо куди
У потоці згубилась людина 
І повік вже її не знайти.

А лавина руйнує і крушить
Що трапляється на шляху
І життя людські вершить і рушить
І змітає в безодню глуху.

Перед Богом ми всі завинили
Вже біди дзвін над нами дзвенить
Де ж знайти рятувальну ту силу, 
Щоб смертельну лавину спинить?

Проза

Василь ГОРБАТЮК

Ще настане ваш день
(Розділи з неопублікованого роману)

Зак. Поч. див.: «Соборність» № 3-4, 2011, сс. 146-159

7.

Щітку  Анатолій  Сухий  зладнував  собі  сам:  туго  зв’язав  пук  осоки, 
обрізав  край  і  боки  ножицями  —  вдалась  щільна,  тонка,  як  великий 
пензель. Хлопець вмочав її кінчиком у відро з вапном, злегка стріпував 
зайве і  ретельно  виводив  на  дерев’яній,  почорнілій  від  часу  стіні 
колгоспної  комори,  збудованої  ще  в  колективізацію  з  людських 
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розібраних клунь: «Товариші колгоспники! Всі, як один, підпишемо позику 
на відновлення народного господарства!»

Останнє слово трохи не вміщалось (невдало розрахував стіну), і Толя 
написав його меншими літерами й густіше.

Відступив кілька кроків назад, помилувався своєю роботою. З віддалі 
не видно було звивин, що їх робила напружена рука, губилися й дрібні 
патьоки  і  завусини,  що  постікали  з  літер,  розбризкались  по  боках  — 
напис проступав чітко й урочисто.  Особливо подобалось йому оте «як 
один»:  Анатолій  вивів  його  трохи  іншим  шрифтом  —  писаним,  а  не 
друкованим.

«Як один!» — із замилуванням читав-перечитував він.
— О, дивись, як гарно! — почув ззаду веселий голос.
Віталій  Мельник  широким  кроком  ступав  моріжком  до  нього, 

всміхався  на  весь  рот,  над  лобом  тріпотів  високий  темно-русий чуб. 
Віталій — Анатоліїв двоюрідний брат, син дядька Григорія, материного 
рідного  брата.  На  два  роки  молодший  від  Анатолія,  але  завжди,  з 
найраніших дитячих літ, вони разом — і гралися, і худобу пасли, і гранати 
рвали,  а  тепер  ось  разом  —  комсомольці.  Найперша,  найшвидша  і 
найнадійніша  поміч  керівництву  колгоспу,  передова  частина  села,  що 
йде сама і веде за собою людей, часом упертих, темних, відсталих — 
вперед і  вперед,  до  кращого  життя,  до  щасливого майбутнього  — на 
заклики партії й товариша Сталіна.

Гордиться таким братом Только. Відмінник весь час, відколи в школу 
пішов (навіть за німців, коли вчились кілька місяців), активіст, а тепер, 
одразу ж, як повернулися наші, —  в комсомолі.  А з ним Володя Паюк, 
Іван Качуринець, Василь Халимоник... Всі вони відмінники, всі активісти в 
громадському житті школи й села!

Потім, десь через півроку, комсомольський осередок підготував собі 
свіже поповнення. У цій другій хвилі — і він, Анатолій Сухий, тоді учень 
восьмого класу Женишковецької десятирічки. І хоч Віталій і Володимир 
молодші  від  нього,  але  в  громадських,  комсомольських  справах  вони 
рівні. Віталій навіть завжди попереду в них, ніби за ватажка. Ось і тепер:

— Ниньки заняття десятихаток — не забув? —  до Анатолія. А сам 
замилувався написом. Таких закликів за два роки Анатолій понаписував 
по селу — на парканах і хлівах — ого скільки! Дощі не встигають змити 
їх.  Спершу — про позики на будівництво танкової  колони «Радянське 
Поділля», на ескадрилью літаків, а як скінчилась війна — на відбудову 
тракторних  заводів,  промисловості  в  цілому,  а  тепер  ось  —  всього 
народного господарства.

— Не забув,  — відказав Толя й підняв відро з густими залишками 
вапна при дні, кинув туди щітку-пензля — вдома помиє все.

8.

Збори десятихаток проводилися двічі на тиждень. В тій чи іншій оселі 
— яка трохи просторіша влітку чи тепліша взимку, — збиралися з кутка 
здебільшого жінки, старі сільчани, розсідалися по лавах, ліжках, ослонах, 
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стільцях і стільчиках, зітхали, мовчки, понуро дивилися один на одного, 
ніби хотіли щось сказати, та змовчували, потім зосереджували погляди 
на агітаторові. Як і всі комсомольці села, Только Сухий був одним із них.

Взагалі ж молоді в селі залишилося мало. З фронтів зрідка по одному 
з’являлись  уже  змужнілі,  часто  покалічені  чоловіки  — навіть  тих,  кого 
мобілізували у сімнадцять років, вже не можна було віднести до молоді. 
Дівчата,  що  поверталися  з  Німеччини,  теж  провели  на  підневільних 
роботах свої кращі роки юності.

А молодій порослі не давали вкорінитися в рідній землі. Ще зі школи 
хлопців  і  дівчат,  худих  і  захарчованих,  тягали  по  різних  комісіях  і 
відправляли на Донбас — у фезео, як казали, а насправді — просто в 
шахти.

Віталик, Только, Володька й Аліса Сосна — двоюрідна сестра Віталія 
й Анатолія, дочка тітки Фані, Степаниди Арсенівни, залишалися вдома 
дивом. Хоча... Яке там диво? Давно замели б і їх, якби не дядько Яша — 
Яків  Прокопович  Сосна,  вітчим  Аліси,  чоловік  тітки  Фані.  Він,  другий 
секретар  райкому  партії,  домовився  з  медкомісією,  щоб  його  дочку  й 
трійцю хлопців звільнили від набору як хворих і непридатних для роботи 
у шахтах.

Анатолія трохи мучила совість, що залишався вдома в такий спосіб, 
тоді, як інших безжально виривали з рідних сімей і пакували у вагони. 
Навіть на їхнього товариша, його тезку Толю Андрійчука з Гоголів, просто 
полювали голова сільради з дільничним міліціонером, та й підключали 
до  цього  сільських  комуністів.  А  він  усе  втікав,  переховувався  й 
умудрявся  навіть  навчатися  у  школі.  Причому,  не  без  їхньої,  цієї  ж 
четвірки, помічі.

З іншого боку, Толя Сухий, разом з друзями уникнувши Донбасу, не 
став  дезертиром  у  могутній  повоєнній  відбудові  країни.  В  школі  їх  з 
наймолодших  класів  навчали  любити  свою  Батьківщину,  працювати, 
жити заради неї,  задля народу.  І  нехай доля змилостивилася над ним 
більше,  ніж  над  його  ровесниками-земляками,  але він  і  тут,  вдома,  у 
рідному селі, всі свої сили і знання віддає країні й рідному народу. Він, 
Только Сухий, веде вперед, до звитяжної праці своїх старших земляків-
колгоспників. Він агітує їх за виконання податків,  за надання грошових 
позик  рідній  державі,  він  двічі  на  тиждень  читає  їм  газети,  пояснює, 
розтлумачує  політику партії,  уряду й товариша Сталіна — всі  сили на 
відбудову країни після війни, на утвердження миру в усьому світі. Заради 
цього мусять переборювати труднощі, заради цього мають працювати і 
жити всі вони, сільчани, і Только Сухий разом з ними.

Жінки зітхали на його запальні слова, на його піднесене читання про 
нові рішення партії-уряду-товариша Сталіна, діди кахикали і немовби з 
недовірою  похитували  головами.  Але  слухали,  не  перебивали.  Лише 
потому,  коли  голос  агітатора  переривався  хрипком,  коли  запал  його 
трохи згасав, руки опускали на коліна газету — цей бойовий прапор на 
мирному фронті,  — хтось  озивався  стиха  про  те,  що й  вони,  селяни 
Женишковець, та й усіх сіл, теж, як не як, а є частинкою, грудочкою того 
народу, про який так піклується партія і товариш Сталін. Але вони по 100 
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грамів  зерна  одержують  на  трудодень,  а  той  трудодень  ох  як  тяжко 
виробити. Буває, робиш зранку до смерку, а бригадир поставить у свою 
книжечку не паличку (трудодень), а тільки манюсіньку половинку від неї. І 
то спробуй зароби за другий день ще одну половинку!.. А податки дай — 
40  кілограмів  м’яса,  сотню  яєць,  сто  літрів  молока...  Та  ще  й  позику 
сплати. А що ж самим їсти? За що жити? Голод, злидні не виводяться з 
кожної хати!

Анатолій  про  все  це  знав  —  і  в  їхній  оселі  дорогим  був  кожен 
шматочок хліба. Але ж, думав він, партії й товаришу Сталіну теж відомо 
про це, і всі сили  вони докладають до того, щоб поліпшити гірке життя 
всьому народу, всій країні. Може, варто потерпіти їм тут, у Женишківцях, 
у Гоголях, в Шелехові, в Слобідці, в Божиківцях, в Шарках, Буцневі і ще 
сотнях і тисячах сіл, бо ж усім важко — і робітникам у містах, і тим же 
шахтарям.  Може,  хоч  трохи  слід  ліпше,  охочіше  працювати  і  їм, 
колгоспникам,  щоб  урожаїв  кращих  досягти.  Бо  й  справді,  якщо 
приглянутись,  то йдуть  люди на роботу колгоспну якось занехотя, без 
справжнього ентузіазму,  ніби з примусу — тільки заради тої палички в 
книжечці  бригадира  — трудодня, та  через  те,  що  покарані  будуть  за 
невихід — штраф дадуть чи й город відріжуть.

Пригадувався  Анатолію  один  випадок,  ще  з  початку  війни,  коли 
селянам тільки  роздали колгоспну землю. Якось батько з матір’ю цілий 
день працювали в полі, на виділеній для них ниві — готували ріллю під 
засів  озимою  пшеницею.  Повернулись  додому  пізно  ввечері,  мати 
швидко подоїла корову, зладнувала всім вечерю, і потім разом з батьком 
знову пішла в поле: вночі вони при світлі місяця вручну виносили на край 
поля пирій, зібраний в купи боріньми, і спалювали його. А вже другого 
дня сіяли зерно в чисту землю.

Невже то було тільки через те, що нива та стала їхньою власністю? 
Так і тепер: люди сторчма падають, але з останніх сил якось аж любовно 
доглядають свої городи, а до колгоспного — як до чужого. «Гуртове — то 
чортове», — можна почути. Але ж партія, товариш Сталін через газети, 
радіо,  через  своїх  працівників-комуністів  закликають  до  дружної  й 
самовідданої праці якраз на колгоспних, спільних полях!

— А що ми маємо з того, що цілий рік робимо в колгоспі? — тихо, але 
якось  болісно,  аж  сльози  виходили  на  очі,  питала  Толю  сусідка,  яка 
ближче знала його, вірила, що нікому не донесе її слова. — Зерно все 
вивозять на поставки,  а нам по кілька пудів  дістається.  На цілий рік!.. 
Спробуй за них проживи, дітей прогодуй... Та ще й податки сплати! М’ясо 
здай державі...  Та я,  діти мої коли те м’ясо хоч бачать? Раз в рік,  як 
нещасне порося душимо? Та й тоді шкуру здери і державі здай...

Толя  спрагло  облизував  пересохлі  губи,  благально  обводив  усіх 
поглядом:  не  її,  цю  обмежену  жінку,  що  нічого  не  бачить,  крім  своїх 
домашніх  клопотів,  підтримуйте,  люди  добрі!  Ось  послухайте-но,  що 
пишуть у самій «Правде»!..

Люди слухали,  кивали головами, зітхали, іноді гірко всміхалися. Не 
ставали на його бік,  проти сусідки,  але слухали. Вони поважали Толю 
Сухого — грамотний хлопець, певне, далеко піде.
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9.

Підписки на позику були куди важливішими від зборів. Бо ті заклики, 
які  Толя  Сухий  своїм  пензлем-квачем  розписував  по  всьому  селу,  ті 
бесіди,  які  він  та  його  друзі-комсомольці  щиросердно  вели  по 
закріплених за ними кутках,  користі  давали мало: люди опирались від 
позики, ніхто за власною охотою не брав на себе якихось зобов’язань. 
Тому створювали спеціальні комісії для цієї справи. До них обов’язково 
включали молоду підмогу активістам — комсомольців.

Підписку  чомусь  завжди  проводили  вночі.  Увечері  всіх  активістів 
збирали у сільській раді. Тут їм давали вказівки голова сільради, голова 
колгоспу, особливо завзято настроював на бойовий лад уповноважений 
від райкому партії — кожного разу той самий чи й інколи інший.

Толя не любив цих інструктажів. Його мучило, гнітило й обурювало, 
що ці наставники — голова один і другий, уповноважений з райкому та 
ще дехто з найбільш активних (усі комуністи — передові люди села!) — 
щоразу важко повертали язиками, обличчя їхні палахкотіли, очі вилазили 
на лоби червоними баньками.  Вони вже були після вечері.  І,  з  усього 
видно, доброї.

У  школі,  в  газетах,  книжках  — скрізь  твердилось,  що комуністи  — 
чесні,  справедливі,  передові  люди,  віддані  народу,  Батьківщині, 
товаришу  Сталіну,  завжди  перші  в  усіх  справах,  особливо  там,  де 
найважче. Толя до глибини душі захоплювався цими людьми, але тут, у 
їхньому  селі  таких  він  чомусь  не  бачив:  усі  члени  партії  були  зовсім 
іншими  —  ледачими,  брехливими,  підступними,  безвідповідальними, 
підлими. Як вони могли пити самогонку, обжиратися на своїх потаємних 
гульбищах, коли люди жадні шматка хліба, коли з колгоспників здирають 
десяту шкуру, а таки стягають м’ясо, яйця, молоко? І ось ці позики...

— Позика на розвитіє народного  хазяйстства — це перша заповідь 
колгоспника! — піднімав угору вказівного пальця і потрясав ним, неначе 
жезлом, райуповноважений, другою рукою тримаючись за край столу, бо 
його  хитало.  — І  ви,  актів  села,  маєте  убідити,  якщо на  те  пішло,  — 
заставити несвідомих підписатися на позику...

На вулиці Анатолій полегшено зітхав: тут не видно п’яних облич, та й 
свіже  повітря  і  відчуття  напруженого  моменту  «операції»  тверезило  й 
збуджувало всіх.

Одночасно селом розходилось дві-три групи по вісім-десять чоловік.
Місяць виглядав з-за хмар, кидав на дорогу ворухкі тіні від темних гуртів. 
Почувши кроки з вулиці, здіймали гавкіт собаки.

Заходили у темний двір, підступали до дверей, голова сільради чи 
хтось  із  активістів  гучно  стукав  — палицею,  щоб не  бити щиколотків. 
Хати,  що  недавно  потопали  в  тіні  дерев,  тепер  широко  проступали 
білими стінами: яблуні, груші, сливи, вишні — всі плодові дерева люди 
повирубували,  щоб  не  платити  податку.  Ясенам  і  кленам,  бузкам  та 
акаціям стало просторо й вільно на обійстях.

— Хто там? — чулось перелякане з-за дверей.
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— Відчиняй — не «хтокай»! — сердито озивався голова. — Хто має 
право ходити по ночах, окрім савєцької власті? Відчиняй!

Густим  натовпом  всувались  до  хати.  Господар,  з  розкуйовдженою 
головою  й  заспаними  очима,  в  білих  споднях,  віддутих  на  колінах, 
босими ногами  відступав  долівкою назад,  і  в  прорізі  кальсон  спереду 
бликало грішне тіло. За чоловіковими плечима зривалася з полу чи ліжка 
жінка, теж розчіхмана, в нічній сорочці, під якою метлялися злякані груди, 
безтямно  лапала  руками  довкола  себе  й  не  могла  знайти  спідниці  й 
блузки, щоб прикритися від чужих очей.

— Світи вогонь! — падала команда.
Переляканий господар мацав тремтячими руками по комині, торохтів 

сірниковою коробкою і не міг упіймати її, довго черкав, сірники ламалися, 
гаснули,  нарешті  зворушувався  кволий  вогник  каганця,  вихоплював  з 
хатньої темряви суворі обличчя нічних прибульців.

Від тупотняви, галасу, вогню прокидалися діти, мружились на світло, 
продирали кулаками очі, малі здіймали плач:

— Ма-а-амо! Ма-а-амо!..
— Ти дай йому цицьку, а сама слухай сюди! — розпоряджався голова 

сільради.  —  Це  прийшла  до  тебе  комісія  по  сприянню  підписці  на 
позику...

Комісія швидко освоювала хату:  хто сідав на лавку чи стілець, хто 
підпирав  плечем  одвірок  або  спирався  ліктями  на  бильце  ліжка  з 
розкуйовдженим  постільним  барлогом:  рядна-рябчуни,  старі  кожухи  й 
шинелі та інша верхня одіж, що важча.

Наперед  виходив  уповноважений  —  рішучий,  завзятий  і 
невблаганний.

— Бачиш, скільки людей ти змушуєш не спати по ночах?
— Чого ж це я змушую? — торопів господар.
—  А  на  позику  ти  підписався?  —  уповноважений  гостро.  — 

Підписався чи ні, питаю?
— Ну...
— От тобі й ну — дугу гну! Скільки просили тебе, скільки вмовляли, а 

ти — як той...
— Та з чого ж ту позику платити, люди добрі? — складала руки перед 

уже прикритими грудьми жінка. Чоловік усе ще скам’яніло стовбичив, мов 
біла мара, у спідньому. — Подивіться ж, дітей ціла купа — їсти хочуть, до 
школи нема в що вдягнути... Про чоботи вже й мови нема...

— Що купа дітей, то вони ваші. Мусите давати раду, якщо наробили. 
А держава не має від того страждати. І  дітьми ви — пхнув пальцем у 
напрямку жінки, аж вона схитнулась назад, — від партії,  від народу не 
прикривайтесь. У всіх діти! А щоб їм вдягнутись було в що, чоботи щоб 
мали  —  треба  народне  хазяйство  піднімати.  Фабрики  й  заводи 
потребують позики, а ви, відсталі, несвідомі, ніяк не розумієте цього...

— Ми то розумієм, — пробував захищатись господар, — але ж нема з 
чого ту позику платити.

— Заробиш — заплатиш! А зараз — підпишись! — голова сільради 
підійшов до столу, тернув по ньому рукою, поклав папірець. — Ось ви 
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вдвох,  —  з  прицінкою,  мов  на  базарі  худобу,  оглянув  господарів,  — 
молоді, здорові — три тисячі легко подужаєте.

— Три тися!.. Матінко моя! — скрикнула господиня і руками затулила 
очі. — А звідки ж нам взяти аж три ти-и-и-сячі-і-і?.. Як їх заро... заро?...

—  Мамо!  Мамо!  —  кидались  діти  до  матері,  хапали  її  за  руки, 
відкривали скривлене в болісній гримасі, мокре лице з патьоками сліз і 
прилиплими до щік пасмами волосся.

— Це  діло  бабське  — плакати,  — махнув  рукою  уповноважений  і 
вп’явся очима в господаря. — Підписуй! — ткнув пальцем у бік столу, де 
стримів над папірцем і тримав напоготові в руці олівця голова сільради.

— Три тисячі... Три тисячі... — безтямно повторював господар. — Та 
це ж... — повів він гарячими очима й обурено вигукнув: — Та це ж петля 
на мою шию!

— Що?! Петля?! — аж кинувся до нього уповноважений. — Директиви 
партії та уряду, вказівки товариша Сталіна — тобі петля? Ти що, проти 
радянської влади? Проти партії?! Так завтра тебе!.. Духу твого не буде в 
селі!.. Підписуй!

— Ой скільки ж то бага-а-то-о... — голосила господиня.
— Ма-а-а-а-а-мо!.. — плакали діти.
— Змилуйтесь...  — благав перестрашений, та все ж з останніх сил 

неподатливий господар.
— Підписуй!
— П’ятсо-о-от... — простягнув руки вперед господар, вже мало сам не 

плачучи.
— П’ятсот?! Та в нас баби менше п’ятсот не підписують, а ти!..
— Хоч трохи менше, хоч на тисячу менше! Я вас прошу...
— Підписуй,  гад ти такий,  бо як заведу на тебе діло!..  — знайшов 

гачок на господаря уповноважений і вже не попускав свого.
— Хоч на тисячу менше, хоч трохи скиньте, — безтямно тряс руками 

господар.
— П’ятсот скидаєм!
— Ради Бога, хоч тисячу!
— П’ятсот — і кошка нє хаді!
— Де ж я візьму їх — дві з половиною тисячі? Де ж я?..
— Нічо,  нічо,  — заспокійливо озвався голова і  підсунув  табуретку, 

щоб господар сів до столу. — Заробиш. Ти трудоднів таки маєш гарно. — 
Голова  послинив  хімічного  олівця,  залишивши  поперечні  фіолетові 
смужки на ще лисніючих після вечері  губах  і  впхав у неслухняну руку 
господаря. — Тут-о підпиши...

Додому — вже перед  світанком — Анатолій  повертався  з  важким, 
гнітючим  серцем.  Голову  розривали  благання  й  плачі,  горлання 
уповноваженого і підступний голос голови сільради, перед очима стояли 
перелякані, скособочені постаті в нічному білому одязі, заплакані дитячі 
обличчя, простягнуті на змилування руки...

Бурхливі  думки  терзали  хлопця.  З  одного  боку,  справді,  державі 
треба  хліба,  м’яса,  молока,  грошей  —  на  підняття  народного 
господарства, на армію – захисницю миру від проклятих імперіалістів, на 
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будівництво щасливого майбуття. Але ж і ці люди хочуть їсти, цим людям 
треба за щось жити. А з них тільки й деруть одну за одною шкури. До 
живого м’яса деруть! І то не тільки тепер, якщо подумати, не тільки ж у ці 
повоєнні роки. Так було і до війни.

Анатолій пригадував тихі розмови-перешіптування батька з дядьками 
—  Григорієм,  Віталієвим  батьком,  з  Петром,  Павлом  —  про 
розкуркулювання, про голод в тридцять третьому, який поклав у ями цілі 
мільйони людей, про репресії в тридцять шостому-тридцять сьомому... І 
хоч батько при цьому завжди відганяв їх, дітей, та все ж дещо долітало 
до їхнього слуху і, як глибока таємниця, влягалося на самому денці душі.

І ось тепер, чим більше вони, комісії активістів, ходили з хати в хату,  
чим більше збирали підписів (інакше ніхто в оселі не міг лягти спати), тим 
частіше Анатолій згадував ті розмови, тим важче і важче ставало йому 
заходити вночі в хати односельців. Як після цього завтра дивитись їм в 
очі? Як жити далі поруч з ними?

Хлопця мучило не тільки постійне недоїдання, всякчасне й нестерпне 
відчуття голоду — його мучили, терзали думки: що це робиться в країні 
робітників  і  селян?  В  державі,  яка  здолала  таку  могутню  силу  як 
фашистська Німеччина, людей тримають під батогом, у вічному страхові, 
в  покорі  й  злиднях.  Чому  так?  Хто  винен?  І  —  «що  робити?»  — 
пригадував він Чернишевського.

Одного літнього вечора Анатолій сидів з Віталієм. Кому, як не йому, 
братові й найкращому другові, мав він викласти свої терзання, розкрити 
свою душу?

— Не те ми робимо, зовсім не те, — тихо промовляв він. — Все, що 
ми стараємося вдіяти для добра людей, я бачу,  йде їм на зло. Треба 
боротися з цим злом, а не підтримувати його! Треба щось робити, щоб... 
щоб таки насправді, а не на словах, не на закликах, — на ділі покращити 
людям життя. Знищити зло! А зло… Воно не десь там, а якраз у владі 
самій! Глянь же, подивись, яка вона бездушна, жорстока, нелюдська! Ні, 
це влада зовсім не народна, це влада тиранська!..

Віталій,  затамувавши подих, слухав Анатолія.  І  тільки той примовк, 
пильно й рішуче дивлячись на брата-товариша, кинувся до нього, обняв, 
міцно-міцно притиснув до себе:

— Я теж давно про це думаю, — гаряче шепотів він. — Я думав про 
це,  але  боявся  тобі  відкритися.  Ти  мовби  прочитав  і  висловив  мої 
гризоти. Далі так жити не можна! Треба, треба боротися! Неправда, гірка 
кривда господарює в нашій хаті — в нашому селі, районі, в нашій Україні! 
Кривда!.. А ми думали, що вона лишилася тільки в казках...

До пізньої  ночі  вони говорили про те,  що так трепетно кликало їх: 
треба боротися з беззаконням, з безправністю людей, з цим злом, з цією 
жорстокою нелюдською владою, що хижими зубами вп’ялася в живе тіло 
народу, їхнього, українського народу.

10.

Це  було  пробудження,  спалах,  порив,  потрясіння.  Вони  враз 

________________________________________________________ 
Соборність                                   72                                  Sobоrnist



побачили все так чітко, так ясно, рельєфно. Ось є їхня рідна земля, є 
рідний знедолений народ — і є влада, що душить, нівечить цей народ, 
вичавлює останні соки з нього і його землі. Як же не стати на боротьбу з 
цією несправедливістю, з цим злом?!

Анатолій відчував у собі якусь невідому досі, якусь нестримну силу. 
Вона наповнювала все його молоде, дуже тіло, його кров і м’язи, його 
свідомість і всі відчуття. Він готовий був будь-якої хвилини кинутись у бій.

Очі Віталія теж горіли гарячковим вогнем, весь він мовби світився — 
поглядом,  поставою,  голосом.  Як  завжди,  запальний,  завзятий,  він 
кинувся зі своїми думками, з пориваннями до Володимира Паюка,  Сяня 
Кравчука, Анатолія  Андрійчука,  що  й  улітку  переховувався  в 
Женишківцях, лиш потаємці навідувавсь додому в Гоголі. 

Всі вони загорілись, як і Мельник та Сухий. Боротися з ненависним 
ладом, що тільки на словах, тільки в газетах, по радіо турбується про 
народ, хвалиться небувалими успіхами, а насправді – душить і душить 
його!

Тепер  хлопці  часто  збирались  вечорами  —  в  чиємусь  поріділому 
садку чи в когось у хаті або ж на якихось задвірках, і вели гарячі розмови 
про те, що їм робити. Плани пропонувались найнеймовірніші — геть до 
збройного виступу.  Але все це тут же відкидалося — не годиться. От 
створити підпільну таємну організацію – це так! Тільки що ж робити далі? 
Що?

— Толю, — звернувся Віталій до Андрійчука, — кращого художника, 
ніж ти, в школі, та й в обох наших селах, нема. Думаю, тобі буде під силу 
вирізати шрифт — і ми на початок будемо друкувати листівки. Будемо 
закликати  населення  бойкотувати  вказівки  влади,  гуртуватись  для 
боротьби за свої права.

Віталія  без  усяких  домовлянь  визнавали  старшим  над  собою. 
Виходило так, що його завжди слухались, поважали  — за енергійність, 
ініціативу,  кмітливість,  розум.  І  ось  знову  — саме  він  запропонував 
конкретну і реальну справу для організації.

Андрійчук  негайно взявся  за  шрифт.  Щоб зробити  літери, підібрав 
брусок для заточування бритви. Малював і випилював їх то в тітки Ганни 
у  Слобідці,  то  вдома  потаємно.  Коли  приніс  і  показав  хлопцям — не 
могли намилуватися: літери виточені ретельно, гарні. Для проби вмочили 
їх  кілька  у  чорнило  і  руками  відтискували  на  папері  — друк  виходив 
чіткий, просто чудовий.

— Ну от, — радо вигукнув Віталій, — тепер беремось за листівки!
Тільки  ж  –  знов  заковика.  Віталій  спробував  друкувати  текст 

шрифтом, та нічого з того не вийшло: з рядка літери геть розповзаються, 
відбиток – нікудишній.  Та й мало одного комплекту:  що ним набереш? 
Так що, вважай, пропала їхня затія й Андрійчукова праця намарно…

І це ще не все.
—  Хлопці,  —  звернувся  до  друзів  Толя  Сухий,  —  щоб  друкувати 

листівки, треба насамперед скласти їх політично грамотно, розумно, щоб 
люди змогли повірити в серйозність нашої організації. А ми ж не знаємо, 
до чого закликати, куди вести людей сьогодні, на що націлювати далі.
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— Що ж ти пропонуєш? Сидіти й далі, склавши руки? — гарячкували 
хлопці.

— Ні,  не сидіти.  Але мені здається, що самі нічого ми серйозного, 
відчутного за своєю силою, за своїм значенням, зробити не зможемо. Та 
всі  ми  знаємо,  що  в  Західній  Україні  діють  підпільні  організації 
українських  націоналістів.  Оті  ж  бандерівці,  як  їх  називають.  Не 
здаються,  бач,  борються…  Ось  хто,  я  думаю,  зможе  нам  вказати 
правильний шлях.

Думка сподобалась усім. Та й спосіб зв’язатися з націоналістичним 
підпіллям проглядався  ясно:  змучені  голодом люди з  довколишніх  сіл 
ходили чи їздили в сусідні західні області за зерном: заробляли його там 
у господарів або ж вимінювали на якісь речі. Якраз найближчим часом 
збирався  вирушати  підводою  на  Тернопільщину  Віталіїв  батько  — 
Григорій Арсенович Мельник: хотів на мед виміняти хліба.

—  Так  що  ти,  Віталію,  просись  поїхати  з  батьком,  —  напучували 
хлопці  свого  керівника.  —  А  там  постарайся  якось  розізнати  про 
підпільників, повстанців, зв’язатися з ними.

— Добре, — погодився Віталій. — Як же це я й сам не здогадався?
З’явилася надія на реальні дії.

11.

З  поїздки  Віталій  повернувся  через  якийсь  тиждень.  Справилися 
швидко: підводою, в колгоспі взятою, туди й назад, а там були в далеких 
родичів – ті й помогли обміняти мед на зерно. Так що обличчя Григорія 
Арсеновича ледь прояснилось: хоч трохи розжився на хліб.

Віталій  же  повідомив  хлопцям  невтішну  вість:  не  бачив  у 
Тернопільській області жодного підпільника чи повстанця… 

В’ячеслав Гук
Сімферополь – Вірджинії

РОМАН
(Продовження, поч. див. «Соборність» №№ 2-3, 2009,

№№ 1-2  2010, 1-2, 3-4 2011)

Я підвівся, обгорнувши свої стегна простирадлом, і знову пригорнув 
її до себе. Вона не пручалась. 

– Заспокойся, не треба! Все повинно якось налагодитись.
– Воно вже не налагодиться, Олександре! Ніколи, чуєш, ніколи!
– Я нічого тоді не розумію – чому, Соню?!
Вона знову вислизнула з моїх обіймів і, як була, гола, гарна, велична 

рівно пішла і сіла на стілець біля вікна. Тяжкі пухнасті світлі коси лежали 
тягарем на її плечах. Зненацька Соня промовила, начебто витискаючи із 
себе слова силоміць: 
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– Простирадло, що так цнотливо огорнуло твої стегна від моїх очей, 
– нагадує мені корабельне вітрило, а ти сам – утопленика, який у нім 
заплутався: голого вбогого нещасного утопленика…

–Ти – мариш! Який же я потопельник?! Чи ти не відчувала мене в 
собі?! Чи тобі цього мало?! Не мар, прохаю! Або йди-но сюди, якщо я й 
досі не задовольнив тебе…

– Я й не марю: все має піти: я піду перша, а лише потім – ти, але я  
піду вже скоро, а ти залишишся ще надовго. 

Це вже переходило межі  мого  терпіння – навіщо вона знущалась 
наді мною?!

– Господи, що ти кажеш?! – вигукнув я розпачливо.
– Так буде, от побачиш… – і вона знову тихо заплакала.
Я вже був  на себе злий,  що послухався  Соню і  погодився на цю 

альгойську подорож – не треба було! І  навіщо я пішов їй на поступки, 
щоб зараз відчувати себе бовдуром?!

 –   Олександре, я не жахаюсь людської гудьби: нехай кажуть, що 
хочуть, я тільки маю жах, що втрачу тебе…

Сонині оголені груди – здригались. Мені здавалось, що сонце тяжко 
впало за гузу човна нашого кохання – і він захитався від того скажено. 
Вона сиділа на стільці довго і мовчки. Я мовчав – теж, бо не розумів, як 
маю себе поводити з нею. Десь за стіною чулося глухе передавання по 
радіо грамзапису якогось іноземного вишуканого концерту. Здається, то 
були «Ідилії» датчанина Нільса Гаде…

Я закрив  очі  і  уявив,  як,  їдучи на автомобілі,  проминув  зненацька 
потрібний поворот, не помітивши трафікатор. Все повинно було б бути 
ліпше, ніж було, але лоскіт сліз, що заливали очі, не припинявся: я вже 
не  вельми  пам’ятаю,  але,  здається,  я  плакав  теж,  тому  що  відчував 
власну безпорадність перед тим, що над нами нависло. Що це було, я 
ще  не  розумів,  але  вже  відчував.  Рожеві  метелики  дармовисів  тихо 
бряжчали,  коли до  них  приторкався  протяг.  Так  добре,  що гряхотіння 
великого міста – залишилось десь позаду…

 Соня зібгала в руці край простирадла – воно захрустіло, як іній. Я – 
закусив від хвилювання губу. Мої скроні й волосся на голові – були ніби 
облиті водою. З її і моєї спини – стікали ручаї поту. Так я йшов навмання 
лабіринтом власних  чуттів,  якому не  було  кінця,  щоб осягнути  те,  що 
тепер  належало  мені.  Простирадла  пахли  нашим  коханням.  Звук 
шерехливий  дальніх  дерев  за  вікнами  санаторію  був  схожий  на 
металевий відляск,  що йшов від чогось, линучи поступово у безвість і 
зникаючи назавжди… Я доводив Соні, що не утопленик…

Увечері ми здійснили прогулянку на альгойські луки й болота. Земля 
вже трохи підсохла після дощу. Вересень був несамовитий у кольорах і 
барвах: усе ясніло, сяяло, блищало, палало, було криштально-крізне і 
схоже на раптовий вибух чи шал. Сонина хода – була така легка, що я 
летів, як шелихвіст, услід за нею, за її зеленавим осіннім пальтом. Сонині 
очі були сховані від мене під чорну прозірчасту вуаль – нібито на сині 
озера зненацька ліг цупкий бляхман, і вони огорнулися ним, як пледом. 
Трава ще була зелена обабіч дороги, але вже не така пишна, як навесні 
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або влітку. Я був готовий до довгої і стомливої подорожі пішки будь-куди. 
Минувши  середньовічну  ратушу  з  ажурною  кам’яною  кладкою,  ми 
вийшли на луку. Соня спитала:

– Підемо до боліт?
– Підемо, якщо хочеш…
Санаторій  лишився  за  нашими  спинами,  а  в  далечині  бачився 

гострий шпиль якоїсь сільської церкви: він почепив на себе світле чисте 
вечірнє небо, яке завмерло в наших зіницях. Я взяв Соню за руку – і наші 
пальці знову, як і тоді, коли ми поряд лежали на ліжку, – сплелися: так  
коріння дерев сплітаються з корінням трави і кущів або пташині голоси 
переплітаються  з  голосом вітру  і  моря  ночі… На сірім фетровім  моїм 
капелюсі, який я здійняв із голови і тепер ніс у руці, – блищали крапельки 
садової роси. Моє серце – завмирало в грудях, і душа намагалась будь-
що-будь  звільнитись  від  оболонки  мого  тіла,  коли  я  відчував  Сонину 
тендітну вузьку руку з довгими пальцями у своїй руці: вона трималась за 
мене, нібито мала ось-ось упасти.   

– Олександрику, любий мій, ми йдемо знаєш куди? – спитала Соня.
– Куди?
– До журавлиних боліт…
– А чому «журавлиних»?
– Тому що вони належать цим птахам – от побачиш, як там гарно!
Ми йшли далі мовчки, і  я вже не соромився, що нещодавно Соня 

обмацала моє тіло: це ж було так природно: оголені тіла чоловіка і жінки, 
що сплелись у коханні. Я й досі, як безтямний, відчував на своїх стегнах 
Сонині пружні прохолодні литки і коліна, що обіймали мене шалено. Вона 
взагалі – була скажена у ліжку, як дика кицька.  

– Соню, а знаєш, «журавлині болота» – лунає вельми романтично, – 
помітив я.

–  Розумієш,  тоді  була пізня осінь, я була самотня – взагалі  життя 
тоді для мене втратило свій зміст. – Я тихо сиділа біля освітленого пізнім 
сонцем високого вікна й дивилася на цих птахів, які летіли й летіли повз 
мене у вирій. Я відчувала тоді неймовірну журу…

– А тепер?..
–Тепер  –  ні,  бо  ти  –  мій,  ти  поряд,  ти  належиш  мені,  належиш 

увесь…
Її цілунки, як присок, ще й досі пекли мої брови, губи і підборіддя. 

Сонина вуаль  була темрявою для мене,  мороком зимової  довгої  ночі, 
коли, здається, навіть кров завмирає у жилах від морозу і хаосу, бо вуаль 
– це і є кров, випущена із жили, – думав я, – кров тих жалюгідних уявних 
безборонних овець, що увіткали у візерунок бельгійського, пухнастого, як 
лес, килима, який лежить на підлозі нашої санаторської кімнати. Сонина 
чорна вуаль мала теж свої візерунки, але на ній були лише легкі димні 
візерунки  птахів,  птахів,  якими  я  марив  усе  життя,  –  галичи,  сойок, 
омелюхів…  

Ми  проминули  копицю сухого  сіна,  що  пахла  простором  і  вогким 
теплом. Мені здалося, що Соня мене навмисно привела до цієї копиці, 
щоб наш сором побачили тільки розплатані над нами вечірні альгойські 
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небеса, які були схожі на наше покарання… Зненацька вона зупинилась, 
промовивши ледь чутно: 

– Копиці створені для коханців.
– Можливо, – підозрюючи, до чого вона хилить, обережно погодився.
–  Багато  хто  з  дівчат  стали  жінками,  лежачи  на  пухнастому 

духмяному сіні, а юнаки – справжніми чоловіками…
–  Я чоловіком став не на сіні.
Соня, відхиливши вуаль, якось зневажливо поглянула на мене. 
– Тому ти й не розумієш краси ні свого оголеного тіла, ні мого.
– Твою красу – розумію…
Віяв прохолодний вітер, але мені знову зробилося парко, коли Соня 

зненацька підійшла до мене впритул і почала швидко розстібати ґудзики 
моєї  одежі.  Її  губи – тремтіли,  в  синіх  очах –  палав вогонь… А потім 
сталося те,  що й мало статись:  ми продовжили те,  чим займались на 
санаторському ліжку, – ця жінка повністю поневолила мене, і я зробився 
на цей раз слухняний. Це було мені уроком на майбутнє: в таких речах, 
як кохання, чоловіки ніколи не повинні слухатися жінок, якщо вони хочуть 
зберегти себе. 

Там був  шерех висушених  стебел трави і  бавно здійнятої  жіночої 
сукні (під Сониною сукнею були тільки звабливі вельми прозірчасті білі 
трусики, а ліф останнім часом вона взагалі не носила) – він огортав мою 
свідомість,  тамуючи  подих,  рвав  на  дрібні  шматки  мою  шкіру,  цупив 
свободу і виколював остюками мої очі. Соня сама здійняла з мене всю 
одіж і, грайливо штовхнувши мене на теплий пух сіна, почала робити те, 
що я тоді, минулого разу, їй не дозволив, а тепер – я не спинив її: мій пах 
був схований її світлим пухнастим волоссям – я закрив очі і закусив губу, 
щоб  не  заволати  від  божевільної  насолоди.  Над  нами  були  пусті 
розплатані  небеса,  ледь-ледь  торкнені  шарлатом  останніх  сонячних 
променів,  що  згасали  у  золотім  волоссі  Соні,  сухій  траві  сіна,  нашій 
скинутій  одежі,  яка  лежала  жужмом  неподалік.  Все  було  занадто 
реалістично – і тому – страшно, а також – магічно – і тому – солодко, до 
нестями. Те, що вона зі мною зробила тоді, у тій копиці сіна, було схоже 
на  зґвалтування  жінкою  чоловіка  на  тлі  цих  пустельних  журавлиних 
боліт,  що  ще  зберігають  і  досі  в  своїй  грузькій  твані  сиву  мудрість 
минулих  віків,  якусь  поетичну  наснагу,  спокій,  лицарську силу і  навіть 
чиїсь  чужі  жовті  кістки,  які  ще  не  перетворились  на  порох.  Коли  ми 
набавились і сили лишили нас, моя рука ковзнула до Сониного лона – 
воно було ніжно-мокрим і  гарячим, як опік.  Все скінчилось… Потім ми 
довго лежали горілиць,  безсоромно голі,  дивлячись на яскраве небо і 
проводжаючи очима тонкі риски журавлиних зграй, що летіли й летіли на 
південь.  Соня  завивала  пальцем  цупкі  чорні  кучері  волосся  на  моїх 
грудях. Жива жура панувала в природі, з якою ми намагалися злитись. 
Соня прошепотіла: 

Журавлі співають псалми умерлому літу…
–  Соню,  я  намагатимуся  зберегти  у  пам’яті,  що  між  нами  щойно 

сталось…
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Із дальніх боліт легко здіймалися все нові і нові журавлині зграї, і тут 
вона зізналась у тім, від чого мені зробилося моторошно, тому що я – не 
повірив:  колись,  як  виявилося,  Соня  була  прихильницею лесбійського 
кохання. Я зло і роздратовано спитав:

– Ти не могла знайти для цього чоловіка?..
– Вгамуйся, Олександрику, ну й що з того, що я колись спробувала 

кохати жінку?..
– Ти ще питаєш? Це – бридотно!
– Тобі так здається, тому що ти – обмежений у чуттях.
– Я – обмежений?!
– Так. І вельми…
– Ти не хочеш мені розповісти, як це було?..
– Ні.
– Чому? Тобі соромно?
– Тобі цікаво, як кохаються жінки?
– Не зовсім…
–  Але ж – все-таки цікаво?
Я не відповів, тому що мав якісь дивні відчуття, що Соня навмисне 

провокує мене на сварку. Вона продовжила:
– Ми були близькі десь біля року…
Я перервав її, спитавши:
– Де це було, в Гетеборзі чи вже тут, у Німеччині?
– Тобі це так важливо?
– Не знаю. Можеш взагалі нічого не розповідати – мені це байдуже…
Я уважно дивився в її очі, які були сині й глибокі, як самі небеса, що 

беззахисно розпластались над нами.
– Все було добре, поки та дівчина не закохалася в чоловіка, а згодом 

і одружила його на собі.
–Ти шкодуєш, що так сталося, Соню?
– Шкодую…
– Але – це ж гидотно, розумієш, просто гидотно кохатися з такою, як 

сама! Для чого тоді існують такі, як я?!
–Тобі  завжди  здавалося  бридким  щось  нове  і  ще  не  вельми 

досліджене, що не пахло або ж, ні, смерділо буденністю! Зізнайся, тобі ж 
сподобались мої оральні пестощі?

–Так… Але Господь нас за це покарає, бо все це – протиприродно, 
розумієш?

–  Олександрику,  треба жити сьогоденням, брати від  життя те,  що 
воно  тобі  дає,  бо  там  –  нічого  нема,  розумієш,  нічого!  Ніцше  казав: 
Господь – умер! До того ж – мені теж сподобались твої пальці…

– А кохання – лишилось?..
– Як бачиш… Всі – грішні, всі – мають погріх. Подивись на ченців – 

адже ж вони – чоловіки, але як вони живуть, не маючи жінок? Це – жахне 
знущання над тілом. Тому – серед них так багато збоченців. І душа тут 
взагалі ні до чого…

– Ти жалієш ченців?
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– Жалію, бо хтось навіяв їм жаску неправду, що кохатися з жінкою – 
це гріх, це сором, це бридко… Але ж більшість із них кохають самих себе 
чи  навіть  себе подібних  – чи  це не бридотно?!  А для чого  тоді  була 
створена Єва?.. Щоб тільки прати Адамову білизну і все?..

Вона прилинула до мої губ і почала їх пожадливо цілувати. Я кволо 
відповідав  на  її  пестощі,  бо  відчував  себе  спустошеним  і  безсилим 
більше боронитись. Її волосся пахло срібним світлом далеких озер. Там 
була  тиша  боліт  –  мертва,  дальня,  дика… А ще –  запах  сіна,  сухий, 
запаморочливий,  від  якого  я  чадів,  від  якого  я  шаленів,  як  від  самих 
Сониних ніжних приторкань  до мене,  від  її  пестощів,  від  її  божевілля. 
Господи!..  В  пам’яті  моїй  залишилось:  мої  трохи  липкі  пальці  від 
Сониного лона (вона примусила мене, щоб я її пестив рукою між ногами), 
журавлі, що в переламаному навпіл світла вечора летіли й летіли, запах 
жінки і  сіна,  втома і  виснаження від отриманої  насолоди, а ще – тиха 
осіння журба, якою було оповите все довкруж. Я ніби марив – був живий і 
мертвий, сонний, хворий, скажений, хирий, знечулений запахами сіна і 
Соні,  виссаний  і  вибатожений,  безборонний,  як  пташеня,  яке  щойно 
виплодилося…

Там,  у  тій  копиці,  на духмяному сіні  –  Соня зламала мою волю і 
підкорила мене собі цілковито. Тепер я належав їй – і вона це розуміла: 
перед моїми очами маїли сотні якихось невідомих птахів, на голові яких 
було строкате пір’я, схоже на шиньйони, і, мені, містянину, звиклому до 
побутових  зручностей,  здавалася ця віддалена дика місцевість,  де ми 
були, краєм землі. Сухе світло вересневого вечора боляче приторкалось 
до  моїх  губ  і  вій,  слина  висохла  в  моєму  роті,  і  язик  –  прилип  до 
піднебіння – я нахилився і вихрякався на землю, наче жало оси глибоко 
встрягло  в  моє  горло.  Я  хрякав  так  довго,  аж  поки  біла  піна,  яку  я 
спльовував,  не  стала  рожевою  від  крові.  Соня  в  цей  час,  уже 
вдягнувшись,  відійшла  геть  від  копиці,  туди,  де  були  болота,  і, 
зупинившись, – дивилась на небо. Вона стояла на тлі свічада вечірнього 
синього простору і пошерхлої рудуватої повсті альгойських боліт – жінка 
стежила за журавлиним летом. Вересень – був чоловіком, Соня – осінню. 
Я ж був  –  ніким.  Чорну  вуаль  її  капелюха –  жадібно торсав  вітер.  Я 
підвівся,  вдягнувся,  а  потім  прошепотів  молитву  Спасителю,  щоб  він 
простив мені мої тяжкі гріхи – а журавлі відривались від землі і плавко 
линули в простір. Я не міг рухатись – мої ноги наллялись свинцем, а все 
тіло – задерев’яніло: врубай мою руку – і я не відчув би болю…

Здається, я тоді ніби збожеволів від туги і безнадійності, що навіть 
хотів  закричати:  Соню,  я  кохаю  тебе,  Соню…  Обернися!!!  А  журавлі 
різали простір над моєю головою тихим журним криком, б’ючи пружними 
крилами  по  моєму  напруженому  погляду,  очах,  що  не  бачили  нічого, 
окрім  стрункої  постаті  Соні  і  її  чорної  димчастої  вуалі,  в  яку  увіткали 
голоси і душі птахів… Сонце – зникло: його нібито хтось вирізав із тіла 
небес. Я зайшов за скирту і помочився. З далекої холодної багви журавлі 
рвалися в простір…

Я заснув під шепіт Салгіру,  навіть не роздягаючись, і уві  сні знову 
бачив мою Соню й себе – молодими…
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В  ганноверській  Ратс-гімназії  скінчились  заняття.  Пан  Анатоль 

Борковскі, повертаючись додому, перебирав у пам’яті останні події свого 
не вельми цікавого життя: він уже не мав сумніву, що піде на війну, яка 
вабила його як порятунок від божевільного побуту і буденщини, в яких він 
захряс  по  самісінькі  вуха.  Липи  вздовж  Леопольд-штрассе  –  срібно 
блищали, гасли в пожовті листя, були розбурхані і притихлі. На душі пана 
вчителя – спокою не було. Можливо, потрібно б було йому викинути з 
голови  всі  негаразди,  які  його  спіткали  останнім  часом  –  наприклад, 
від’їзд Дори на Гусячий острів. Дора… Коли він думав про дружину, його 
ніби обливали кип’ячем, як ошуканця і спритника. Тому все-таки краще 
буде опинитись на війні і рити рови, ніж бавитись на дачі з Віолою або 
викладати  науку  в  гімназії,  з  вікон  якої  можна  було  завжди  бачити 
завмерлу  поважну  постать  великого  Шіллера.  Світ,  що  з’юрмився 
довкола,  був  оманний,  хисткий,  розтрощений.  Навіть  Віола,  яка, 
здається,  кохала  його,  не  могла  забезпечити  того  душевного  спокою, 
якого він бажав мати. Зараз, проходячи хідником під високими липами, 
він навіть бажав би, щоб його хтось взяв за барки і щосили струхнув над 
землею – щоб ноги відірвались від неї і  він захитався безпорадно,  як 
лялька, в повітрі. Пан Анатоль міркував: люлі-люлечки, душе, спи тихо, 
засни  навічно,  не  печи,  не  мордуй  мене,  благаю…  Сіре  демісезонне 
пальто  і  сірий  фетровий  капелюх  пана  Борковскі  відбивались  в 
блискучих крамничних вітринах, але, коли пан учитель хотів роздивитись 
у них своє власне обличчя, – він нічого так і не побачив, ніби обличчя не 
мав взагалі – це жахало. Хоча автомобілі, що плавко рухались вулицею, 
випадкові перехожі, небо і птахи в нім – були у вітринних стеклах, наче 
всі  ці  речі  були  навмисно кимось  виставлені  для продажу.  Куди  було 
зайти? У найближчу пивничку, щоб набратися, як свиня, гульма гульнути 
і  більше  нічого  не  відчувати?  Або  завітати  до  пані  Корделії,  молодої 
хвацької бандурші,  яку він знав давно і  послугами якої  колись час від 
часу користувався?.. Він – не скнара, не вайло, не бецман, але чому ж 
іноді  так  стається  у  світі,  що  останні  потвори  і  розбратники 
влаштовуються і живуть, як королі, не відчуваючи ні сорому, ні гризоти, а 
красені  і  розумники,  поважні й набожні,  стають схожими на блазнів,  у 
волосся яких перші витирають свої сальні жирні пальці і пики? Це ж так 
довго – пам’ять, це ж так дивно – життя… 

Він  ішов  безбач,  куди,  не знав і  сам,  куди ноги несли – ось його 
добре  вибатькував  водій  таксі,  тому  що  ледь  не  наїхав  на  цього 
навіженого замисленого пана, що просто собі йшов під машину, але він 
навіть  не звернув  на те  уваги.  Душа пана Анатоля жила у цілковитім 
хаосі  його  непевних  думок,  який щодня все більше загострювався,  як 
перебіг  якоїсь  хвороби,  яка  досі  зберігала  латентний  свій  стан, 
вимагаючи від пана вчителя неабиякої сили й напруги мізкування, але 
чим було наповнити порожнину єства, видлубану дійсністю, –  словами 
втіхи, пестощами повій, пияцтвом? – він не знав. І тому він не зрозумів,  
як це так сталось, що він зненацька опинився в пастирському саду, про 
який  мріяв  завжди.  Так,  це  був  розкішний  старий  безгомінний 
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пастирський  сад  десь  поблизу  Ганновера.  Простір  над  головою  пана 
вчителя був навдивовижу щільно зацирований густющим гіллям яблунь, 
персиків  і  слив. Треба було докласти пекельні  зусилля,  щоб крізь  них 
побачити  хоч  шмат  безхмарних  яскравих  небес.  І  навіть  тут,  у  цім 
затишку і спокої молодому чоловікові було не спекатись думок про Віолу і 
ті безтямні скажені дні кохання, які вони провели разом на його озерній 
дачі, – він тоді думав, що втратить глузд від заколисливих безсоромних 
пестощів жінки, яка кохала його і  яку кохав він. Там навіть його човен 
слугував  їм,  як  шлюбне  ложе,  правив  за  постіль,  правда,  від 
необережності він якось набив собі на лобі болючу гулюмаху об весло, 
але цілунки Віоли – все компенсували – і набагато часу вперед. Стоячи 
посеред притихлих дерев, пан Анатоль знову згадав єдвабну лоскотливу 
приємну на доторк шкіру Віолиного тіла,  лагідну,  але якусь войовничу 
пружність її грудей і сідниць – і мозок його починав від того танути, як 
вощана свіча: смак мадери був змішаний тоді зі смаком їхніх пожадливих 
цілунків, які існували тільки для них і тоді…Спогади оживали птахами в 
його душі, солодкі, тремтливі, теплі, як молоко з-під корови, й духмяні, як 
Віолине пишне оголене тіло. Пан Борковскі  думав:  Господи, кат із тим 
світом, який схожий на стару бридку однооку кульгаву шльондру, адже ж 
є  він  і  Віола  –  і  цього  його  душі  достатньо  аж  до  самого  скону! 
Пастирський сад здавався цілковито пустельним – крізне гілля, колись 
торкнене мертвою пожовтю, розпласталось над його головою, як якесь 
простиральце,  мокре  і  зібгане,  в  яке  нещодавно  загортали 
новонародженого. Саме такі місцевості, де зараз перебував пан учитель, 
і могли народжувати зі звичайнісіньких і навіть сіро-буденних слів яскраві 
метафори  –  гілки  дарували  йому  якісь  імпульси,  що  обеззброювали 
душу, лоскочучи її, як довгі вії Віоли лоскотали його губи і вилиці. Але це 
тільки  так  здавалося,  що  сад  був  мертвий:  придивившись  і 
прислухавшись,  пан  Анатоль  почув  тихий  шерех  шипшинового 
гущавника і побачив тих самих овець, чорних і білих, яких досі лише-но 
уявляв собі, схожих на сховану кимось велику розгорнену шахівницю, які 
рубіновими і мідними від сяяння сонця очима, білки яких були покриті 
тонесенькою  сіткою  червонуватих  капілярів,  уважно  дивились  на 
молодого розгубленого зніченого пана,  рухаючи раз у раз блискучими 
носиками.  Молодий чоловік  підійшов до них ближче – блискучі  краплі 
роси, струшені раптовим подувом вітру,  впали на його сірий фетровий 
капелюх і залишились тремтіти на нім, як музика. Тваринки не злякались 
його: вони взагалі здавалися вельми розважливими й неполохливими – 
сколошканий  буревієм  неспокійного  часу  світ  –  не  відбився  в  їхніх 
зіницях,  а  відбивалися  в  них,  як  в  незамутненім  озернім  свічаді, 
шипшинова гуща, дерева, птахи – і навіть – пан Борковскі аж підскочив 
від здивування – там було його обличчя, якого він досі не мав: його не 
було  тоді,  коли  він  неквапно проходив  біля  блискучих  скляних  вітрин 
різноманітних крамничок. Це були зовсім інші відчуття, ніж ті, які він мав, 
коли стояв на міській бруківці, завмерши, як пам’ятник, і задерши голову 
в  небо,  яке  намагались  затулити  його  погляд  численні  потворні 
хмарочоси. Тоді хтось узвав його бевзем і навіть штурхонув у плечі, бо 
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він комусь заважав там, але, сповнений поваги до себе, він не відповів 
на образу, хоча й міг комусь поламати кістки, бо мав тверду руку.

Вівці завмерли в напруженому чеканні. Їх було багато. В заглибинах 
землі  лежали,  як  яблука,  дощові  калюжі.  Пан  Анатоль  бачив  зовсім 
виразно себе в цих калюжах, гілля і овець, розуміючи, що тут є тільки 
вічність,  він  і  його  самота…  Горло  розривала  пісня,  яка  прагла 
народитись.  Під  цегляним муром,  обвитим плющем,  стояла лава,  яка 
нагадала панові Анатолю давній дивний вірш англійця Вільяма Каупера 
«Тополиний  гай»,  там  була  теж  лава,  але  гай  –  зрубали,  а  вона 
лишилась. Навіщо?.. Навіщо він тут, і взагалі – все це – навіщо?..

Він підійшов до стіни і сів на лаву. Напевно, тут відпочиває панотець 
після служби,  – промайнуло в голові  пана Борковскі.  Це ж його сад, і 
йому належать ці вівці. Здійнявши капелюх і  обхопивши голову обома 
руками, молодий чоловік завмер – він не бачив, як овечі очі, блискучо-
спижеві, ясно дивились на нього. Він знав, що – нікчемний, розумів, що 
проживає життя надармо, що сам є холостим пострілом на життєвому 
полюванні,  що  червоний  його  б’юїк  на  тлі  лісового  озера  був  ні  чим 
іншим, як здертою на руці шкірою, бо був біль, який і вважався важливим 
доказом  того,  чого  довести  було  неможливо.  Колись  він  мріяв,  що 
одружиться раз – і  назавжди, що буде мати дружину,  яку кохатиме до 
скону  літ,  але цього  не  сталося  –  Дора  була  схожа  на  тиху  холодну 
мертву хвилю ріки,  що повільно набігала на пісочаний  берег  їхнього 
співіснування,  допоки  весь  пісок  не  розчинився  в  цій  хвилі  і  вода  не 
просунулась  пустельним  берегом  на  декілька  кроків  уперед,  які  все 
змішали,  переінакшили,  розмили,  кинувши  його  в  обійми  спочатку 
випадкових повій з будинку розпусти пані Корделії,  а потім – в обійми 
Віоли… Але він  ще молодий і  ще має  порох  у  порохівницях!  Ось  він 
раптом  відчув  лагідне  тепле  приторкання  чогось  до  його  руки  – 
розплющивши очі, пан учитель побачив, що вівці гуртом оточили його, а 
найсміливіша – підійшла до нього впритул і приторкнулась мордою до 
його руки. Пан Борковскі тепер був схожий на пастуха, який повинен був 
слідкувати  за  цим  овечим  стадом  в  оточенні  кущів,  дерев  і  власної 
самоти, тієї пустки, яку принесла на своїх плечах осінь. Деякі вівці мали 
вищикнуті  вуха.  Чомусь  він  цілковито  усвідомлював,  що  не  зможе 
відчепитись від цих тварин, залишити їх,  піти собі  геть бозна-куди,  бо 
вони всі просто підуть услід за ним – тупо і тихо. Вони могли б вийти з 
цього саду на пишні луки, побачити простір, його широчінь – але чи це 
потрібно?.. Пан Анатоль занурив руку в теплу вовну найближчої від нього 
вівці,  пухнасту,  пропахлу сонцем, сухою травою,  крижаними ранками і 
тваринним  спітнінням.  Вівці  дружно  й  завзято  длубали  своїми  очима 
вчителеву душу,  іноді бавно поскубуючи траву. На їхній вовні тремтіли 
срібляні крапельки роси. І зовнішній світ був набагато цікавіший від того, 
який він носив у своїй душі досі. За деякий час пан Борковскі збагнув, що 
вівці  намагаються  спіймати  його  беззахисний,  як  небо,  погляд  і  його 
посмішку,  яка  давно  вмерла:  овечі  очі  були  схожі  на  свічада,  в  яких 
відбивалося  все  живе,  все,  що  могло  жити  й  вмирати:  він  сам, 
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задумливий,  гордий, поважний, крізний сад, осінні  квіти,  цеглова стіна, 
темний плющ, строкаті фарби довкілля…

Чи був він п’яний, щирий, журний?.. Чи все так змінилось зненацька, 
що він нікого й нічого не міг впізнати у цих відбиттях: себе, своє обличчя 
– вії, вилиці, губи… Пан Анатоль порушував те, що порушувати не смів, 
бо було непотрібно,  заборонено,  небезпечно.  Різкий кислуватий запах 
овечої  вовни  огортав  його  мозок,  свідомість,  лишаючи  можливості 
дихати, дивитися, бачити, чути, відчувати. Цей запах змішався із запахом 
осіннього пастирського саду і запахом Віоли – запахом троянд і весни, 
пружного  сонячного  вітру,  що  торсав  волосся,  вуалі,  капелюшки  і 
парасольки панянок на пристані, корабельні вітрила, чайок і журу.  Жура 
пливла  в  нім,  як  човен,  і  вже  не  спинялась.  Довго  і  жахно,  вельми. 
Пляшка  випитого  вина  там,  на  приозерній  дачі,  в  обгорненні  тиші  і 
ритмічного стукоту серць, звільнила його мозок від потреби думати про 
життя,  яке  було  димною  тінню  сірої  чайки  на  блискучих  зіницях,  – 
звичайне  механічне  злягання,  яке  він  тоді  поклав  в  основу  власних 
чуттів,  –  задовольняло  його  на  деякий  час,  рятуючи  від  самоти  і 
божевілля. Тепла овеча вовна, в яку була занурена, як у пінливу хвилю, 
його рука, – вигоріла на сонці і пахла скажено. Цегляна стіна, до якої пан 
учитель  був  повернений  спиною,  не  дала  можливості  вівцям  оточити 
його щільно, – і  тому овече коло, що утворилося навколо нього,  було 
незамкнене і незімкнене, як очі або губи шибеника на площі.

Тварини були слухняні і розуміли його мовчання, але пан Борковскі 
ніколи не вірив у безглузді плітки про їхню жаску покірність. Його очі й 
увесь  простір  був  зацирований  гілками  дерев  і  овечими  мордами. 
Пастирський сад у передмісті Ганновера полинув бозна-куди у небо і там 
розчинився  пташиною  піснею.  Тяжкий  страхітливий  зневірений  схлип 
намагався вирватись назовні з чоловічого горла і губ, але був затиснутий 
владно рукою: ніщо не могло підкорити собі душу вигнанця, ніж думка 
про далеку батьківщину… 

Отямившись, пан Анатоль Борковскі зрозумів, що сидить за столом 
якоїсь  пивнички  за  келихом  недопитої  мадери.  Вечірні  промені  сонця 
обпікали його обличчя і руки. Напроти сиділи військові у сірих німецьких 
формах,  розмовляючи  лагідно  й  улесливо  з  якимись  вульгарно 
нафарбованими і  вбраними  дамами.   Ніякого  пастирського  саду  –  не 
було. І овець – теж! Ця ідеалістична картина, яка примарилась йому від 
туги,  зникала, розвіюючись у  розбурханій  свідомості,  як  дим. Навкруги 
були не садові дерева затишного обійстя, а чад, гамір, сміх. Одна з дам 
зневажливо поглянула на нього і голосно засміялась – її обличчя було 
схоже на пухнасту овечу морду…

–  Обережно, Леоне!  – Вигукнула пані Вірджинія. – Там може бути 
підводне каміння!

Вона стояла в білій сукні на березі моря. Біля неї на камені сиділа 
пані  Борковскі.  Жінки стежили за паном Рівініусом,  що робив поки що 
марні  спроби  відшукати  на  морському  дні  шведську  каменедробарку 
пана Шварценберга: смерть Арабелли, загадкова й жахна, вразила і його 
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душу,  заторкнула  її  струни,  і  тепер пан  адвокат  намагався  допомогти 
жінкам відтворити всю картину трагічного ранку того жахливого далекого 
липня. На ньому були смугасті галанці. Врунисті пружні хвилі обгортали 
його  м’язисте  тіло,  як  овеча  вовна,  –  м’яко  й  непевно.  Коротко 
підстрижене  волосся  пана  Леона  стирчало  мокрим  йоржиком  на  його 
голові. Вода нагадувала собою скло зеленавої пляшки, в яке раз у раз 
занурювався з головою молодий пан адвокат. Дві панії, що перебували 
на березі, слідкували за хисткими обрисами пана Леона, коли він зникав 
під водою, і за плавкістю його рухів у лляних морських хвилях – він був  
схожий на справжнього плавця. Тепер уже ніщо не було таким важливим, 
як знати правду про ту трагедію, примушуючи пам’ять не забути того, що 
сталось колись.

На Дорі і Вірджинії були капелюшки: у Дори – зі страусиним чорним 
пухнастим пером, що надавало їй вигляду буньдючної міської панії, яка 
завітала на гостину в глуху провінцію або метрополію, а у пані Вірджинії 
–  з  лазуровою стрічкою,  схожою на колір моря біля скель.  Страусове 
перо  і  лазурову  стрічку  –  рвав  вітер.  Було  прохолодно,  і  вони 
турбувались  за  Леона.  Безумовно,  жовтень – не вельми слушний час 
купання  на  морі.  Чому  вони  так  пізно  почали  шукати  те,  що  давно 
лежало,  сховане  на  дні?..  Яскравіння  сонячного  криштального  дня 
запалювало вогнем поодиноких чайок, що, зірвавшись, як камінь зі скелі, 
пролітаючи над  ними,  вбого і  дико  ячали.  Прибережні  скелі,  що були 
заважкі  для  їхнього  осягання,  падали  сіруватими  тінями  на  воду, 
хитаючись  на  ній  урочими  відбиттями.  Голоси  двох  паній  були 
приглушені шепотом моря.    

– Він має мету все-таки відшукати каменедробарку, – звернулася до 
пані Дори Вірджинія.

–  Вода  –  захолодна  для  цього,  я  вельми  турбуюсь,  Вірджиніє.  – 
Сказала  пані  Борковскі.  –  Каменедробарка  –  це  могильний  пагорб, 
утоплений в морі…

Пан Рівініус  знову виринув  із  глибочини – з  його  обличчя  стікала 
вода, а підборіддя від цього було схоже на прозористу водяну борідку 
клином, нібито модну еспаньйолку. Потім він, затисши рукою носа, знову 
пірнув на дно – вони разом уважно і з тривогою дивились на те місце на 
плесі,  де  зник  з  їхніх  очей  пан  Рівініус:  вода  там  була  білувата, 
сколошкана, трохи пінлива.   

–  Вірджиніє,  я  іноді  згадую  малолітражний  автомобіль  пана 
Любінського і його самого – він теж приторкнувся до цієї трагедії.

– Водій щось тобі розповів цікаве, Доро?
 – Ні. Але він віз Арабеллу в пастку… В пастку до каменотеса, як в 

тій легенді…
– Ти думаєш про це?
–Останнім часом – завжди і навіть дивуюсь, що літо так безжурно 

для мене минуло, а я й не шукала…
– Але ти не цікавилась тим, що тут колись сталось.
–  Так.  Але чому – не знаю. Адже ж пам’ятала, що про це колись 

писали газети…
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– Доро, минуле – безжальне до тих, хто вміє відчувати й любити…
Очі обох паній ловили відбиття скель на воді і тіні поодиноких чайок, 

що лягали інколи на їхні  обличчя.  Їхні  губи – були щільно стиснуті,  а 
погляди – вельми уважні: там, куди пірнув Леон, ховалась безодня моря, 
що несла в собі смерть і журу і яка поглинула Арабеллу. Мокрий запах 
піску – різав легені: він був крізний і яскравий. Було таке відчуття, що 
жіночі  серця ненатленно чекають  на завершення драми,  що почалася 
колись  давно.  Дві  панії  уважно  дивились  на  те  міце,  куди  пірнув  пан 
Рівініус,  розуміючи,  що  каменотес  і  каменедробарка  були  лише 
особливими метафорами того жахного липня, що вже встиг втілитись у 
життя,  забутись  і  знову  таким  ось  дивним  чином нагадати  про  себе: 
чорними вранішніми буками, галиччю, свистком у пустій закуреній вазі, 
незнайомцем  з  причалу,  водієм  Францем  Любінським  і  пошуками 
затонулої речі на дні моря, навколо якої скупчилося так багато загадок і 
таємниць,  –  ось  тепер.  Нові  дні  приносили  нові  відчуття,  але  те,  що 
колись лишилось незрозумілим, жило окремо від усіх, але нікому й досі 
не  давало  спокою –  ніби  душа  Арабелли  не  могла  ще вгамуватись  і 
з’являлася тепер перед очима то у вигляді одинокої безголосої чайки над 
пірсом  чи  пристанню,  то  вирваною  вітром  із  рук  дитини  кольоровою 
кулькою,  що тихо пливла повз очі  водою, то білою пишною розкішшю 
розквітлих садових хризантем, або ж тінню сонця на порожнім блискучім 
стільці  у  їдальні  чи  тією  журбою,  яка  притаманна  осіннім,  терпко 
пропахлим спілими яблуками криштальним дням. Всі думки обох паней, 
як пташині зграї, линули в той минулий липень, легко і важко. Хвилі – 
хвилювались і сяяли, як дзеркала.   

Бажнання  Леона  відшукати  ту  затонулу  шведську  річ  виникло 
відразу, як він тільки-но почув цю історію з каменотесом, 

– Доро, – зауважила пані Рівініус.
Я й не гадала, що колись в житті приторкнусь до чогось подібного. А 

тепер ось відчуваю на скронях замість прохолодного вітру – прохолоду 
тунелю або ж навіть могили… В твоєму благостинному будинку,  люба 
Вірджиніє,  я  тільки  й  знайшла  те,  що  так  довго  шукала,  –  притин, 
прихисток…

– Тобі подобається на цьому острові?
– Вельми, – хитнула головою у відповідь Дора.
–Ти не тужиш за містом?
– Аніскільки! Ой, дивись, Леон знову випірнув із води!
Пан адвокат, уже вкотре випірнувши на поверхню і злякавши своєю 

зненацькою появою чайку, що линула, гублячи тінь, над льоном води, – 
безнадійно розвів руками: мовляв, нічого не може знайти. Ніхто не знав, 
де саме затонула та каменедробарка, чули з розповідей, що десь біля 
берега,  але  в  якому  місці?  Пан  Рівініус,  вдихнувши  на  повні  груди 
повітря,  затис  ніс  рукою  і  знову  пірнув  назад  –  було  видко,  що  він 
налаштований рішуче віднайти те,  що стало причиною таємниць:  пані 
Борковскі  розповіла  родині  Рівініусів,  що  мала  зустріч  із  водієм,  який 
привіз Арабеллу на причал, а ще про того дивного літнього незнайомця, 
який  теж  цікавився  долею  дівчини.  Вітер  був  свіжий  і  пахнув  сухим 
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суцвіттям  імортелей.  Чорне  страусове  перо  і  лазурова  стрічка  на 
капелюшках двох молодих паній – коливались тривожно, начебто були 
підвладні землетрусу. Землетрус був і в душах жінок: кожна відчувала, 
що тоді, в тім липні, сталося нещастя – не випадково…

– Я ніяк не можу її відшукати! – розпачливо вигукнув, виплюнувши з 
рота воду, пан Леон.

Він  знову  випірнув  із  дна  і  впевнено  тримався  на  поверхні  води, 
здаючись зовсім не втомленим.

–  Повертайся  до берега,  любий!  –  Гукнула  до  нього  Вірджинія.  – 
Мерщій!

– Ні, зачекай! Я пірну зараз ще раз, але візьму трохи ліворуч!
І він знову зник у воді – спочатку світла пляма його оголеного тіла у 

товщі  моря  була  яскравою,  потім поволі  –  затухала,  як  свіча  або 
смолоскип, розчинялась, зникала – аж поки не загубилась зовсім.

– Вірджиніє, він так заповзято шукає. Невже Леона так зацікавило те, 
що тут колись сталось? – спитала пані зі страусовим пером.

– Він вельми зацікавився, особливо, коли ти розповіла про зустрічі з 
тим водієм і незнайомцем на причалі. Вчора він навіть не міг працювати 
над  книгою,  бо  хотів  якнайшвидше  розпочати  пошуки  затопленої 
каменедробарки, але шторм, на жаль, не дозволив йому це зробити. Хоч 
сьогодні вітер трохи ущух, але море все одно – неспокійне.

–  Вірджиніє,  я  завжди боялась моря,  бо це стихія  – воно завжди 
неприборкана шалена стихія, яка ніколи не може бути спокійною. Воно – 
тягне, як земля тягне тіло… 

– Я турбуюсь за Леона…
– Маю думку, що Арабелла передчувала власну смерть – стається, 

що людині бувають якісь на те знаки, хоч у забобони віриш уже мало, – 
тихо промовила пані Дора.

– Невже вона відчувала, що має піти, Доро?
–  Саме  так,  тому  що  розповіла  водієві  ту  давню  легенду  про 

потворного каменотеса.
–  Ти вважаєш, що її  смерть насправді пов’язана якимось чином із 

тією легендою?
– Вважаю…
Море було глухим – воно зберігало мовчання. Дві панії спостерігали 

за  ним,  чекаючи,  що  ось-ось  знову  з’явиться  з  пінливих  розхитаних 
занурюванням  людського  тіла  хвиль  пан  адвокат  і  пролунає 
довгоочікуване: знайшов! Але цього – не ставалось, і нерви двох паній – 
були у напрузі. А потім взагалі сталося щось дивне: на місці занурення 
пана  Леона  спочатку  виникла  бліда  рожева  пляма,  що  линула  з 
морського дна на поверхню, роблячись, з наближенням до небес, щораз 
яскравішою – вона була схожа на ніжно-рожеву піну, що падала з рота 
баского  коня  на  іподромі.  Очі  жінок  були  прикуті  до  цієї  плями:  пані 
Рівініус  затулила  рота  рукою,  щоб  стримати  крик,  який  птицею  мав 
вирватися з її горла.  

–  Господи,  Вірджиніє,  щось  сталося  жахливе!  –  вигукнула  пані 
Борковскі.
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Чорне  траурне  страусове  перо  на  її  капелюсі  –  затремтіло, 
заторсалось, схвилювавшись…

Невдовзі над хвилями з’явилась мокра стрижена голова пана Леона. 
Його обличчя було вельми блідим, але на хвилях він тримався впевнено. 
Рожева  пляма  навколо  нього  тепер  була  яскраво-рожева.  Чайки,  що 
повільно пролітали над лазур’ю моря в далечині, – ячали стривожено. 
Пан Рівініус повільно плинув до берега.  

– Господи, що сталося, Леоне?! – вигукнула злякано пані Вірджинія.
Молода пані не змогла втримати пташку крику в своєму горлі – і вона 

вирвалась на волю.
– Я покалічив ногу об каркас затопленого баркаса: каменедробарка 

лежить тут, піді мною, на дні. 
–  Жахлива легенда знову почала втілюватись у життя, вимагаючи 

крові, Господи! – розпачливо прошепотіла пані Дора.
Він  виплив  на  берег  –  ліва  нога  вище коліна  була  закривавлена: 

м’язи  пана  адвоката  мали  глибоку  рвану  рану.  Вірджинія  підбігла  до 
чоловіка.

– Тобі боляче, любий!? – вигукнула вона.
На блискучому тлі моря лазурова стрічка її капелюшка була схожа 

на загублену смугу літньої райдуги, що завжди з’являлась по дощі і довго 
не зникала над чорними буками.  

– Та ні… Не вельми…
– Як це сталося, Леоне?
Вона  власноруч  розірвала  Леонову  сорочку  і  обмотала  нею  його 

ногу.
–  Я й сам не знаю: вода на дні каламутна, і  я погано роздивився, 

куди пірнув. Баркас увесь –  розтрощений і вже вкритий ковзкою мушлею. 
Там лежить і каменедробарка, але я туди більше ніколи не повернуся, 
бо…

Він стояв і мовчки уважно дивився на двох жінок, що оточили його. 
Розірвана біла сорочка, якою була обмотана рана, була вже рожевою, як 
сонячний  захід  над  морем.  Його  коротко  стрижене  чорне  волосся  – 
блищало у сонці. Очі молодого чоловіка були глибокі й спокійні – такі очі 
належать впевненим у собі людям.

– Там щось було? – злякано спитала пані Дора.
Пан  Рівініус  ще  трохи  помовчав.  Жовна  напружились  на  його 

обличчі.  Віяв  прохолодний  вітер,  солонуватий,  чеканий.  На  обгорілих 
скелях  –  боязко  тремтіло  проміння,  обгортаючи  собою  байдужих  до 
всього чайок.

– Мені  смішно казати  про  такі  речі,  бо  це  вважається  звичайним 
забобоном, але там, за каменедробаркою – я побачив це вельми добре – 
щось промайнуло біле…

– Риба? – спитала Вірджинія.
–То була не риба, люба.
– Тоді що ж?
– Я бачив дівчину у білій сукні…
– Господи! – в один голос вигукнули обоє паній.
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– Так, я нічого не перебільшую, і мені здається, душа Арабелли ще й 
досі блукає на дні моря, де вона залишилась.

– Вона не хоче, щоб про неї забули… – Прошепотіла пані Борковскі. 
–  Одного  разу  вранці  я  бачила,  як  серед  пожовті  садових  кущів 
промайнуло щось біле, але мені тоді здалося, що це була чайка.

– Ти вважаєш, що то була Арабелла?.. – спитала пані Вірджинія.
– Я не знаю, можливо…
Чорне пухнасте  страусове перо і  лазурова пружна стрічка – мали 

зустрітись,  як дві  руки,  але так і  не стрілись. На обличчях цих людей 
виникла  глибока  задума,  а  в  очах  –  знову  з’явилась  печаль.  Чайки 
пролітали  так  низько,  що  їхні  тривожні  тіні  тихо  лягали  не  тільки  на 
лазурово-зеленаву  воду,  але  й  на  обличчя  шановного  панства,  яке 
неквапом повернулось додому,  залишивши в морі  напропадиме душу 
Арабелли й легенду про потворного бридкого каменотеса. Пружний, як 
пера  на  жіночих  капелюшках,  вітер  приносив  запахи  розквітлих 
хризантем,  мокрого  піску  і  яскравого  осіннього  неба.  Десь  уже  гучно 
лунала війна…

А ввечері вони всі слухали на відкритій веранді будинку дальній шум 
моря,  бачачи,  як  в  пошерхлій  пожовті  чорних  буків  сідало  сонце.  За 
допомогою  пінцета  з  тампоном,  змоченим  у  розчині  фурациліну, 
Вірджинія  обробила,  а  потім  туго  забинтувала  рвану  рану  ноги  пана 
Леона.  Здається,  були  зачеплені  тільки  м’язи.  Вони сиділи  за  обіднім 
столом,  який був  винесений сюди з  їдальні  саме для таких от довгих 
вечірніх  розмов.  Пані  Борковскі  –  задумлива  і  пряма,  вся,  як  струна, 
напружена і тривожна; у пана адвоката – перебинтована нога аж вище 
коліна,  і  холоша  штанів  –  високо  закатана;  Олександрик  вивчає 
кольорові ілюстрації якоїсь книги про птахів: хлопчик вельми уважний і 
мовчазний, окрім птаства – його поки що ніщо не цікавить; пані Вірджинія 
– у білій шовковій сукні, яка личить їй, – сидить на тлі білих хризантем, 
що завмерли у вазі.  Над вечірніми притихлими буками алеї – кружляє 
галич.  В  кронах  сяють,  запалені  західним  вогнем,  численні  пташині 
спорожнілі  гнізда.  Тепер  море,  де  загинула  колись  Арабелла,  було 
пофарбовано у  кров  пана Рівініуса:  давня  легенда –  не  давала себе 
забути.  Свіжі  осінні  барви  мигтіли,  палали,  ясніли,  і  золото  листя, 
пожовть мідна дзвеніла вгорі од вітру – безугавно і просто. Хризантеми 
так пахли, як листи від коханок до державного службовця середніх років, 
які сховані у шухляді його горіхового письмового столу: він час від часу 
виймав  їх  звідти  і  згадував  те,  чого  ніколи  й  не  було.  Уже  все  мало 
вигляд закінчення тих жахних давніх липневих подій, але кров пораненої 
ноги  Леона  –  знову  все  відродила,  як  відроджується  пошесть,  коли 
розрити скотомогильник.

Пан адвокат припинив на деякий час досліджувати птахів, а також 
відклав  на  майбутнє  можливість  піти  на  війну.  Пані  Борковскі  ловила 
поглядами уривки довкілля, його різноманітні і  такі  мінливі, як світло у 
воді, частини, намагаючись скласти це все докупи і отримати те, що було 
насправді.  Думки  молодої  панії  кружляли,  як  птахи  в  небі,  навколо 
минулого, навколо тих двох панів, незнайомця з пристані й пана Франца, 
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а також долі Арабелли. Вона була обгорнена ними, як передсвітанковим 
сном – найглибшим і найсолодшим. Все зникало і розчинялось: спогади, 
давнє, той липень, але біль – залишався, а ще жах, що вона не зможе 
розгадати загадки каменотеса. Але чому? Може, загадки – і не було, а 
тоді все так сталось, як зафіксували слідчі й поліція?.. Пані Дора згадала 
про загублений на піску свисток і ту вазу, на дні якої він зараз лежав, – 
його поклав туди ще хтось з родини Шварценбергів – пан Ріхард?.. Біла 
порцеляна чайних чашок, столове срібло, тихі розмови, зміст яких її мало 
цікавив, думки, запахи осінніх квітів, моря й піску – заманливо-кличучі й 
звабливі, шерех сукні, шелест листя вгорі, його золото, спиж, мідь, його 
металеве бряжчання, ворони над чорними буками, обгорнені сухим, як 
сухоцвіти, вечірнім холодним світлом, і їхні тіні на вікнах, столі і стільцях, 
час і його розуміння, його відчуття і його тривання – це все наповнювало 
собою той простір землі, де була зараз пані Борковскі,  і її душу, в якій 
жив  неспокій:  давнє  –  не  відпускало,  тримаючи  в  міцних  лещатах 
здогадів  і  припущень,  і  було загадковим,  як і  сама людська душа,  що 
губилася  в  здогадах,  як  у  густезному  старезному  лісі.  Чи  варто  було 
зараз  домалювати  уявну  картину  того  ранку  –  відчуття  Арабелли,  її 
оточення, пройти крок за кроком її  тернистим шляхом до смерті?..  Чи 
варто колошкати спогадами й думками такий тривожний намул пам’яті?.. 
Можливо… Тому що пан  Леон  все-таки  бачив  там,  на  дні  моря,  біля 
затопленої каменедробарки дівчину в білій сукні. Арабеллу? Її привид?.. 
Що було, коли вона пішла на берег моря?.. Ранок, спокій, холод роси на 
стеблах  трави,  птахи,  буки,  мовчання,  вогкий  пісок,  його  такий  різкий 
вранці запах, втома, жаль, стислість довкілля – так стискались навколо 
автомобіля пана Любінського луки, коли він віз її сюди, – туга, спогади 
про батька, який лишився у Східній Пруссії… Потім були крижані хвилі і 
темна самота,  липка,  як  кров  зарізаної  ягниці.  Свисток  упав  на  пісок. 
Слідчі,  їхні  розмови.  Море.  Миготіння  мільйонів  хвиль,  що  одночасно 
линули на берег… Чаїне ячання… Смерть чайки, людини…

Вечірній полуничний чай з грінками – і гучний запах мокрої землі: все 
було й не було, існувало й не існувало, і було нічим для них усіх.   

–  Пан  Франц  нічого  нового  мені  не  розповів  про  Арабеллу,  – 
промовила  пані  Борковскі,  вириваючись  із  цупких  обіймів  власних 
спогадів.

–  Водії  ніколи  не  пам’ятають  своїх  пасажирів,  –  зауважила  пані 
Вірджинія.

– Але Арабелла йому розповіла ту давню легенду…
– І він повірив у неї?
–  Не знаю. Пан Любінський взагалі майже нічого не пам’ятає, що б 

його якось нашорошило.
Пані Дора згадала, як вона щоранку дивиться у вікна її кімнати на 

другому поверсі і бачить чорні буки алеї і чорних ворон, а ще гнізда, що 
заплутались у гіллі, сад і сухе світло остиглого у вранішній росі зорепаду 
спілих яблук.

–  Мені  здається,  що  пан  Ріхард  ненавидів  її  і  навіть  боявся,  – 
сказала пані Борковскі.
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– Чому, Доро? – спитав пан Рівініус.
– Щось давнє пов’язувало його з нею. Існувала якась таємниця, яку 

пан Шварценберг намагався забути, викреслити із життя.
– Гріхи молодості? – констатувала питанням пані Вірджинія.
– Усе – можливо, – вела далі Дора, – але той чоловік був слабкий, 

якщо  боявся  дівчини.  А  ще  колись  був  емісаром,  наглядачем, 
каменотесом…– Вона уважно подивилась на всіх, а потім додала. – Пан 
Франц зокрема повідомив, що Арабелла ніби щось передчувала погане, 
їдучи на острів, але все-таки поїхала на запрошення тієї родини.

–Треба  вміти  контролювати  ситуацію,  –  це  –  як  вирвати  славу  у 
слави, – сказав пан Леон.

– І забути те, що забути неможливо? – спитала Вірджинія.
– Або – навпаки? – зітхнула Дора Борковскі.
Давня смерть Арабелли тримала в полоні їхню уяву.  Навіть війна 

відійшла на задній план – про неї ніби забули. Пан Леон відчував біль 
пораненої  в  морі  ноги,  і  це  відчуття  було  ознакою  безсилля  перед 
життям, Вірджинія і Дора – мовчали, Олександр – роздивлявся ілюстрації 
книжки. Більше ніхто з них, чомусь, не здобувся на слово. Закріпачений 
минулим  дух  не  міг  народити  свободи,  а  мовчання  –  було  єдиним 
чинником,  що  ще  якось  пов’язував  цих  людей.  Ворони  над  буками 
випростались у чорну смугу і нагадували собою осінню воду, що стікала 
дзюрком на випалену сонцем пустку життя…

Впродовж  того  солодкого  безумного  альгойського  тижня  –  ми 
кохалися, як востаннє: рідко коли Соня підводилась з ліжка до 11-дцятої 
години ранку, втомлена нашими нічними любовними іграми. Такий ритм 
життя , в який вона мене втягнула, мені вельми подобався, тому що тоді 
я усвідомлював, що молодість – тимчасове, на жаль, явище, і згодом моє 
тіло й душа – будуть зруйновані часом. В той наш незабутній тиждень 
безсоромна піаністка Соня Вільямсон зірвала, зруйнувала й розтрощила 
всі мої комплекси, які я мав, і я вже, не соромлячись, міг чинити в ліжку 
те, що вона мені дозволяла, і навіть – більше… Хоч я і мав тоді підозру, 
яка ні  на хвилину не залишала мій мозок:  Сонина травма на теніснім 
корті – була мені не зрозуміла, тому що Соня ніколи у наших розмовах не 
згадувала про теніс – я й гадки не мав, що вона їздить на тенісні корти.

Повертаючись із довгих прогулянок, ми бігли притьмом у ліжко, де й 
починалося  те,  що  деяким  людям  здається  за  розбрат  або,  якщо 
змалювати  це  все  тут,  –  за  порнографію,  бо  ті  різноманітні  пози,  які 
приймали, як думка приймає форму,  наші тіла, а ще ритмічне рипіння 
ліжка, наше тихе зітхання і затиснений рукою стогін, що линули з кімнати, 
де ми були, озвучуючи її одвічну пустку, вистраждану самоту, – могли б 
застидати й найбезсоромнішого і  найбрутальнішого.  Журавлі,  схожі  за 
вікнами на великі сніжинки, летіли на південь – відриваючи і мене, і її – 
від  землі:  ми  тоді  відчували,  що  нібито  маємо  теж  крила  і  ось-ось 
зможемо на них полинути  в  небесний простір.  Мене після того тижня 
можна було вважати за звичайного розпусника і бабія, за безсоромника і 
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безбожника – якою Соня, здаєтьстя, була завжди, що й вабило мене в 
ній жахно. Так, саме – жахний хтивий потяг до її оголеного тіла лишив 
мене глузду, і був я тоді, як дурний або очманілий. Але більшість людей 
на землі завжди жила саме так, а не якось по-іншому, хоч і намагаючись 
приховати свої  стосунки,  –  ритм,  шал,  оскаженіння – роблячи з  цього 
неймовірну  таємницю,  але  таємниці  просто  не  могло  бути  там,  де  її 
просто нема і ніколи не було. Імовірно, мені потрібно було тоді отямитись 
і  не  занурюватись  із  головою  в  те,  що  робило  мене  шаленим,  той 
солодкий і згубний бурхливий вир кохання, але я вже не міг, не знав, як, і 
не вмів це зробити, бо повністю підкорився Соні, віддав їй все, що мав – 
чуття, кохання, власне безумство, і вона прийняла це, як і моє тіло, яке 
теж  тоді  належало  їй.  Я  не  міг  тоді  зрозуміти  тих  військових,  які 
залишались у війську на надстрокову службу – безумні! Чому б було не 
вертатись додому до тих, які на них чекали?.. Тоді ми перепробували всі 
можливі  і  неможливі  позиції  –  і  після  таких  вправ,  які  повністю  мене 
фізично виснажували,  я падав потім і  спав, як після купелю, або – як 
убитий. Соня тільки бажала від мене, щоб те, що я починав робити, не 
скінчалось якнайдовше – і я розтягував це задоволення для неї, як міг, за 
що  вона  мені  потім  віддячувала  тим  же,  але,  можливо,  з  більшим 
оскаженінням, ніж це робив я. В моїй голові після того ще довго лунало її 
сильне  звабливе  шепотіння:  спробуй  ще  так,  ану  –  ще  так,  мій 
Олександрику… І я робив те, що вона від мене жадала, навіть і не маючи 
підозри,  що  вмів  це  робити  вельми  вправно.  Я  знав,  що  за  нами 
підслуховували  за  дверима:  в  сусідній  кімнаті  оселився  літній 
службовець  із  Магдебурга,  такий  собі  хирий  плюгавий  чоловічок, 
жінколюб – як виявилося невдовзі –  що постійно невміло бряжчав на 
гітарі. Ці звуки – дратували нас. Соня знала, що він, коли ми бавились у 
ліжку, стоїть і слухає за дверима або навіть зігнувся в три погибелі (він 
був височенний – і прямий, як жердина) і намагається щось цікаве або 
навіть нове для себе марно роздивитись у замкову щілину, і тому одного 
разу сказала,  сміючись:  підійди до дверей тихо і  відчини їх  раптово, і 
скажи тому бідному пану, нехай приєднується до нас! Я образився на те 
вельми і  глухо  сказав:  невже  мене  тобі  так  мало?..  Тоді,  в  Альгої,  я 
відчував себе – неймовірно!

Лежачи в моїх обіймах, Соня шепотіла:
– Любий, я навчу тебе, як треба кохати…
Я – осікся, я не знав, що казати – напевно, тим гірше було тоді для 

мене. Я був ладен терпіти це до скону життя. Її  тіло пахло квітами – і 
білизна на нім була не потрібна, як і на моїм. За вікнами санаторію птахи 
здіймали галас, як коханці скидали одежу. Подумати лишень, я втратив 
тоді  відчуття часу – часу,  якого боявся завжди!  Час в Альгої спочатку 
сповільнився, а потім – зник зовсім, як зникає в небі пташина зграя, яку 
притьмом жене на південь осінь.

– Ти занадто чистий, Олександре, й чутливий… Ти не маєш пороків, 
як  інші…  Зазвичай  таким  людям  тяжко  живеться  у  світі,  бо  в  нім  – 
переважають вовки.

– А може, я і є вовк чи, навіть, гірше?..
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– Може, коли сп’янієш…
– Від тебе, люба…
І я цілував її  палко і  довго:  Соня підставляла для моїх поцілунків 

своє обличчя й груди.  Ми чули,  як розладнано бренькотить  у сусідній 
кімнаті  гітара  магдебургського  службовця  –  страхітливо  і  тоскно, 
відчували, як стрімко б’ються наші серця, як її і мої шепотіння зливались 
у щось одне, що було початком усього. Тоді здавалось, що рожеві, схожі 
на ніжних метеликів дармовиси скляної люстри над нами – тріпотіли від 
божевілля,  наче  маленькі  вогники  на  вітрі.  Цілунками,  ніби  крижаною 
гірською водою у спеку, ми гамували нашу загальну страшенну спрагу. Я 
усвідомлював  собі,  що  Соня  подумки  намагалась  утекти  від  бруду  і 
сморіду  життя,  туди,  де  не  було  нічого  і  де  вона  б  не  була  такою 
самотньою,  якою  була  до  зустрічі  зі  мною:  святковість  її  душі  була 
затулена цупкими хмарами сірого щодення. Мулистий світ, що оточував 
нас, мав хисткі контури – непринадні, далекі, незрозумілі, в якому звірені 
таємниці  закоханих  сердець  –  повинні  були  вмерти,  як  шибеники  на 
площі.  Звичайна  річ,  на  наступyий  рік  я знов  хотів  би  повернутись  в 
Альгою і про це сповістив Соню, на що вона сказала, що це може бути її 
остання  осінь…  Я  нічого  не  зрозумів  –  не  бажав,  не  хотів  розуміти! 
Просочена яскравим світлом кімната, де ми були, на якусь мить зникла з 
моєї свідомості:   часу не було – він дав дропака, а бренькіт гітари за 
стіною  був  схожий  на  готорове  кльочення,  яке  линуло  крізь  мене, 
наповнюючи  мене,  як  дощова  вода,  булькочучи,  жадібно  наповнює 
порожні спраглі жолоби: я закрив очі – і побачив готура – Tetrao urogallus, 
який розчинявся, як сутінь, у зеленавім мороці густющих лісових кущів, і 
я не міг його піймати руками або наздогнати навіть думкою. Я жив тоді 
під  впливом  імморалістичної  естетики  мого  найулюбленішого  поета 
Готфріда  Бенна –  і  тут,  в  санаторію,  читав  Соні  його  твори  вголос,  і 
можна  було  собі  тільки  уявити таку  картину,  гідну  пензля  якогось 
безумного маляра-сюрреаліста: оголені – і ця оголеність – була трагічна, 
як і саме життя – молоді чоловік і жінка – на ліжку, і навіть простирадло 
не  прикриває  їхнього  сорому  од  світла  осені;  ця  наша  оголеність 
здавалась  викликом  зашкарублій  моралі  світу;  в  моїх  руках  –  твори 
Готфріда  Бенна;  спочатку  я  читаю  Соні  його  «Реквієм»,  а  потім  – 
«Лікаря»; вона слухала зосереджено й уважно. Читаючи Соні цикл віршів 
із «Лікаря», я пестив рукою набубнявілі соски її грудей, відчуваючи під 
моїми напруженими пальцями тремтіння її тіла, його здригання, ту жаску 
солодку муку, яку відчувала вона. Вона прошепотіла:

– Мені подобається епатажність його творів: він так реалістично все 
змальовує, як розтинається людське тіло, наче чинив це сам.

–  Соню, – мої пальці тихенько стисли її лівий сосок, – пан Готфрід 
Бенн був лікарем, і тому йому відомо добре, про що він пише.

– Невже поет, що мав такий талан, міг бути звичайним лікарем?
–  Так,  лікарем, тільки не зовсім звичайним. Він був венерологом і 

психіатором – це ж так сучасно.
– Це сучасно було завжди, мій Олександрику: бо завжди і кохались, і 

зсувалися з глузду. Хоч я й не зовсім розумію, як можна було – а він це 
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зробив вельми майстерно – поетично змалювати лобкові воші, хворобу 
кишок, старече нетримання сечі, розтин людини в трупарні, тлін?..

–  Соню,  він  вважав,  що сутність  людського  життя  –  це  трупарня, 
розтин тіла анатомом, вогке пропахле формаліном трачиння, що ляже в 
людське черево замість витягнутих кишок і буде там зашите.

– В його творах – загублено рівновагу: вони схожі на пульс того, хто 
сидить на електричному стільці в очікуванні на здійснення вироку.

А  потім  я  жбурляв  Готфріда  Бенна  на  підлогу,  ніби  він  був  моїм 
збудником, і починав пожадливо цілувати Соню, і це тривало так довго, 
що зозуля зі старовинного годинника, що висів у передпокої, охрипала 
від свого безладно-неможливого кування. За цим зневіреним механічним 
куванням  я  міг  визначити,  що  Сонині  груди  мої  губи  пестили  понад 
годину – оскаженіла мука для обох тіл, яку я сам створював і втілював, а 
потім отримував у відповідь від Соні – ще більше, ніж зміг їй подарувати.

– Чому ти читаєш Бенна? Він симпатизував фашизму… 
– Кожній людині властиві помилки – він нікого не вбив і не покалічив.
– Але він калічив душі своїми творами, до того ж він був нацистським 

ідеологом.
– Соню, ти помиляєшся, – вигукнув я, – ідеологом він не був!
– Але все-таки він був якийсь дивний, не такий, як усі.
– Поети, якщо вони справжні поети, такими і повинні бути.
Потім  ми  продовжували  займатися,  чим  займалися  досі:  Сонині 

груди  були  теплі  і  затишні,  і  я  намагався  увібрати  своїми  губами  це 
живодайне тепло, що пекло мою шкіру і настовбурчувало від блаженства 
волосся на моїй голові. Мені здавалося тоді, що ми пливемо на старому 
колесному пароплаві  по  якійсь  глибокій  розбурханій  повінню  весняній 
річці, і  в моїй свідомості  нічого не залишилось, окрім декількох зліпків 
пташиних голосів у наших долонях…

Вона цілувала мене в губи палко, з гучним присмоктом – солодким і 
гірким. Я зажмурював очі, божеволіючи від цих відчуттів і запахів любові, 
що  вривались  із  шаленістю  північного  вітру  в  мою  свідомість, 
розтрощуючи в ній уявні маяки, пароплави і пристані… 

–  В Альгої нам більше нема що робити,  Олександре,  ми вже все 
отримали, що бажали.

– Ти хочеш повернутись додому?
– Я перервала всього-на-всього на тиждень заняття в консерваторії 

– треба ж було відвідати бідного самотнього дядечка Клауса, що занеміг! 
– і вона порснула мені в обличчя веселим дзвінкім сміхом.

–  А  я  повернусь  до  своєї  роботи,  до  птахів,  до  конференцій  і 
досліджень…

–  Ти забув включити й мене до цього списку:  ти повернешся й до 
мене…

Вона щільно пригорнулась  до мене й  завмерла.  Її  світле волосся 
пахло сухим осіннім світлом – яскравим, пружним і дозрілим. Я відчував 
шалене тепло Сониного тіла, і мені робилося лячно, що я просто можу 
зараз умерти на цьому ліжку, де кохався, як скажений, протягом тижня. І 
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було  неймовірно  мені  тоді  усвідомлювати,  що  ця  гордівлива  гарна 
шведка – належить тільки мені, що вона є моєю – назавжди!   

–Ти мав жінок до мене, чи багато їх було?
– Тобі це цікаво, Соню?
– Так, вельми.
– Мав, але не так багато, як ти собі уявляєш. Та й що з того?
– Тепер ти можеш порівнювати мене з ними…
– Ти – помиляєшся! Зазвичай то були дівулі, куплені за гроші, а весь 

процес  відбувався  в  тьмяних,  пропахлих  кислим  сморідом  дешевого 
вина, бридотного поту й вонючих цигарок дешевих борделях.

– Ти не мав жаху захворіти?
–  Я  мав  тих,  які  були  перевірені:  медичні  обстеження  в  таких 

закладах – обов’язкові, бо це може відлякати клієнтів.
– І ти мав потребу в такому коханні?
– Тоді – мав. Ти вважаєш мене бридотним самцем, так, скажи ж, так, 

Соню?
– Ні, бо ти – інший, як і той божевільний пан Бенн. 
– Я був тоді  ще юнаком, коли вперше товариші затягнули мене в 

бордель. Мені було цікаво побачити все на власні очі…
– І ти побачив?
– Не тільки побачив, але й відчув… Всі чоловіки через це проходять 

або – майже всі. 
Я заплющив очі  –  пустельне вечірнє поле,  вітер,  зимородок,  його 

самотній  плач,  моя  втома  життям,  шепіт  ковили.  Я,  не  розплющуючи 
очей, відчуваю, як гарячі губи Соні скажено пестять пальці моїх рук. Я 
жив тоді і не міг збагнути – навіщо?..

Уже скільки минуло від того часу,  але ще й досі  в мені живуть  ті 
чудові альгойські пейзажі – озера, луки, болота, гаї. Закриваю очі тут, у 
Сімферополі, і бачи ту далеку осінню Альгою, себе і Соню, нас разом, і 
ми – молоді і нічого нам не відомо про смерть, розтин тіла і тлін, про які 
писав божевільний пан Готфрід… Ми просто насолоджуємося життям, і 
разом – нам вельми добре. Я ще не мав і гадки, що все це згодом я 
втрачу назавжди…

Соні  нема  вже давно,  а  ось  я  залишився  жити  й  живу,  мандрую 
світом,  безіменний  мандрівник,  який  ніде  і  ніколи  не  знайде  собі  ні 
притулку, ні прихисту.

Я  закриваю  очі  і  бачу,  як  водяні  павуки  бігають  по  поверхні 
блискучого осіннього озера: ще не вельми прохолодно, а в обід – навіть 
припікає сонце. Це був  наш останній день у  Бад-Вурцаху:  вже завтра 
вранці замовлене таксі  відвезе нас на залізничний вокзал – і  все,  що 
було і що ми відчули тут – скінчиться назавжди. Соня радіє, як дитина,  
коли бачить, як швидко і хутко павуки тчуть золотаву павутину рухів  і 
тіней на цупкому прозорому склі озерної води, засотуючи повністю наші 
відбиття. Прозірчаста димна вуаль капелюшка ховала Сонині очі від мого 
погляду. Її зеленаве суконне пальто – бовваніло перед моїми очима, як у 
тумані.    

________________________________________________________ 
Соборність                                   94                                  Sobоrnist



–  Я  повернусь  невдовзі  туди,  куди  повертатись  не  хочу,  –  тихо 
сказала вона.

– Але чому? В місті – цікаво. Ти маєш якийсь жах?
– Так.
– Який?
– Жах передчуття…
– Я не розумію.
– Я жахаюся втратити тебе, Олександрику! Я – там від усіх залежна, 

мене  там  нема,  як  людини!  Є  звичайна  пересічна  особа  пані  Соня 
Вільямсон,  майбутня  піаністка,  яка  закохана  до  нестями  в  німецького 
орнітолога… 

Я не бачив її очей – не міг бачити. Мені було трохи лячно чути якісь 
безглузді  пророцтва із Сониних уст.  Ми стояли над озером, і  наші тіні 
лягали  на  золото  спокійної  води,  засотуючись  павучим  павутинням  – 
одночасно. Я пригорнув Соню до себе – і відчув, як тремтить її тіло. Мої 
очі лягли на стіни високої готичної ратуші – і я не міг відірвати погляду 
від  цієї  давньої  вічної  краси.  Мене  огорнула,  як  бляхман,  нудьга: 
фактично виходило так, що ми прощалися з тим, чим жили цей тиждень: 
я не мав на увазі наші вправи з кохання в ліжку, а сам спокій і простір, які  
ми тоді осягнули разом. Занадто яскравий день оголював мої напружені 
до  краю  нерви,  а  зеленаве  пальто  моєї  подруги  і  сама  вона 
розпливались перед моїми очима, як плями водяних фарб на папері. І 
лише-но голос  Соні,  який я  чув  достатньо добре,  повертав  мене у ту 
дійсність, в осінню Альгою, де ми були найщасливіші за всіх у світі. 

Ось вона тихо приторкнулась до мого плеча – і моє коротке, схоже 
на піджак демісезонне пальто підкорилося, як живе, цьому приторканню, 
ніби  було  моїм  оголеним тілом.  Але  ми  розуміли,  що  дарбенний  час 
нашого  блаженного  усамітнення  –  швидко  скінчився.  Соня  уважно 
дивилась  на  осяяних  ще  вельми  щирим  сонцем  водяних  павуків  і 
мовчала. Я перебирав у голові наші останні дні тут – і не відчував сорому 
з  того,  що  за  допомогою  Соні  оволодів  майстерно  в  ліжку  не  тільки 
«позою по-християнськи», але й багатьма іншими речами, про які можете 
додуматися самі, якщо не страждаєте на статеве безсилля. Між іншим, 
від  неї  я  тоді  дізнався  і  про  жіночі  гумові  вироби,  що  мали  інтимне 
призначення. Здійнявши з голови свій сірий фетровий капелюх, я тримав 
його у руці  – його густа  і  непевна тінь,  схожа на пташу,  тремтіла над 
сухими стеблами прибережних трав. Зненацька Соня, відриваючись від 
споглядання павуків, подивилась на мене, але вуаль ховала її очі.  

– Олександре, якщо б ти зустрів іншу, ти покинув би мене?..
– Господи, ти мовиш якусь нісенітницю! Соню, що ти кажеш!
Над землею низько  стелились,  як вранішній туман,  дальні  дзвони 

сільської церкви. Мені зробилося парко, наче я опинився у лазні. 
– Я завжди думаю про це…
– Навіщо, Соню?! В тій копиці ти зруйнувала мій сором, і моє грішне 

тіло  відчуло  тоді  те,  чого  відчувати  було  не  повинно!  Ніколи!  Ти 
образилася на мене?..
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–  Любий  мій,  ти  просто  затиснений  цупкими  обценьками 
всезагальної моралі: так – не можна, так – це гріх, а так – соромота! Але 
ти  ж  –  освічена  людина,  не  дикун,  не  бевзь,  не  йолоп,  ти  читаєш 
шановного Бенна, не знаючи, певно, що він є – імморалістом, і витоки 
його  естетики  шукай  у  минулім,  в  коняці  Артюра  Рембо,  що 
розкладається, там, саме там – і ти ж не відмовлявся від такої форми 
кохання між чоловіком і жінкою, коли купував звичайних вуличних повій, 
бридких  змучених  портових  шльондр,  які  мудріші  за  будь-якого 
міністерського радника! 

Я мав погодитися з нею, бо все було чистісінькою правдою. Тому я, 
задерши голову до безмежного лазурового неба, намагався приборкати 
в  собі  власну  невпевненість  і  острах,  що  Соня  вважатиме  мене 
нещасним  кумедником  або  святим,  що  чинить  несвяте.  Рідкі  чагарі 
стирчали навколо озерного свічада, як борода на підборідді неохайного 
панка,  що  вважав  себе  у  товаристві  жінок  модником  і  фертом.  Потім 
Соня відгорнула вуаль – і запалила довгу тоненьку цигарку. Я запалив 
теж. Ця звичка – ганебна: палити – дратувала мене в ній, я робив на те 
Соні зауваження, але вона взагалі не звертала  на них уваги. І Сонині 
думки – я добре це відчував – кружляли далеко від мене. Водяні павуки 
на склі води вправно перебирали довгими лапками, бігаючи сюди-туди, 
як у сказі, і схожі були на коралі, запалені сонцем. Наші тіні, що падали 
на воду, зробили взагалі павуків невидимими. Дзвони тихо лунали – ніби 
сповіщаючи  про  щось  вельми  важливе  й  уроче  –  народження  або 
смерть.  А  над  нами  повільно  і  плавко  пролітали  журавлі.  Соня, 
зітхнувши, порушила наше мовчання: 

– Вони на той рік повернуться в Альгою, я ж не повернуся сюди вже 
ніколи…

– Ми можемо приїхати сюди навесні, Соню.
– Олександре, ти – приїзди сюди щороку, якщо хочеш, а я…
Вона запнулась на слові, ніби згадавши про щось жаске.
– Я вже сюди не приїду. Більше ні про що не питай, прохаю…
Я й не питав, а  просто собі  стояв і  дивився на воду,  сколошкану 

павучими іграми. Тепер ми із Сонею були нерішучі – щось намагалося 
нас скути – я не розумів, що це було, але з’явилася якась напруга, яка 
була непояснима. Я думав про те, як Соня демонстративно не носила під 
сукнею білизни. Хоч іноді, було, вдягала тонесенькі трусики – і все. Ось її 
уважні  очі,  схожі на річну хвилю, що намагається поглинути пісочаний 
берег  або вирвати з  неба чайку,  ковзнули  по  моєму обличчі  –  і  мені 
зробилося жаско за неї й за себе, за нас обох, за наше щастя й кохання, 
тому що над нами тяжіло небо – пусте й безборонне, а ще час – що 
цупив усе, що ми мали… 

По моєму тілі повільно поповзли мурахи, коли я тільки-но собі уявив, 
що вона знову пожбурить мене в сіно копиці, щоб виссати мою душу. 
Припікало сонце; водяні павуки – метушились, начебто розуміючи, що це 
їхні остані борсання і що все вельми швидко має скінчитись. Я подумки 
намагався  потрапити  в  звичайну  душевну  колію,  але  ніяк  не  міг. 
Протягом  життя  я  страждав  на  депресію  –  таку  собі  хворобу,  яка  в 
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країнах  тоталітарних  режимів  вважалася  за  буржуазну,  звичайне 
неробство  і  симуляцію  всього,  що  ти  повинен був  виконувати,  якщо 
навіть і не хотів цього робити, а ці ось альгойські дні залишались тепер в 
моїй свідомості якимись яскравими спалахами – гарячими, спекотними і 
жаданими,  як  тіло  коханки.  Це  є  неймовірним  стражданням  і 
неймовірною  насолодою –  одночасно,  і  якщо людині  це  судилося,  то 
вона – щаслива людина.

Ми  повернулись  до  санаторію,  залишивши  павучі  ігрища 
напропадиме.  Ідучи  по  луці,  я  зривав  сухі  бадилини,  і  жбурляв  їх  на 
землю – Соня йшла поряд і була вельми спокійна, ніби вже зрозуміла, 
що  нічого  змінити  –  неможливо.  Дзвони  дальньої  сільської  церкви 
безслідно розтанули над нами…

Решту  вечора  ми  провели  в  санаторській  кав’ярні,  замовивши 
коктейлі  і  вишневі  тістечка.  Це  було  –  прощання  з  минулим,  нашим 
минулим у Бард-Вурцаху, де ми відчували себе щасливими неймовірно. 
Сонце яскраво і холодно згасало на склянках, на моїх і Сониних руках, на 
наших обличчях – і все було підкорено осіні, її пануванню, яка була і в  
наших  серцях.  Я  бачив,  як  моїй  супутниці  важко  було  це  робити  – 
прощатися  з  тим,  що  робило  її  щасливою  –  дивовижними  чудовими 
пейзажами,  простором  лук  і  небес,  хисткими  обрисами  журавлиних 
боліт…  Як  вона  повинна  була  докладати  неймовірні  зусилля,  щоб 
стримати сльози і не заридати ридма тут, у всіх на очах. Я б не знав тоді, 
якщо б це все-таки сталося, що б подумали про мене відвідувачі кав’ярні, 
яких було небагато: що я відцурався від дружини або коханки, що вона 
мені більше непотрібна, або  що хочу записатись у військо і вирушити до 
Африки. Я мав тоді такі відчуття, що ніби щойно тихо розтиснув міцно 
стиснуту руку, в якій досі лежав шматок гострого леза – крові ще не було, 
але  за  якусь  мить  вона  ринула  з  глибокої  рани  –  чорна  й  густа  – 
заливаючи зап’ястки  і  лікті.  Соня  в  той  вечір  дратувала  мене сухими 
владними манерами: північна кров її була захолодна, щоб відчути тепло 
моєї  душі.  І  ще  вона  мучилася  від  того,  що  відчувала  власну 
непотрібність – і я не міг її ніяк переконати, що це зовсім не так. Тому я, 
звичайний  пересічний  орнітолог,  що  міг  зробити  з  такою  дикою 
несамовитою пташкою, як Соня?.. Дикою пташкою з далекої півночі…

Коли  ми  повернулись  до  нашої  санаторської  кімнати,  Соня  тихо 
прошепотіла:

– А ті водяні павучки, які ми бачили на озері, все-таки були схожі на 
нас:  коли  їхні  тіні  перетинались  і  поєднувались  –  ніщо  не  могло  їх 
розірвати. Навіть яскраве сонячне проміння…

В її оточенні я відчував чомусь себе не вельми затишно: Соня була 
стихією, як море, і моє кохання перед його силою – було нічим. Я допоміг  
їй скинути пальто і почепити на вішалку. Капелюшок з димною вуаллю 
вона  скинула  сама,  а  потім  пройшла  по  модерних  візерунках 
персидського  килима,  що  нагадували  розпанахані  зарізяцьким  ножем 
черевця овечок, і сіла на ліжко. Я теж здійняв капелюх і пальто. Я знав, 
що  саме   вона  зараз  так  сильно  бажає,  бо  й  сам  бажав  того  ж.  За 
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високими вікнами – не співали птахи; був пізній осінній вечір; у кімнаті 
затишно і щемко, нагадуючи цим щось давнє, пахло кмином.  

– Олександрику, ти хочеш цього? – прошепотіла вона.
– Так…
– Я теж…
– Але…
– Ні, мовчи, прохаю, мовчи…
Соня повернулась до мене, і я розстебнув її сукню на плечах. Пальці 

мої  тремтіли,  ніби я був  юнаком,  а моя подруга  – дівчиною.  Серце в 
грудях калатало,  як  сказилось.  Застібки  ковзались у  пальцях,  як живі. 
Соня  сама  скинула  її  рукави  і  стягнула  нижче  своїх  грудей,  лігши 
долілиць. Її невеликі груди з темними сосками тепер були не захищені 
від  мого  безумного  погляду.  Я  милувався  її  довершеною  красою, 
бездоганними обрисами тіла – вона дозволила мені це робити, а потім 
підвелась і сама мовчки стала розстебати гудзики моєї сорочки – і руки її 
не тремтіли, як мої…

Я трохи хвилювався, ні, навіть не трохи – а неймовірно, бо мав жах, 
що більше не зможу зробити те, що зробив тричі вранці. І навіть зараз, 
після тижня нашого безумного кохання на цім санаторськім ліжку, Сонині 
груди  були,  як  мені  здавалось,  недослідженим  моїм  язиком  і  моїми 
губами  дивним,  наче  місячним,  ландшафтом.  Я  зупинив  її  ніжно  й 
обережно – і сам швидко зробив те, що намагалась зробити Соня: скинув 
сорочку  через  голову,  яка  здалася  мені  бридотним лахміттям якогось 
бідака,  а  потім  прилинув  до  Сониних  грудей  і  почав  губами  йти  по 
доріжках,  якими  мандрував  досі,  як  ошаленілий,  відчуваючи  їхні  нові 
сили, їхнє значення. Мої губи обхопили пружну колючу плоть Сониного 
соска – і зупинились, ніби в нестямі. Соня напружилася і завмерла. Її тіло 
затремтіло,  наче  вона  була  куріпкою,  що  намагалась  у  копиці  сіна 
сховатись від осіннього вітру. Я мучив її цим пружним триманням – і не 
відпускав її  колючу шипшину: мої губи міцно і лагідно стискали те, що 
належало тепер мені, а не Соні. І тепер уже не я, а вона була підкорена 
мені  цілковито,  як  легенда.  Гітара  тихо  бренькала  за  стіною,  а  потім 
полилася,  як  вода  із  дзбана,  штучна  хрипка  музика,  як  пісня  з 
простреленого горла,  –  наш сусід  ніяк  не міг  угамуватись.  Він,  певно, 
вельми нервував, бо так, як я зрозумів, і не знайшов у світі ту, яку зміг би 
покохати.  Кімната,  де  ми  перебували,  мала  ніжно-рожевий  колір,  і 
дармовиси  скляної  люстри,  як  завмерлі  метелики,  дивились  на  наше 
бавлення заздрісно – куди їм, бідашним, було до того, що робили ми і як 
ми  це  робили.  Швидко  згасало  непевне  світло  за  вікнами,  і  запах 
Сониних  парфумів,  а  також  неземна  сила  її  цілунків,  губили  мене, 
вбиваючи, як полоненого оголеною плоттю жінки вояка. Магдебурзький 
службовець нарешті під стогін Соні припинив гвалтувати гітару – бо то 
була не музика музичного інструмента, яка підкоряла собі людські серця, 
а жаский звірячий виск, схожий на вовчий. Я і Соня були віддані одне 
одному так відверто, що нам навіть від того робилося страшно – і навіть 
цупке і  досі прохолодне простирадло, що лежало під нами, зробилося 
таким гарячим, як і наші тіла, або як день у середині липня…
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Я не міг звільнитись од відчуття, що ця альгойська тиша природи – є 
одночасно й тишею наших сердець, хоч, правда, що були непорозуміння 
між мною і Сонею, які зникали швидко, як і з’являлись, було вихляння 
військового літака в наших напружених поглядах, було безгучне мертве 
розмірене  падіння  численних  курявинок,  пронизаних  густою  пожовтю 
яскравого сонця, а ще той незворушний прямий відвертий до тремтіння 
м’язів, до падіння в бездонну прірву і оголених трагічно од скинутої сукні 
в’язів – погляд на речі,  які  здавались нам тоді  звичайним втіленням у 
дійсність  наших  мрій  і  думок.  Я  тоді  міркував  собі,  що  Альгоя  –  це 
назавжди, як і моє захоплення орнітологією або фортепіанною музикою у 
виконанні блакитноокої норовливої шведки. І,  божуся,  що не розумів  я 
тоді,  дурний,  хоч,  можливо,  це  й  передчував,  що  в  альгойському 
санаторію Соня догорала в моїх міцних обіймах, як догорає кирша свіча 
–  тихо,  напружено,  страхітливо,  обриваючи  все,  що  досі  єднало  її  зі 
світом – шепотіння, палання вогню, пастирські молитви, сонні осінні дні: 
це міг бути і вересень, і жовтень, тобто будь-який осінній місяць, який є 
накреслений на аркуші паперу календаря, що висить на стіні.

Я взяв Сонину руку в свої – і цілував, як очманілий, її довгі пальці і 
прохолодну долоню, як вона цілувала мої.  Гаряча постіль під нашими 
оголеними тілами нагадувала собою велику розквітлу волошку, на якій 
ми лежали. І тонкі обриси дальніх птиць за блискучими стеклами вікон, 
журавлиних сніжинок,  що танули в наших очах, не могли здолати або 
навіть вибавити ту порожнечу, що нас оточила, як військо, або, як шанці: 
альгойський  тиждень  нашого  кохання  –  швидко  минув,  залишивши 
нашим душам  божевілля  безсонних  очей,  незайману  ліпоту  крижаних 
ранків, коли зварена свіжа духмяна гаряча кава – не здавалась смачною, 
бо хотілося спати, як після тяжкої фізичної праці. Ми мали на цім курорті 
все: довгі безжурі бесіди в саду, які були просякнені чорною хаотичною 
розірваною вибуховою філософією Артура Шопенгауера, вельми плідні 
прогулянки на луки й болота, які не раз і не два закінчувались у копиці 
запашного  сухого  сіна,  пізні  обіди,  які  відбувались  десь  після  шостої 
вечора,  а  ще  дзвони сільської  церкви –  дальні  й  тужливі,  що пливли 
туманом над нашими головами, і безугавний тужливий лет журавлів… 

І вже невагомою здавалась земля, на якій я стояв, – пухка і пишна, 
як тіло породіллі,  і  тепла,  як дихання вола в моє обпечене цілунками 
коханої  обличчя.  Тоді  Соня  не  згадувала  більше про чаклунство,  про 
безглузде своє ворожіння, про пристрість – все начебто в ній минуло, 
щоб  нам  було  добре  разом,  щоб  розвіялась,  як  тлін  або  попіл, 
непотрібна  підозра,  схожа  на  хробаків,  що  точила  мертвеччину  – 
приблудного здохлого собаку або заблукалих і  вмерлих корову,  вівцю, 
козу – на узбіччі путівця. І вкотре подумками я переживав у Бад-Вурцаху 
різноманітні події мого життя, досліджуючи їхні многокутності, іншім – не 
зрозумілі зовсім, – донесхочу. Теми людської самотності і смерті – були 
чільними в наших розмовах: моя супутниця, напевно, там-таки відчула на 
собі,  на що здатен чоловік,  який втрачає розум від  кохання до неї.  Я 
викпив тоді у часу його самого – обманув його і був від того – хоч кричма 
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кричи на весь світ, щоб тебе почули й позаздрили тобі, –  щасливий, як і 
Соня…

Коли  ми вже повертались  додому  –  на  якійсь  станції  наш потяг 
зупинився:  повз  вікна  повільно  просунули  вантажні  вагони,  які 
перевозили гармати і бронемашини, обмотані брудним засмальцьованим 
брезентом  і  замасковані  ламаним  гіляччам  і  сухою  травою,  –  Соня 
дістала із своєї жіночої сумочки маленьке кругле дзеркальце і, спіймавши 
сонячний  промінь,  подарувала  його  мені,  усміхаючись.  Промінь  ліг  на 
моє  обличчя.  На її  усішку  – я  відповів  своєю,  а чорні  важкі  вагони зі 
зброєю  сунули  за  вікнами,  намагаючись  обірвати  Сонин  сонячний 
промінь, Сонин ніжний подарунок – мені…

Як  хотілося  йому  зараз  відчути  не  штучний  стиснутий  запах 
кімнати, в якій він перебував, а терпкий солонуватий запах стайні, вівса, 
кінського поту… Пану Анатолю бажалося опинитися зараз десь далеко 
за містом, де його ніхто не знає, і  бути самим собою, повернутись у 
далеке минуле, яке здавалося безхмарним і щасливим. Віола, – думав 
пан учитель, – обов’язково повинна стати його дружиною вже офіційно. 
Ранок трощив лискучою синявою вікна. Мололий чоловік лежав у ліжку, 
слухаючи  довкілля:  ось  діти  вже  теж  прокинулись  і  там,  внизу,  у 
східному передпокої лунають їхні приглушені голоси; ось голос чимось 
незадоволеної  куховарки,  яку  він  винайняв  на  час  від’їзду  дружини, 
панії  Емми,  літньої  недовірливої  міщанки,  для  якої  було  за  святе 
догодити тим, хто її наймав, і гучне бряжчання і грюкання каструль; ось 
звук відчинених вхідних дверей і  нерозбірливий чоловічий голос – то 
пан Юрген, поштар, приніс свіжі газети якраз до сніданку. В голові пана 
Борковскі  роїлося  бозна-що,  думки,  від  яких  він  намагався  втекти 
якнайдальше, а гілки старої липи за синім раннім склом вікна, розхитані 
вітром, ніби креслили перед його очима латинський заклик:  vide!, що 
означав:  поглянь-но!  Так  буде  краще  –  вела  його   далі  думка  по 
небезпечній  дорозі  життя  –  що  він  розлучиться  з  Дорою,  а  потім 
запишеться  у  військо,  щоб  піти  на  війну:  він  не  має  бажання 
спокутувати власні гріхи і залишатись перед кимось у боргу, бо за все 
треба платити, а він не мав чим, бо власні чуття віддав іншій жінці, яка 
була винуватницею його неземного щастя. Коли він думав про Віолу, то 
відчував, як його тіло огортає млость, солодка, небезпечна, блаженна…

Взявши  вранішню  ванну  і  поснідавши,  пан  Анатоль,  ні  з  ким  не 
спілкуючись  і  ні  з  ким  не зустрічаючись,  уникаючи  всіх,  хто  був  у  цім 
будинку, швидко вийшов, нечутно зачинивши за собою вхідні двері, і сів у 
червоний б’юїк  з  думкою,  що цей,  як і  наступні  дні,  проведе разом із 
Віолою. Можливо, він повинен був би звинувачувати себе у тім, що коїв, 
але не  робив  цього,  розуміючи,  що нема на  землі  безгрішних людей. 
Автомобіль  легко  знявся  з  місця  і  швидко  рушив  по  Фрідріхштрассе. 
Вітер  повівав  пану  вчителю  в  обличчя,  скуйовджуючи  його  чорне 
волосся.  Старі  липи  вздовж  дороги  мали  спижевий  і  срібний  колір  і 
сяяли, як якісь металеві вироби. Їдучи до пані Віоли, він розмірковував 
неквапливо: Дорі він уже давно байдужий, бо не шукала б вона прихистку 
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на тому клятому відлюдному острові,  який оточило і  душить  море,  як 
горлянку  шибеника  владно  і  жахливо  стискає  цупка  мотузка.  Дора  – 
вельми далеко, і він намагається забути її, як рідну пісню, яку заспівали 
чужою мовою. І не жахало пана вчителя минуле Віоли Залевські, те, що 
колись вона була звичайною шльондрою, розуміючи, що жінку він не має 
право судити  за  те,  що вона вже належала комусь  –  він  мав сучасні 
погляди на життя і не був навіженим пуритом. Завернувши за ріг вулиці, 
пан Анатоль уявив, що стоїть на червоному черепичному даху якогось 
будинку, а навколо була чорна вода, яка поступово прибувала, і не було 
від неї порятунку. Очі відмовлялись від того, щоб лише увібрати неозору 
широчінь жовтневого неба, і прагли чогось більшого. Його думки глибше 
й глибше занурювались в минуле, як тіло плавця у хвилі моря – спочатку 
п’ятки, ступні, пальці ніг, а потім ноги, литки, коліна, сідниці, пах, живіт,  
груди  –  і  ось  він  уже  відривається,  як  пожовкле  листя  від  гілля,  од 
хисткого піску, який досі чавили, як виноградні грона, його ноги, – і легко, 
вільно, пружно розсікаючи поверхню синьої води руками, хутко плине від 
берега  навмання  туди,  де  ледь  бовваніють  у  далечині  полотняні 
засмальцьовані й опалені, як губи мандрівника, солоним вітром вітрила, 
де  бачаться  стрункі  численні  щогли,  а  понад  головою  лунає  жахний 
різкий роздратований чаїний гвалт. 

Зупинивши б’юїк біля будинку,  де мешкала його коханка – він сам 
винайняв  їй  тут  помешкання  і  допоміг  перевезти  сюди  речі  з  того 
бридотного  готелю,  де  до  неї  чіплявся  якийсь  військовий,  –  пан 
Борковскі,  підхопивши  із  сидіння  букет  червоних  троянд,  куплених по 
дорозі, піднявся крученими сходами до Віоли. Душа його була спокійна, 
начеб молодий чоловік прийшов до тієї  затишної сільської церкви,  яку 
часто собі уявляв і в старому саду якої серед зелених буйних кущів і трав 
паслися пухнасті полохливі з блискучими очима і мокрими носами вівці. 
Яскраве сонце було значно вище, ніж це здавалось. Вітер рвав небесний 
простір,  що  потріскано,  як  фреска,  і  нерухомо,  як  мрець,  лежав  у 
заіржавілих ринвах, де була дощова вода. 

Пані  Залевські  чекала  на  нього  –  під  її  прозорим  пеньюаром  із 
золотими, ніби живими,  птахами, в якому вона зустріла пана Анатоля, 
молодий чоловік міг бачити всі подробиці її звабливого тіла, все те, від 
чого кожен справжній чоловік згубив би тяму.  

– Я чекала на тебе, – звабно прошепотіли Віолині губи.
 – Ось я й приїхав…
– Мій милесенький…
Їхні губи зустрілись і злилися в цілунку – золоті птахи на пеньюарі – 

нібито намагались злетіти, але були міцно й назавжди увіткані в неживу 
прозірчасту тканину. Червоні троянди, які пан Борковскі тримав у руках, 
скували  його  рухи,  але  губи  залишались  вільні,  як  вітер,  і  тепер 
намагались отримати те, що повинно було належати їм. Прийнявши його 
дарунок  і  взявши пана  вчителя  за  руку,  молода  пані  провела  його  у 
світлу вітальню,  де були високі  відчинені вікна,  гарні  вишукані  меблі і 
криштальна  баккарська  ваза  для  квітів.  Завіси  на  вікнах,  тяжкуваті, 
плисеві,  схожі  за  кольором  на  розквітлий  барвінок,  ворухались  тихо, 
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начеб за ними хтось ховався – вітер, який мав обриси людини, людське 
обличчя й людське бажання. Вони сіли за стіл, і пані Віола пригостила 
його  гарячою  кавою  –  пан  Борковскі  трохи  хвилювався  і  тому  попік 
піднебіння і губи. Віола помітила це. Її очі сяйнули – очі ненатлої жінки. 
Молодий чоловік  зрозумів  цей погляд – як ніхто  інший.  В  його  мізках 
заграли гучні мисливські сурми: так, він уявляв себе саме мисливцем на 
полюванні, а безсоромітну панію, що сиділа напроти нього, – молодою 
сарною, тіло  якої  повинно належати  йому.  Віола підвелась зі  стільця, 
підійшла і сіла йому на коліна. 

– Ти попік губи?..
– Так, трохи…
– Який ти необережний. Я загою їх цілунками… Ти дозволиш?..
– Ти така ненатла.
– Тебе це жахає?
– Ні,  я  навіть  забув,  що на світі  є безсоромність:  все зникло для 

мене, залишилася лише ти…
Він не пручався, бо пручання в таких випадках – було б на кшталт 

божевілля. Їхні губи зустрілись – і він більше не відчував ганебного опіку 
окропом, а лише її,  Віолу, теплу й пружну її плоть на своїх колінах, що 
вся виструнчилась і напружилась під пеньюаром. Птахи, увіткаті в мертву 
тканину, хотіли ожити, але нитки, ніби густющі ожинові кущі узлісся – не 
пускали їх, як і Віола не відпускала губ пана Анатоля. Від блаженної і 
неземної  насолоди  він  заплющив  очі  –  і  перед  ним  знову  з’явилось 
пустельне  узбережжя,  чайка  над  морем,  слідом  за  якою  од  каменя 
шалено летіли в небо солоні крижані бризки хвиль, що розпадались в 
оскаженінні на міріади дрібних цупких крапель, мідних, залитих сонцем, 
запалених його безугавним паланням, які потім, не досягнувши бажаної 
мети,  тої  наполоханої  мокрої  птиці,  безсило  падали  вниз,  як  падає 
людський погляд – тяжко і  страшно – на поверхню труни,  яку швидко 
засипають землею, – в останній раз приторкнувшись до її цупкої дубової 
основи,  яку  потім  повільно  сточить  гробачня.  Він  розплющував  очі  і 
бачив перед собою не Віолу, а ту панію, яку бачив у кав’ярні, що сиділа в 
оточенні офіцерів, голосно надривно сміючись, сп’яніла, що продавала 
себе за брудні липкі затерті марки. Але Віола робила його щасливим, і 
він був хмільний від блаженного відчуття отримання того, чого так ревно 
бажав, і тому був небезпечний тепер, і в першу чергу небезпечний – для 
себе,  так,  насамперед  –  тільки  для  себе.  В  його  голові  промайнуло: 
навіщо надворі осінь, адже ж він так хотів потрапити саме в літо, знову 
зануритись  у  його  благодатну  свободу,  світло  і  простір?..  За  вікнами 
височіли дерева і небо. Там птахів – не було. Птахи були на самій Віолі,  
але своїми тонкими,  як ніздрі  аристократок,  тендітними й гнучкими,  як 
тіла плавчих, розпростертими, як пишні гаї чи луки, по тканині прозорими 
крилами, вони не могли прикрити від очей молодого пана темні плями 
сосків і міжніж’я молодої панії. Відчуваючи і переборюючи в собі древню 
грубу  силу  єднання,  оволодіння  тою,  що  сиділа  на  його  колінах,  пан 
Анатоль підкорився цій божевільній грі кохання, яку запропонувала йому 
Віола:  їхні  цілунки були занадто довгі  і  занадто солодкі.  Вибанітувана 
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думками  його  свідомість  не  могла  коритись  душі,  яка  божеволіла  від 
обіймів,  від  пещень,  від  стугоніння  крові  у  скронях,  від  її  гарячого 
опікового плину в жилах, а горло – хапала судома, подвоюючи блаженні 
відчуття.

Закіптюжені  димарі  чорними  і  сірими  нерухомими  птахами 
відпочивали на червоних черепичних крівлях – молодий пан уявляв, що 
це було не з ним і відбувалося – не тепер. Йому одного разу приснилося, 
що він був шибеником і висів причеплений за шию до цупкої мотузки на 
базарній площі. Мотуззя було таке, що не розірвати, як кінська волосінь, 
що  ввіп’ялася  в  шию шалено,  роздираючи  на  ній  шкіру,  густо  вкриту 
чорними синцями від побиття, вхрясаючи глибоко і жахно, як у болото, в 
криваву плоть і сині набряклі жили, оголюючи білий хрящ борлака, такий 
рівний, наче він був вирізьблений із слонової кості, і з хрустом ламаючи, 
роздираючи, шматуючи в’язи. У тому сні він дивився сам на себе і не 
відчував болю. Мокрий вітер із відвоглими крилами був, як під випитком, 
б’ючи пружно і шкулко повішаним пранням по обличчу – підрізані крила 
птиць,  подолавши межу,  що роз’єднувала досі  протилежні  береги ріки 
життя,  –  впали  долу,  як  падають  плоди  і  листя,  обтрушені 
ненажерливими дикими козами. Дена численних прірв дивились очима 
на нього й чекали, коли він зробить ще крок – і опиниться там, де були 
вони… 

Тьмяне блимання срібла завіконних дерев, напружений вальс душі, 
його шпаркий ритм, теплі щирі борозни сліз на щоках Віоли, ні до чого не 
здатний його розум,  який оповило, як плющ, кохання, шугання крові  у 
скронях,  нібито  незримий  лет  наполоханих  птахів  над  блискучою 
поверхню озера,  погляд,  що купався  не  в  просторі  неба,  а  нерухомо 
лежав на пишних грудях коханки, годинник,  що, здавалося, зупинився, 
спокій  і  непевність  безкінечних  хвилин  –  все  довелося  спізнати  пану 
Борковскі, і відчував він себе щасливим, як молодик,  що поставив мету 
перед  собою  звабити  недоступну  красуню  і  вдало  досягнув  її.  Пані 
Залевські прошепотіла:        

– Бути хоч трохи звихненою, мій любий, ніколи не завадить.
Її обличчя знову було вкрите цвітом його поцілунків.
– Я тільки й те можу і вмію, що кохати тебе, Віоло…
За вікнами, десь внизу, зло, як собака, захурчав мотор автомобіля. 

Блискучі  очі  Віоли  вивчали  обличчя  пана  Анатоля.  А  пану  вчителю 
хотілося жорстко радіти й сміятись, щоб аж боліли щелепи, комизитися, 
шуткувати,  заслинившись,  як  бовдур,  од  прояву  власних  чуттів  і 
таємничої незбагненності світу. 

–  Ми завжди будем разом,  мій милий,  правда ж? – спитала тихо 
вона.

– Правда, Віоло…
– Я не можу забути наші ночі на твоїй дачі біля озера.
– Тобі сподобалось бути там, люба?..
– Там така неймовірна тиша, просякнена лише сонцесяйним світлом 

небес…
– Ми можемо поїхати зараз туди, якщо хочеш.

________________________________________________________ 
Соборність                                   103                                  Sobоrnist



– А твоя служба?
– До біса кляту службу!
– Але, Анатолю…
– Мовчи…
Він  знову  мучив  її  своїми  ненатленними  жагучими  поцілунками, 

пестив груди, стегна й лопатки, пробігаючи жадібно і владно пальцями по 
Віолиному  оголеному  хребту,  нібито  він  був  струнами  або  клавішами 
якогось незнаного музичного інструменту.  Пані  Залевські  мліла в його 
обіймах,  потерпала,  розкошувала,  закусуючи  губи,  раювала,  як 
королівна, що опинилася в грубуватих щиросердних обіймах звичайного 
хлопцюги-конюха на стайні, де гостро пахло свіжим гноєм і сухим сіном. 
Сонячне світло тонко й звабливо засотувало дерева й птахів, які не були 
вже  убогі,  як  досі.  Пан  Борковскі,  дивна  річ,  нишпорив  поглядом  по 
Віолиних грудях, наче бачив їх уперше, ніби ще не знав їхнього смаку, 
запаху, ніколи не відчував їхнього затишку і тепла. В його розбурханій її 
цілунками уяві перший мороз, як горностаєве хутро, ніжно обгортав гілки 
персикових дерев, рожевих від пізнього сонця, і пара, яка йшла з його 
напіврозтуленого  рота,  була  густа  і  гаряча,  як  вар.  Молодий  чоловік 
діставав неймовірні враження, які випали на його долю і провинницею 
яких  була  пані  Віола.  До  скронь  пана  Анатоля  тулився  зустрічний 
прохолодний  вітер,  що  потім  намагався  патлати  коротко  стрижене 
волосся на його  голові.  Молодий чоловік  куштував  жадібно,  солодко  і 
страхітливо сіль власних сліз, які текли повільно по його щоках, яка не 
була солона. Кутики його губів – торкнула незнайома журба: пан учитель 
ніколи не забував, після того, як тільки-но про це дізнався, про трагічний 
вчинок  славетного  пана  фон  Кляйста  –  його  смерть  вабила  пана 
Анатоля,  як ос вабить  солодке,  і  все ставало тоді  в  його неспокійних 
тривожних,  як  весна,  думках  на  свої  місця,  як  і  повинно  було  бути  – 
завжди, начебто чудернацькі модерні частини якоїсь мозаїки, якою була 
сама дійсність, відшукали тепер свій вияв у нім самім і пані Віолі, в них 
обох, які ні на хвилину не забували, що грішні – теж є людьми. Уривки 
золотої  парчі  завмерлих  дерев  танули  за  вікном,  як  тануть  на  устах 
слова в пустій кімнаті, в її одноманітному неживому вакуумі порожнечі, 
де  тільки  розпечена  вольфрамова  нитка  горішньої  люстряної  лампи 
здатна  оживити  світло  в  закритих  цілунками  очах,  тій  кімнаті,  яку 
поступово  поглинає  повінь  кохання  і  яка  належить  тільки  двом 
захворілим на сказ кохання людям – йому і Віолі. 

А потім було ліжко і вони в ньому, і все відбувалося так, як завжди: 
зібгані  хрусткі  простирадла  не  могли  остудити  розпечені  шалом  тіла 
коханців.  Перед  чорними,  як  вуголь,  очима  пана  Анатоля  пливли 
повільно, зникаючи у далечині – птахи і апостоли, численні скриньки з 
різноманітними коштовностями, стиглі жовто-рожеві груші у скляній вазі, 
хризантеми,  що мали колір снігу і  крові,  якась гірська місцевість пізно 
восени,  де  були  розкислі  від  дощів  вузенькі  і  в’юнкі,  як  змії,  дороги, 
будиночки  з  високими  вузькими  вікнами  і  червоними  черепичними 
дахами  і  середньовічні  фортеці,  втомлений  довгим  беззмістовним 
життям  вікарій  і  наляканий  мінер,  що  стискав  щось  жаско  в  руках, 
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закочуючи  від  божевільної  напруги  очі,  схилена  із  сечоприймачем 
сестра-жалібниця  над  обезумілім  від  горя  молодим калікою-солдатом, 
який  намагається  затулити  тремтячими  руками  те,  що  в  нього  ще 
залишилось,  прикриваючи  ноги-дерев’янки  цупкою  жовтувато-сірою 
дергою, і красуня в білім ширококрисім капелюсі з шовковими стрічками, 
що  сиділа  на  білім  віденськім  стільці  на  тлі  лазурового,  бузкового, 
безмежного,  осяяного  жовтневим  соцем  моря  –  задумлива,  граційна, 
пихата, читаючи роман… 

З  його  поламаного  враженнями  тіла  повільно  стягнули  накладені 
уявою шини – пан Анатоль тільки зараз помітив, позирнувши за плечі 
коханки, що ніжка келишка, який стояв на столі біля вікна і з якого вони 
нещодавно  разом  пили  вино,  була  тріснута.  Цілуючи  зосереджено 
Віолині  груди,  на  яких  розквітали  тверді  шипшинки  колючих  сосків,  а 
потім  живіт  і  стегна,  пан  учитель  розмірковував:  так,  напевно,  треба 
викреслити і себе, і Віолу – з життя, щоб не було так страшно жити далі, 
бо жалюгідні залишки якихось чуттів до Дори, були схожі на бліде слабке 
світло, що просочилось якимось дивним чином у льох, де пахло пріллю і 
сновигали,  як  наполохані  птиці,  по  вологких  стінах  і  стелі  щупикасті 
багатоніжки. 

Віолина вузька  ступня  була приємна його губам:  коли він  цілував 
коханчині ноги, йому здавалося, що він летить стовбуром в якусь прірву, 
що  утворилась  на  місці  його  звичайного  життя.  Молодий  чоловік 
ставився  до  своєї  коханки,  як  човняр  до  бурхливої  повінневої  ріки, 
намагаючись оволодіти нею всією і допомогти цим і їй, і собі зрозуміти 
кохання.  Віолине  волосся  терпко  пахло ялівцем,  ялівцевими  ягодами: 
вона мала гребінець для волосся, зроблений з ялівцю, цього загадкового 
духмяного,  як  гірські  квіти,  дерева.  На  стільці  лежав  його  фетровий 
капелюх – сонячне проміння тулилось до шовкової стічки, як його губи 
торкалися її  роз’ятрених  цілунками  губів.  Віола  прошепотіла  пану 
вчителю прямо у вухо, обійнявши його оголені міцні стегна, що ритмічно 
рухались, стрункими ногами:        

– Ти здатен сплюндрувати тугу, мій любий…
 – Можливо…
Вона закусила губу від насолоди, яку він їй намагався подарувати.
 –  Уяви-но  собі,  Анатолю,  сонце,  старовинні  мости  над  синіми 

глибочезними каналами, в яких дна не видко і вода темна й спокійна, як 
молитва, над якими пролітають сірокрилі чайки… Ти пригортаєш мене до 
себе, ти кохаєш мене… І війни – нема, її ніколи не було…

Він теж прошепотів, але хрипко й розгублено:
– Я вже й не сподівався більше щось мати… Господи…
– Ти кохаєш мене?..
–  Так,  так,  так  –  шепотів  молодий  чоловік,  вкриваючи,  як  весна 

вкриває луки квітами, тіло Віоли своїми цілунками.
Молодий  пан  мав  невидющі  очі,  і  був  гострою  сокирою,  що 

безжально  вганялася  в  молоде  соковите  дерево,  яке  тремтіло  й 
здригалось під його скаженою силою лісоруба… Але він у всім зберігав 
делікатність і шляхетність, поводячи себе обережно і лагідно з нею, бо 
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мав невирізані статеві залози, які буремно хвилювали тіло, викликаючи в 
ньому хіть:  йому було  бридко  дивитися,  як  кохаються  заблукані  пси  і 
підворітні шльондри… 

– Кохання – це музика серця… – знову прошепотіла вона.
– Тоді я – музика? – він усміхнувся.
– Так, ти – неймовірний!
– І ти – теж, моя мила.
Він відірвався від неї, як відривається лист від дерева, і тепер тихо 

лежав мовчки біля Віоли, пестячи руками її груди. 
–  Світ  зітканий  зі  звичайних  протиріч,  –  вів  він  далі,  –  і  вони  – 

роздирають нас, шматують, – і це вельми жахно. Ніколи, Віоло, не знаєш 
того, де опинишся завтра – у ліжку з коханкою чи в домовині в обіймах 
бридотної черви.

Пані Залевські мовчала – другорядні справи, як ось ця, про яку зараз 
мовив її коханий, не спадали на її думку, бо була ця гарна молода жінка 
байдужою  до  філософських  узагальнень  життя.  Вона  ніжно  гладила 
чорне волосся його грудей, уявляючи, що потрапила зненацька в лавку 
старожитностей,  де  продавали  ведмежу шкіру.  А  пан  Анатоль  уявляв 
собі,  що ніби перечікує  дощ, сховавшись у костьолі,  де на нього впав 
безкрилий янгол, і цим янголом була сама Віола. Може-таки він – здурів 
нарешті або обпився якогось старого витриманого марочного вина, яке 
народилось на Монблані?...

Свіжі запахи далеких уявних каналів, на осяяних сонцем плесах яких 
хитались  граційно  довгасті  човни,  долинули  крізь  прочинені  вікна  до 
Віоли і  Анатоля, безсоромітно оголені тіла яких знову і  ще з більшою 
силою сплелися, як лози…

–  Я  не  розумію,  навіщо  ви слідкуєте  за  мною,  шановна  пані?!.  – 
вигукнув зненацька поважний літній чоловік до пані Дори Борковскі, яка 
стояла біля крамниці із сукнями, трохи знічена, боязка і задумлива.

– Я не слідкую за вами, пане…
–  Ви  маєте  до  мене  якусь  важливу  справу,  тоді  кажіть,  що  вам 

потрібно?
Це був той самий пан, незнайомець, якого вона зустріла колись на 

пристані і який теж, як і вона, цікавився обставинами загибелі Арабелли. 
Він  був  набагато  вищий  за  неї,  вдягнений  у  сіре  з  чорними  майже 
непомітними  смугами  демісезонне  пальто  і  такого  ж  самого  кольору 
фетровий  капелюх.  Його  чорні  лаковані  черевики  лищали,  як  водяні 
жаби,  що  вилізли  на  берег  і  грілись  на  сонці.  Був  уже  пообідній  час 
жовтня, і дехто зі службовців і портових робітників повертався додому. 
Незнайомець  усе-таки  був  правий:  так,  вона  слідкувала  за  ним  – 
спочатку сівши слідом у катер, загубившись у натовпі, а потім ось тут, 
уже на березі. Молода жінка не могла зрозуміти, як цей чоловік відчув,  
що за ним хтось слідкує, адже ж вона була такою обережною, а тепер 
ось маєш… Вона не вміла і не бажала виправдовуватись, а тому на його 
питання відповіла власним:

– Але і ви теж цікавитесь тим, чим і я, тому, думаю, ми можемо мати 
цікаву спільну розмову.
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Він  сторожко  поглянув  на  неї.  В  його  очах  вона  бачила  надпис 
вітрини  «Сукні  фрау  Берг».  Його  ліва  рука,  що  владно  лежала  на 
спижевім  набалдашнику  палиці,  яку  незнайомець  тримав  у  руках, 
стислась так, що суглоби пальців під шкірою аж побіліли.

–  Я  не  розумію  вас,  пані,  –  намагаючись  приховати  власне 
хвилювання, відповів він. 

 – Ви не пам’ятаєте мене?
– Ні. Хто ви така, що я повинен вас пам’ятати?! – здивовано вигукнув 

він.
Пані  Борковскі  усміхнулась  –  в  її  яскравих  очах,  затінених 

ширококрисим  білим  капелюхом  зі  стрічками,  спалахнув  божевільний 
вогонь  журби:  вона  розуміла  цього  чоловіка  і  його  жах,  що  хтось 
намагається довідатись іще про те, що бажає знати тільки він.  

– Я та пані, яку ви зустріли колись на пристані. Ви чекали на катер… 
Пригадуєте?

– Щось вельми погано.
Молода пані дивилася в його очі і бачила, що він лукавить.
Вітер.  Хвилювання  моря.  Пустельний  берег  і  причал.  Зле 

роздратоване  кигикання  чайок  над  бруднуватою  піною  мертвих 
розгойданих хвиль… Наша розмова…

– Про що?
–  Про загибель,  що  сталася  давно,  влітку,  у  липні… Про  родину 

Шварценбергів і трагічну смерть Арабелли…
– Ну, так, так, пригадую щось вельми туманно. То це ви?..
–  Так. Ви ще сіли в катер, а я залишилась стояти  на  березі. Коли 

катер  відходив,  ви  вигукнули  мені,  що  пан  Ріхард  колись  був 
каменотесом.

–  Я  все  пригадав,  бо  ще  не  такий  забудькуватий,  як  вам,  може, 
здається, але не розумію, чим можу вам, пані, допомогти?

Пані Борковскі помітила, який він має держкий погляд.
– Мені хочеться, щоб ви дещо пригадали.
– Давнє, шановна моя пані, взялося іржею: нема що згадувати.
– Але іноді, так стається, давнє – забути вельми важко, пане.
– То ви маєте бажання влаштувати мені допит? – він усміхнувся.
– Ні, ви помиляєтесь – нехай це буде звичайна розмова.
– Яку ми продовжимо в кав’ярні на надбережній, згодні?
– Так, це буде вельми добре, якщо ви маєте вільний час.
– Людина завджи має вільний час, якщо вона людина…
Вони пройшли біля дикорослого винограду, що обплів альтанку, який 

грон  не  мав,  а  саме  лише-но  листя,  темно-брунатне,  блискуче, 
важкувате.  Сонце  світило  вельми  яскраво  –  море  було  безмежним  і 
лазуровим, як завжди. Пані Дора згадала, йдучи разом із цим поважним 
пихатим  паном,  що  схилявся  на  вишукану  палицю  зі  спижевим 
набалдашником, як боялася стратити його струнку фігуру з очей серед 
натовпу.  На  них  дивились  кінські  мармурові  статуї,  що  стояли  біля 
самого моря: вони нагадували Рим, Італію, хоча до них було так далеко. 
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Вони сіли за вільний столик на білі  стільці.  Їх ніхто не турбував – 
можливо, тільки віддалений крик чайок,  що метушились над власними 
загубленими на сяючій сотнями вогнів воді тінями. На столі у скляній вазі 
стояли  різнокольорові  свіжозрізані  хризантеми.  Вони  пахли  печаллю і 
пусткою людських зневірених серць. Біля самого берега проплив катер, 
залишаючи  по  собі  білі  гребні  стривожених  хвиль,  але  зовсім  якось 
безгучно,  ніби  його  мотор  був  щільно  оповитий  мільйонами неземних 
тиш. 

– Що ви бажаєте замовити, пані? – галантно спитав незнайомець.
– Агрусове морозиво з вершками. 
– І все? 
– Так.
– Може, ще який-небудь сік?
– Морелевий, напевно.
Вони  зробили  замовлення.  Офіціант,  здається,  поляк,  кремезний, 

але вельми пруткий, виконав усе вельми швидко. В сік були покладені 
шматочки льоду. На горизонті плямів літак. Вітер пружно рвав стрічку на 
ширококрисому  капелюсі  пані  Дори.  Недалеко  від  них,  за  столиком, 
сиділи, голосно про щось розмовляючи, дві панії і два військові офіцери у 
формах – в одного з них обличчя було схоже на обличчя Христа, коли 
його  вели  на  Голгофу,  а  зачіска  тієї  панії,  що  була  в  зеленавому 
капелюсі, була схожа на спійману і накриту сачком птахолова куріпку. Ті 
дві  панії  були вельми свавільні  –  чоловіки  корилися їм  у  всім.  Світло 
осені було вельми м’яке, як пташиний пух чи овеча шерсть, але сонце 
мало колір печалі. 

– До речі, пані, я не буду називати власне ім’я, ви згодні?
– Я теж, – погодилась пані Борковскі.
– Час, як мені здається, чи не найкращий засіб, щоб промити мізки. 

Хіба ні? – задумливо дивлячись на море і катер, спитав він.
– Безперечно! – Вона запнулась, а потім сказала. – Мене хвилює 

доля тієї дівчини, що загинула тут позаминулого липня.
Незнайомий  чоловік  уважно  поглянув  на  неї  –  можливо,  занадто 

уважно, як їй здалося. Час пообіддя був млявий, як щойно видужала, вже 
вихворіла після тяжкої і тривалої хвороби людина. Сама ж пані Борковскі 
нагадувала  собою  колоніальну  даму,  чоловіком  якої  був  губернатор 
якоїсь  індійської  чи  китайської  провінції.  В  бухті  голосно,  як  дитина, 
плакав  прибій,  а  над  бухтою  схвильовано  кричали,  нагадуючи  собою 
низку давніх тривожних спогадів, птахи. Кав’ярня, де вони перебували, як 
людська  душа,  була  відкрита  всьому:  яскравим  осіннім  кольорам  і 
приглушеним  портовим  звукам,  свіжому  диханню  вітру  і  пізньому, 
схожому на стигле пшеничне колосся, сонцю.  

– Я знав пана Шварценберга вельми добре – ще відтоді, як він був 
емісаром у Східній Африці.

– Він був жорстокою людиною?
– Швидше – свавільною: пан Ріхард не любив сентиментів – занадто 

чуттєві люди в нього викликали жаску відразу.
– А який він був із себе, пане?
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– Ви маєте на увазі зовнішність?
– Так, бо, на жаль, жодної фотографічної картки, де б був він, я не 

знайшла.
Він мовчав, не зводячи погляду з моря, яке блищало, ніби підсвічене 

зсередини  сотнями  ламп.  Чайки  скажено,  до  бридотного  дуру,  дерли 
горло над берегом і морем.

– Ну що я можу вам сказати?.. Такий собі звичайний чоловік, яких є 
на світі багато: темноволосий, хоч був уже й літній, високий на зріст, мав 
чорні очі і довгасте обличчя.

– А які-небудь прикмети?
– Ви маєте на увазі – чи мав він рубець на брові, бурці, більмо на оці 

чи шрам на обличчі? Ні, нічого такого пан Ріхард не мав.
Трохи помовчавши, він додав:
– Мене завжди жахало повернення туди, де на тебе вже ніхто давно 

не чекає…
Молода  пані  не  зводила  погляду  з  нього,  розмірковуючи:  хто  він 

такий, цей поважний літній пан, який має аристократичні риси обличчя?.. 
Чому він цікавиться долею Арабелли?.. Можливо, йому відомо те, чого 
вона  ніколи  не  повинна  знати?..  В  її  свідомості  зненацька  виринула 
картина:  пан Леон, що покалічив ногу,  шукаючи на дні  моря шведську 
каменедробарку, а потім його розповідь про те, що він там бачив, і той 
осінній  тихий,  просякнений  невідомою незримою скорботою,  ранок  на 
морі.

–  Ви добре знали Арабеллу? – тихо спитала пані Дора, дивлячись 
прямо  в  його  вічі,  що  не  могли  вже  ніде  сховатись  від  її  уважного 
погляду.

–  Декілька разів бачив її на пристані, як вона сідала в катер. От  і  
все.

Його аристократичні риси обличчя – напружились, а сам рот, кутики 
тонких губів – пройняв ніби біль, ледь помітний для чужого ока. Шовкова 
біла стрічка на капелюсі пані Дори хиталась перед очима незнайомця у 
такт  вітру,  що  намагався  розвіяти  їхню  печаль,  а  море  блищало,  як 
блищить роса на пелюстках троянд.

– Ви, пані, єдина, хто цікавиться тією смертю, – глухо саказав він.
 –  Я, пане, не вельми цікавлюсь подіями минулого, але той жаский 

липень, чомусь, забути не можу: він розпливається перед моїми очима, 
як водяні фарби, усмішки, тіні…

Літній  чоловік  дивився  на  неї.  В  його  очах  була  зацікавленість, 
простір і далечінь. Він, – розмірковувала пані Борковскі, – не той, за кого 
себе намагається видати: цей пан не заїжджий, як повідомив, а родом 
усе-таки з цих місць, бо має тутешній акцент: так, цей пан вельми дивний 
– а ще цікавиться давньою смертю купальниці.  Він  перервав,  як куля 
перериває лет птаха, політ Дориної думки:

–  Навіщо ви слідкували за мною – спочатку на пристані, а потім – 
коли теж, як і я, сіли в катер, і ось тут, біля цієї крамниці – вам здається, 
що я знаю більше, ніж можу розповісти?!.
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Вона – не відповіла на його питання. Довгі вії затуляли її очі – і він не 
міг  бачити  їх.  Стрічка  на  її  капелюсі  злітала,  як  прив’язана  птиця,  то 
вправо, то вліво, і була, ніби жива. Він вів далі, начебто виправдовувався 
перед кимось:

– Я не знав її  зовсім – колись прочитав статтю в газеті  і  вирішив 
дізнатися  більше.  Тому  я  тут.  А  ви  ніколи  не  думали,  що  те,  що  ви 
робите, небезпечно?..

– Небезпечно? Чому ж?
– Бо смерть, навіть давня, тягне за собою нові смерті.
–  Пане,  це  якісь  забобони.  І,  особливо,  коли  це  все  пов’язати  з 

давньою легендою про каменотеса…
– Забобони? Я так не думаю… До того ж каменотесом був колись і 

сам пан Ріхард…
Його тонкокоста статура вся якось напружилась. Морозиво швидко 

тануло. У далечині, над морем, струмував прозірчастий димний туман, а 
над дальніми пароплавами, що маїли на горизонті, валував ніжний дим. І 
над цим усім непевно і боязко тремтіло осіннє пізнє сонце, вимагаючи 
спокою від душі. Пані Борковскі замислилась: вона останнім часом живе 
серед уривків спогадів, що схожі на сни чи марення; іноді в таких снах 
прозирають безумні очі Анатоля – дикі і чомусь закочені – і вона бачить 
виразно його чисто голене обличчя,  бліде,  вольове,  безпорадне – він 
має страхітливу рану на тілі, з якої повільно і вельми жаско тече кров на 
підлогу; він лежить в ліжку ще з кимось, і то – жінка, теж вся заляпана 
кров’ю, як і він; здавалося, там було стільки крові, що її ніколи не могли, 
як жаль, як скорботу, вмістити в себе людські тіла… Зненацька світло 
жовтневого  дня  вбила  зграя  птахів,  що  затулила  безжалісним  летом 
сонце…

– Все, шановна пані, навколо нас – непевно і хаотично, і ні в чому, на 
жаль,  нема  ладу:  мозку  складно  дібрати  відповідних  рим  до 
найпростіших, як здавалося б, слів, бо мозок – длубають чорні думки, що 
все вже втрачено і нічого більше не повернути…

Біля них пройшов патруль – і ніби війна дихнула тихо в їхні обличчя.
– В моїй пам’яті, пане, зринає та наша давня зустріч на пристані над 

смутком морських хвиль: ви тоді не були так жорстко налаштовані щодо 
дійсності.

– Життя, моя дівчинко, це велика потвора з виряченими очима, якій 
на живіт наступили ногами: завжди страшно мати пустку,  яка ніколи не 
відляже  від  серця,  як  і  завчасний  досвід,  який  порушить  гармонію 
людської душі…

Бузковий  дим  над  дальніми  пароплавами  валував  ніжно  і  тонко: 
фарби осені були яскраві, але приглушені відстанню, поглядом, думкою, 
часом…

–  Знаєте, моя мила незнайомко, я полюбляю безтурботно блукати 
вранці навколо свого будинку,  коли вулиці міста ще вельми пустельні і 
сонце  ще  спить.  Я  полюбляю  цей  час,  як  музику  Генделя,  цей  час 
благодатної прохолоди і душевного спокою – про війну я намагаюсь тоді 
не думати.
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Тьмяне  блищання  срібних  хвиль,  схожих  на  старе  срібло, 
намагалось загоїти його розбурханий погляд, коли він уважно дивися в 
морську  далечінь.  І  світло  осені  було  саме  м’яким,  як  золота  овеча 
шерсть… 

Хоч  цей  незнайомий пан,  що  сидів  напроти  пані  Борковскі,  був 
схожий на людину, що вельми давно не користувалася власним голосом.

–  Ось і  цю палицю – вів він далі,  кивнувши головою на вишукану 
палицю, що стискав у руці,  – я беру із собою тільки через те,  що так 
треба для справжнього пана, так – модно,  якщо хочете,  як і  віяло чи 
монокль у руці знервованої панії. До речі, вам не вистачає зараз віяла.

Пані  Дора  слухала  уважно,  намагаючись  нічого  не  пропустити. 
Десбіч від них сяяло море і важко дихав порт. Незнайомець знову зробив 
замовлення – тепер вже він замовив собі морелевий сік.

– Я, пане, звикла аналізувати власні чуття.
– Я – теж. Бо тільки це й рухає вперед наше безбарвне і безрадісне 

життя. Ось свіжий приклад, вчора про який прочитав у газеті: божевільна 
жінка намагалася зарізати мерця в домовині.

–Який жах, пане!
–Так,  це  було  в  Ріо-де-Жанейро  минулого  місяця.  Спочатку  ніхто 

нічого  навіть  не  помітив:  мрець,  а  це  був  її  колишній  коханець,  був 
захований  у  свіжі  квіти  –  червоні  троянди.  Тому,  коли  вона  порізала 
вигостреним ножем його тіло, уявіть тільки собі: вона знівечила в труні 
його обличчя – ніхто не помітив гнилої рожевуватої пасоки, що заляпала 
білу подушку під його головою і простирадло, бо квіти все приховали. Це 
все відбувалося в католицькому костьолі, в сірий журний дощовий день. 
Можливо, в такому ось випадку, як цей, ми можемо сказати, що інколи 
квіти чаять в собі не тільки красу, але й потворність, приховане зло…

– Я уявляю собі цю сюрреалістичну картину!
–Так, картина, якщо б її намалювати саме так, як я розповів, вийшла 

б непогана, бо все, моя шановна пані, втрачає своє значення, тільки те й 
залишається, що було раніше, від чого ми завжди залежатимемо, аж до 
самого  скону:  спогади  про  дитинство  й  батьків,  навчання  в  гімназії, 
перше кохання… Знаєте, це все вельми важко забути – воно вростає в 
нас, як у стовбур дерева вростає шматок розірваного снаряда… Бо над 
кратерами затухлих вулканів усеодно летять птахи… 

– Ви, пане, маєте дар розповідача.
– Ні, просто намагаюся вихлюпнути власну печаль – от і все.
– Ви сентиментальні?
– Знову – ні, бо це не властиво чоловікам.
– Чому  ж?  Усі  ми  знаємо  письменників-чоловіків,  які  вельми 

сентиментальні.
–  Так, пані, ви маєте рацію. Але то, переважно, шведи й норвежці. 

Чому вони такі – я й сам не второпаю.
– Мені здається, сама північна природа робить їх такими.
–  Можливо,  що  й  так.  Знаєте,  одного  разу,  будучи  після  якогось 

свята  добре на  підпитку,  я  заснув  із  цигаркою в  зубах  –  і  загорілася 
постіль. Я, пам’ятаю, схопився на ноги і  враз – витверезився. Правда, 
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трохи попікся, коли намагався загасити полум’я, але то – нічого. Хоча за 
все життя – вино не роз’їло мою душу,  як в інших.  А сьогодні вранці, 
відчинивши  навстіж  вікно,  спостерігав  за  тренуваннями 
бомбардувальників – війна покличе чоловіків у небезпечний похід, і мало 
хто з них повернеться додому…

Пані Борковскі відчувала, що його слова мають якийсь прихований 
внутрішній  зміст,  але  який?...  Розповідаючи  все  це,  він  раз  у  раз 
покусував  засмаглі  од  вітру  губи.  Коли  він  розповідав  про  жахливий 
випадок,  що стався в Бразилії,  в тій домовині,  де лежав той молодик, 
вона уявила себе,  і  що це їй  хтось –  хто саме?!  –  покалічив гострим 
ножем обличчя, а потім прикрив його червоними трояндами, щоб ніхто 
нічого не побачив! І тоді теж був дощ, і сірий вбогий день розтікався по 
костьольних стінах туманом, і на блискучій, ще не зачовганій підлозі були 
брудні бридкі патьоки від сотен ніг, які їх там залишили… 

–  Я  уклепався  в  халепу:  ось  зацікавився  тим  давнім  липневим 
нещастям – і звідки ж мені було знати, що ви теж ним зацікавились. Але 
чому?

– Смерть Арабелли зацікавила не тільки мене.
???  
Він дивився на неї здивовано.
–  Один чоловік уже навіть намагався відшукати каменедробарку на 

дні моря.
– Ну і як?
– Вам цікаві результати?
– Можна сказати, що так.
– Він її знайшов, але покалічив при цьому ногу. А ще йому здалося, 

що він на дні бачив її…
– Арабеллу?!.
– Так… А ще на острові я знайшла надпис на скелі…
– Мені він відомий, бо належить пану Ріхарду.
– Але кому він був присвячений, чи вам не відомо?
– Пана Шварценберга кохала не одна жінка, хоч він і не був бабієм, – 

от і все, що мені про нього відомо. Я, пані, байдужий до життя, як і до 
чаркування,  хоч іноді  і  буваю підхмелений… Перепрошую,  але я  маю 
йти. 

Він  підвівся.  Його  військова  стрункість  вражала.  Скільки  він  мав 
років? Хто він? Що носить у душі? Чи здатен відрізнити добро від зла? 
Навіщо  він  цікавиться  долею  Арабелли  –  Арабелли,  якої  вже  давно 
нема? Всі ці думки швидко промайнули у пані Дори.

– До побачення, шановна пані. І не переслідуйте мене, прохаю.
– Вибачте, що так сталося. Мені, дійсно, вельми не зручно… Але я 

думала…
– Я відчуваю себе розжалуваним у солдати офіцером, – усміхнувся 

він якось холодно й гірко.
– Образ Арабелли стоїть перед моїми очима.
– Не думайте про це – і все минеться.
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Незнайомий чоловік – вельми швидко пішов, спираючись на палицю, 
до пірсу і там десь розчинився в золотуватому вечірньому тумані, що вже 
почав  огортати  надбережну.  На  Дориному  білому  капелюсі  – 
заспокоїлась  стрічка:  вітер  ущух.  Молода  жінка  відчувала,  як  скляна 
прозорість жовтневого дня тече між стиснутих міцно пальців її рук, і губи 
в  такий  час  прагнули  тільки  цілунків.  А  ще  вона  відчула,  що 
приторкнулась  знову  до  якоїсь  таємниці,  змісту  якої  ще  не  могла 
зрозуміти.  Птахи  над  морем  залишали  ніжно-рожеві  патьоки,  а  над 
дальніми пароплавами, що намагались сховатись у щільний туман, так і 
валував безугавно легкий, як вата, дим… 

Спека  липня  2007  року,  тут,  у  Криму,  в  Сімферополі  –  була 
неймовірною – і дощів не було. Я не вельми тяжко все це сприймав, бо 
не  страждав  на  захворювання  судин,  але  все  ж…  Все-таки  було  б 
набагато краще, щоб хоч іноді проходив невеличкий дощик. А тут ще 16 
липня  піді  Львовом,  як  повідомляли  газети  і  телебачення,  сталася 
техногенна катастрофа: із залізничних рейок зійшли цистерни із жовтим 
фосфором, від чого постраждали люди… 

На  моєму  нічному  столику  завжди  стояла  карафа  зі  свіжою 
холодною водою, яка живила моє тіло, душу і навіть почуття. Увечері, 
наприклад, я довго стояв на балконі над самим Салгіром, дивлячись, як 
його  береги  охопили  зарості  вовчинця,  кульбабок,  петрових  батіжків, 
жовтців і сухоцвіту. По силі можливості я палив свої вонливі цигарки, але 
останнім часом – припинив це робити: мені, чомусь, було соромно перед 
паном Мустафою і панею Соніє. Я зважився все-таки дістати з валізи свій 
давній старенький бінокль – і сьогодні вранці спостерігав у нього переліт 
ворон високо в гіллі дерев, аж під самим небом, що росли напроти: я 
нагледів  цей  старезний  дуб  уже  давно,  як  тільки-но  приїхав  сюди,  а 
тепер ось мав змогу за ним спостерігати. Ніжне срібляне бурмотіння ріки 
внизу навівало давні спогади, а деяким чоловікам, що його чули, – і суто 
чоловічі мрії про можливе кохання, що ще не кануло в небуття. 

Сімферополе, – тихо, але з неймовірним хвилюванням прошепотів я, 
– ти вельми гарний, ти – красень, і  як добре, що я хоч на схилі свого 
життя  зміг  тебе  побачити,  подарувавши  це  відчуття  вічної  неземної 
любові – Вірджинії!  Не зачиняючи балконних дверей, я повернувся до 
своєї кімнати, де свіжо пахло квітами і тихенько інтимно цокав годинник, 
я скинув шлейки штанів, звільнився від паска, розтебнув комір сорочки і 
ліг на ліжко, заклавши руки за голову. Постіль була прохолодною – я так 
полюбляв саме такі  от тихі  вечірні години, коли не треба було кудись 
бігти, а потім відсапуватись, коли не треба було падати, перечепившись 
через чийсь поріг, а ще – кохати без відповіді, так і залишаючись бути 
самотнім. Вечірній вітер коливав тюлевими завісами. Він пахнув горами, 
простором і джерельними водами. Місто поступово засинало за моїми 
вікнами – як засинає великий птах. Мені тоді снилося…

Хіба ж я не знав, не передчував, що буде саме так?! Саме так, а не 
якось по-іншому: що Соня зречеться мене, перетворить моє чуття до неї 
на  гній,  на  багву,  на  лайно  собаче;  зробить  так,  щоб  я  відчув  біль, 
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жахний, скажений, щоб схаменувся, йолопе, тому що нічого вже і ніколи 
між нами не буде! Я приїхав до неї якось надвечір, купивши по дорозі 
свіжі квіти – троянди, які любили і вона, і я  – Соня, здається, не чекала 
мене. В її помешканні панував морок – світло тоді вона ще не запалила. 
В кутку чорніло старе фортепіано, на якому вона виконувала домашні 
вправи. Наша розмова була якась штучна спочатку, а потім…    

–  Олександрику мій любий, я не можу носити на серці те, що маю 
тобі сказати вже давно, бо так буде – просто нечесно з мого боку.

Я сидів  на стільці.  Вона стояла біля вікна,  тому я  добре бачив її 
обличчя: воно було блідим і відстороненим.

– Я – повія…
– Що?! – я нічого не міг зрозуміти.
– Я – звичайна повія, – повторила Соня свої слова.
Її  біла сукня нагадувала мені саван. Я – впрів; серце моє шалено 

стукотіло;  мені  не  було  чим  дихати,  хоч  у  кімнаті  було  вельми 
прохолодно, бо вікна були прочинені.

–Ти – п’яна, ти – мариш?! – безпорадно вигукнув я.
– Ні. Що ти чуєш – це правда.
– Але як, чому, я не розумію…
Вона зізналась мені, що спить з якимись багатими панами по-черзі і 

що вони мають її за дорогу іграшку, бо платять їй вельми добре за те, що 
вона допомагає їм збудитись. Це був удар мені нижче пупа – мені навіть 
здалося, що я безпорадно захитався від того, але не впав, гуркочучи, як 
шафа, а залишився сидіти на місці, але плечі мої з рівних і випростаних – 
зненацька перетворилися на сутулі: я згорбився, як горбач, що копав собі 
власну могилу. Соня ж – не дивилась на мене, коли це промовляла: ця 
божевільна північна жінка, в жилах якої текли крижані ріки, а в грудях – 
бився замість пташки серця – шматок льоду – була поряд, але її – не 
було… 

Мені знову зробилося млосно, аж до нудоти: я уявив, начебто хтось 
примусив мене поливати в старому саду мертві дерева, щоб вони ожили; 
я тягав на плечах бочки з водою і лляв її на сухе стовбур’я, намагаючись 
напоїти його шерхку порепану і наповнену рухливими мурахами плоть і 
скорчене, як від судоми, як від болю, коріння, але, скільки я це не чинив, 
результат  був  все  одно  –  нульовий.  В  моїх  скронях  –  стугоніла 
ошаленіло кров, а у вухах було кулеметне татакання і гримання важких 
дубових  вхідних  дверей,  які  безугавно  зачинялись  і  відчинялись 
приблудним осіннім вітром.

Але  чому?  Я  не  міг  зрозуміти,  чому Соня  це  вчинила  із  собою і 
мною? Навіщо?... Наші поїздки, присмачені таємничістю і романтикою, в 
Західний Берлін і Альгою, наші розмови – щирі ще досі, і навіть те, що 
наші душі зріднились, зрослися, як зростаються губи і рани, так, як і наші 
тіла?!.  Навіщо  вона  це  все  зруйнувала?..  Соня  нічого  не  хотіла  мені 
пояснити. Тоді, пам’ятаю, я вигукнув до неї, врісши в стілець, на якому 
сидів безпорадний, ні, навіть гаркнув, як собака: «Поясни, я не розумію, 
що сталося?!!» І почув відповідь, від якої мене нібито обілляли, обварили 
жорстоко і страшно варом, наче я був убитою на полюванні перепілкою: 
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«Я не знаю, як повинна пояснити тобі, що я – звичайна повія, остання 
шльондра… Ти повинен був це вже давно зрозуміти…» «Але чому?!!» – 
знову вигукнув я. Вона стояла напроти мене, і її струнке звабливе тіло, 
охоплене  білою  сукнею,  різало  болісно  мої  очі,  як  зненацьке  світло 
автомобільних фар у степовій темряві, що засліплює очі диких кроликів і 
пташок.  Я  був  тоді  теж  одним із  них,  а  Соня  –  автомобілем,  але  не 
людиною,  бо  вся  вона,  навіть  її  голос,  її  губи  –  були  якісь  штучні,  
механічні  й  розладнані,  як  мотор  чи  годинник.  «Але  наша подорож  в 
Альгою?!.» – розпачливо вигукнув я. «Остання, коли ти належав мені…» 
–  відповіла  вона.  «То  ти  вже  знала  наперед,  що  між  нами  все 
зруйновано?!!».  «Так…»  -  була  її  відповідь.  «Ти  сам  повинен  був 
зрозуміти, що тих грошей, що я мала, коли приїхала до Німеччини, мені б 
не  вистачило й  на  півмісяця,  навіть,  якщо б я  була  заощадливою, як 
черниця.  Я  повинна  була  щось  робити…»  «І  ти  обрала  –  найлегше, 
найбажаніше, найдоступніше?!!» – мій голос був такий, начеб він давно 
вже не належав мені:  він  був  чужий,  колький,  розпанаханий гострими 
ножами жорсткої дійсності,  страхітливої реальності,  в якій я зненацька 
опинився. Я бачив, як вона схилила додолу голову, опустивши очі туди, 
де була дощана підлога і  мої брудні черевики, які я заляпав, бо заліз, 
поспішаючи  сюди,  як  свиня,  в  калюжу,  і  де  теж  лежав  нерухомо,  як 
мрець,  мій  безрадний  погляд  –  сліпий,  контужений,  розверстий,  як 
рана…  Надворі  вовтузився,  борсався,  комизився  відхряканням 
безіменний пізній вечір осені – це вже було після того, як ми повернулись 
із  Бад-Вурцаха.  «Ти вважаєш, що це легка справа?»  –  зненацька,  як 
батогом переперезала, спитала вона. «Не знаю – я ж ніколи ні з ким не 
спав  за  марки,  але мені  здається,  що ти,  обравши саме такий  шлях, 
хибний,  жахливий  і  сморідний,  як  гниляччя,  таким  чином  намагаєшся 
принизити мене, катуєш мою душу і отримуєш від цього насолоду». «Я 
отримувала насолоду тільки тоді, коли ти мене кохав…» Я дивився на 
неї, і мій погляд, певно, був тоді безумний – так дивляться ті, хто покірно 
кладе голову на колоду, щоб її відрубали тупою сокирою… Соня закрила 
очі  руками  і  відійшла  од  вікна.  Її  граційна  фігура,  засотана  липкою 
вологкою темрявою, здригалась од беззвучного ридання. Я не витримав і 
вигукнув образливе для неї: «Хоч ридма ридай, суко ти клята, але ж уже 
знищила все, що ми мали! Згвалтувала мене оцими бридкими словами! 
Досі, виходить, ти мала мене за іграшку, як мають тебе ті чолов’яги зі  
збудженими, як у мавп, членами, за безвинну розвагу, за втіху для твого 
брудного тіла?!! Хай тобі гач, куррр-рр-во!!!» Вона нічого мені на те не 
відповіла – і що вона повинна була мені сказати?.. Можливо, тільки те, 
що я – бевзь, що дурний, що безумний… 

Я  дотягнувся  до  стола,  на  якому  стояв  скляний  келишок  із 
недопитим  вином,  і  взяв  його  в  руку.  Моя  рука  так  стислась,  що 
келишкова  тендітна  тонка  ніжка  голосно,  як  гілка,  на  яку  наступили, 
хруснула. Цей хруст болісно розірвав щось у мені – я не зрозумів, що 
саме, і назавжди порушив тишу… 

Своїм  мовчанням  Соня  маніжила  і  м’ялила  мене,  як  гицелі 
відмакошують жахно собаку. «Припини, прошу, – вона прибрала руки з 
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обличчя, – я не хочу це чути! Іди геть звідси! Ти – чистий, ти – святий, ти 
захоплюєшся тільки птахами, твої мізки – наповнені думками тільки про 
них, бо ти ж – орнітолог, ти бідкаєшся, що не встиг вчасно завершити 
якусь дослідницьку працю і тому не поїдеш на цей раз у Стокгольм, – але 
ти  ніколи  не  намагався  зазирнути  в  безодню моєї  душі,  в  її  жахливе 
провалля, де цвіту весни ніколи не було, його я не бачила, ніби цупке 
сухе гіляччя вибавило мої очі!  Я безсоромна шльондра, то вбий мене, 
якщо хочеш, візьми револьвер і пристріли, як псюру, бо чинила я так, як 
вимагало від мене життя!» В моєму горлі – розірвалася бомба. В моїм 
роті – висохла слина, нібито там почалася пустельна пекельна спека. Я 
відчував, як борлак припинив свій рух: він був мертвий. Він був схожий на 
кривавий вибрудок, жахливе embrio жіночого лона! І я теж був – мертвий, 
бо нічого більше не відчував,  нічого!!!  «Я просто покину тебе – і  все, 
Соню.  Мені  бридко  доторкатись  до  твого  тіла,  розмовляти  з  тобою. 
Навіть добре, що ти так і не збагнула, що я кохав тебе. Кохав безтямно. 
Тепер – усе минуло, а минуле – то тлін і попіл, минуле – то смерть…» 

 Ми пливли в човнах, і той човен, де була моя Соня – віддалявся 
повільно від  мене,  віддалявся  назавжди.  Я надів  на  голову  кашкет  із 
лискучим козирком, який досі лежав нерухомо на моїх колінах, швидко 
підвівся, але все одно був, як п’яний, і ноги мої хитались і тремтіли, ніби 
моє тіло досі різали без анестезії, і вийшов із кімнати. Сорочка прилипла 
до моєї спини: я був мокрий, як після лазні. Соня залишилась стояти на 
місці як і стояла. Вона була німою. Вона вмерла. Вмерло все, навіть моя 
душа. Птахи заплутались у моїх мізках, як у сітях, як у чорних лісових 
джеморах – безпорадно – скляні розбиті птахи, що тіней не мали! Мені 
здавалося, що я втікав від якогось страхіття – від примари, яка мала ясні 
очі і усміхнене обличчя. Я зачинив за собою двері, і моя Соня за тими 
дверима залишилася вже назавжди – наче то були не звичайні двері, а 
потворне віко труни, яке закрило обличчя красуні. 

Я вступив у гній пізньої осені, в її калюжну кровосисну пожовть, що 
нагадувала  собою  сечу.  Минувши  якихось  людей,  що  дивилися,  як  у 
тьмяному  вечірньому  небі  маїть  повітряна  куля  з  надписом  чорною 
фарбою «NORDWIND», я зайшов у костьол і стояв там довго на колінах, 
аж поки служник  тихенько  не  повідомив мені  на вухо,  що їм  уже  час 
зачинятись.

Повернувшись додому, я помочився у нужнику, вмився, а потім з’їв 
бутерброд із сиром і шинкою, запивши все це крижаною водою прямо з 
графина.  Потім я  довго стояв  біля вікна  і  дивився на вулицю, де  під 
старою липою смугастий кіт  розлігся і  з насолодою лизав собі  яйця – 
потворне явище, розмірковуючи: «Ну, от і все. Я повернувся щойно ніби 
з цвинтаря, де поховав власне кохання, втілене у вродливу жінку,  яка 
колись належала мені. І ось я знову сам-один… І знову – самотній…» 

Вже кілька разів мої очі перебігали, як злодії під парканом, з руки на 
руку,  роздивляючись  на  них  пальці  –  я,  напевно,  звихнений,  але 
оговтатися від цього всього,  що відчув  і  отримав, – ніяк не міг:  я мав 
відчуття, що мене обрізали під саму калитку – і було боляче, і гірко, і так 
було  паскудно  на  душі,  що  ненависть,  яку  посіяла  в  ній  Соня, 
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перетворилась у ненависть до самого себе і до самого світу, що туго і 
міцно, як руки мотузника, вішальника або ката, обвив, обплутав, оточив 
мене. До того ж я мав ще гріх – найстрашніший: смерть мого батька, і 
тепер  не  відав,  що  було  краще  зробити:  накласти  на  себе  руки, 
перетявши  жили  у  ванні,  або  залишитись  жити  собакою,  розміщеним 
вовкуном, клятим покидьком і паскудою… 

Я обрав останнє… 
Я ще раз  поглянув  у  вікно  –  кіт  із-під  дерева зник,  і  пізній  вечір 

розтопленою міддю притихлих дерев розлився в блискучих калюжах…
Я зателефонував до Соні. Слухавку ніхто не взяв. Я вельми довго й 

наполегливо телефонував до неї, аж поки мій вказівний палець од німого 
безсилля й оніміння не почав застрягати в телефонному диску, як голос 
у горлянці гіркого п’яниці, а гудки, довгі й надривні, що різали моє вухо, 
не перетворились поступово на скажене в’ячання диких кіз десь високо у 
горах – я зрозумів, що до телефону Соня не підійде. І не помилився: мою 
душу,  моє  тіло  наче  відшпандорив  якийсь  жорстокий  гайдабура.  Ним 
була – Соня. Це були найтрудніші години мого життя, бо все інше, що я 
досі  переживав,  –  було  просто  казкою.  У  мене  тоді,  пам’ятаю,  навіть 
сяйнула в голові думка: схопитися на ноги, навіть на надягаючи плаща і 
капелюха,  вибігти  стрімголов  із  цього  помешкання,  що було схоже на 
лисячу смердючу нору або піхву хворої на люес повії, побігти через усе 
місто до неї, до Соні, щоб вирвати її з тієї багви, в якій вона з власної  
вини опинилась, вивезти її,  стискаючи в шалених обіймах, звідси, щоб 
врятувати, щоб зберегти –  хоч куди-небудь, хоч у ту ж саму Альгою чи, 
може, Гьотеборг, і спромогтися забути все те, що було з нею досі. Але я 
не зробив цього!... Чому – не знаю?! 

Я  залишився  лежати  голівчерева  вдягнений  і  взутий  на  ліжку,  як 
мрець,  якого  зараз  повинні  покласти  у  труну і  обкласти  вінками  і 
смердючими квітами, – на яке ліг, коли відійшов від вікна і споглядання 
котячих чистих уже,  добре вилизаних яєць. Мені здавалося тоді, що я 
сам був тим бридотним котом, а яйця мої ніжно й натхненно лизали хтиві 
розшалілі шльондри з вулиці Святого Георга так жадібно, ніби вони були 
змащені солодкою яблучно-медовою гамулою. 

Я відчував свою самотність, хоч міг піти і розважитись у бордель – 
розважитись жаско, до крику, мати тих цицькатих, з голеними пахвами і 
лобками сук і як остання сволота втратити глузд і забути все, що колись 
належало мені, але я нікуди не пішов, лежачи і відчуваючи своє єство під 
копитами  баских  коней  –  інертний,  безвільний,  безсилий,  сповнений 
зневаги і останнього ступеня божевілля.

 І  все було тоді навколо мене інертним: сам час, повітря, простір, 
речі в кімнаті, мої думки – думки, в яких після злих слів Соні – вмерли 
птахи,  сконали  в  них,  спорохнявіли,  як  стовбур’я  осик  на  сморідному 
болоті: Соня влучила болісно в саму ціль, сказавши, що в своїй голові я 
тримаю тільки птахів, бо за фахом є орнітолог, хоч так воно тоді й було 
насправді, бо птахами я марив так, як і нею. Я силувався пригадати її 
слова:  вона мала декількох  чоловіків,  які  задовільняли в  спотворених 
формах свої статеві потреби її тілом, і один із них – покалічив їй руку, 

________________________________________________________ 
Соборність                                   117                                  Sobоrnist



коли  гвалтував,  як  тварину,  кинувши  на  підвіконня  –  ніякого  теніса  і 
ніяких тенісних кортів ніколи не було!

Я не чіплявся за життя, як павук чіпляється за павутину, – воно само, 
пришелепкувате, само, кляте, чіплялось за мене.

Я мав намір застрелити спочатку Соню, а потім – себе, але не втілив 
його, бо збайдужів раптово до всього, чим жив досі, що тримало мене на 
цій  землі,  знечулившись  до  жаских  і  відверто  божевільних  проявів 
дійсності, в якій замкнулося моє власне життя. В ту ніч мої очі виплакали, 
певно, всі сльози цього безумного світу…

А потім я працював протягом тижня, як віл, і мій телефон – мовчав. 
Я теж Соні більше не телефонував, тому що не бажав більше мати ці 
неприємні відчуття застряглого вказівного пальця в телефонному диску – 
так дітородний орган раптово померлого чоловіка, що кохався, застрягає 
в піхві його жінки, – зло думав я. За декілька тижнів я від’їхав, рятуючись 
від  власних  божевільних  думок  про  самогубство  до  Швеції  на 
орнітологічну  конференцію,  де  мав  тримати  доповідь  на  тему 
«Особливості  поведінки  ворон  узимку».  На  тій  конференції  я 
познайомився  з  одним  пастирем,  дружина  якого,  пані  Хлоя,  теж 
захоплювалась,  як  і  я,  птахами,  і  він  запропонував  мені  провести 
наступне літо в його садибі під Гьотеборгом і мати можливість дослідити 
ще й шведських ворон і порівняти їх із німецькими. Пан Петрус Детмерс 
непогано  володів  німецькою.  Він  одного  разу  сказав:  обов’язково 
приїздіть,  пане  Олександре,  і  ось  побачите,  у  нас  вам  вельми 
сподобається». Я погодився навіть не вагаючись, тим пач, що на моїй 
душі  –  лежав  тягар  останніх  подій,  а  пані  Хлоя  так  щиро  мені 
посміхалась…

Можливо, тоді  я був схожий в своєму трагізмі і у відчутті  трагізму 
людського життя на великого пана Мінетті, але був молодий…

Моє життя тоді, в той складний період, було схоже також на вірші 
Готфріда Бенна.

Соня вирвала з мого серця тишу…
Господи, дай мені сили не збожеволіти від жаскої неймовірної туги!!! 

– Ну й що з того, що я такий: одружений на одній, а маю іншу жінку. 
Багато хто з тих, кого я знаю, чинять так само. У деяких таких бовдурів 
навіть  дружини  мають  коханців,  і  про  це  їм  відомо,  і  вони  мовчать  і 
мовчатимуть,  бо  дурні,  –  промовив  пан  Анатоль  Борковскі  до  свого 
власного  відбиття  у  дзеркалі:  на  нім  була  новенька  військова форма, 
його волосся було акуратно підстрижене, а обличчя – ретельно голене.

Він збирається їхати до панії Віоли, щоб здійснити те, що замислив 
давно: пан фон Кляйст був рідним батьком цьому жаскому задуму,  бо 
життя саме в цей період і для пана вчителя, і для його коханки – нічого 
не значило, бо вже було випито ними обома до останку. Молодий чоловік 
намагався присилувати себе забути все, що досі було для нього святим 
– обов’язок, родину, службу, навіть самого себе, тому що той опір чуттів, 
який він відчував у своїй душі, – був неймовірний, і він не розумів, як далі  
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жити з усім цим – щоб просто існувати, у животінні проводячи найкращі 
роки власного життя, – це було не для нього. 

Осінній  ранок  за  вікнами  був  звичайний  –  можливо,  ця  його 
звичайність, буденність і сірість зробилися помітними якнайкраще саме 
тепер,  коли  душу  молодого  чоловіка  видудлили  несамовиті  пекельні 
кровосисні комахи часу, годин, літ, життів…

Він не бажає бути забродою, лайдаком, йолопом – він залишиться 
таким,  як  є  зараз:  без  потворного  впливу  старіння  як  фізіологічного 
процесу на власне тіло, на мозок, на душу – на завжди! Він залишиться 
молодим, без бридисної голомшивості  на голові,  без жаско знівечених 
часом чуттів,  і вона – теж, і там – вони будуть разом, бо відчуває, що 
саме так  –  треба,  потрібно вчинити саме так,  щоб про тебе забули і 
ніколи вже потім не згадали. Віола – гарна хтива полька, яка нічого не 
зрозуміє – та й не треба.

Він зовсім не завагається зробити те, що задумав – так ніби відкрити 
кран  на кухні  чи  у  ванній  кімнаті  –  легко  й  невимушено,  навіть  якось 
граційно, по-панськи, аристократично. 

Пан  Борковскі  повернувся  у  вітальню  і  приніс  звичайний  білий 
віденський  стілець,  який  поставив  у  передпокої  перед  великим 
дзеркалом, в яке щойно роздивлявся власне відбиття. Пан учитель сів на 
цей стілець і зручно вмостився, поклавши ногу на ногу – чорні лискучі 
волов’ячі  чоботи  блищали  у  яскравому  світлі  ранку  –  вишукані,  ніби 
чоботи  wellingtons,  безумне  серце  чоловіка  не  вибагало  від  нього  ні 
порятунку,  ні самозахисту – бо: навіщо?..  Залишатись тільки для того, 
щоб нюхати сморід війни, гниляччя трупів, пасоку крові?.. Завжди думати 
про Дору,  яка  залишилася  десь  вельми далеко,  –  і  більше ніколи не 
повернеться, – розмірковував він, – задарма віддавати власне кохання 
шльондрам, які  прагнуть від тебе тільки грошей, іноді  заправляючи за 
своє брудне розтерзане тіло як за рідну матір?.. А Віола?.. Що Віола?.. 
Звичайна  самиця,  в  гарних  звабливих  проймах  сукні  якої  він  завджи 
намагався  угледіти  біле  тіло,  а  бачив  лише-но  потворні  його  рани… 
Можна думати що завгодно – так само: дуріти, казитися, а потім усе-таки 
переказитися  –  але  навіщо?..  Щоб  ретельно  слідкувати  за  власним 
тілом, власною зовнішністю, щоб ще не виросло там якесь черевце, щоб 
не зникли м’язи безслідно, щоб запах тіла завжди був свіжий і чистий, а 
зуби – не гнилі. Але волосся – перетвориться на потворну лисину, а саме 
обличчя – на жаску потворну фреску, яку зробили зі звичайного болота і 
яке  висохло  –  і  потріскалось,  почало  відшаровуватись,  відпадати,  як 
шкіра на тілі потвори. 

Пан  Борковскі  уважно  дивився  на  себе  у  дзеркалі:  так,  дійсно, 
новенька військова форма вельми личить йому – так нехай у ній його й 
покладуть  у  труну!  Він  згадав ніжних  полохливих  овечок  пастирського 
саду,  ту  ідилічну  картину  пасторального  життя,  до  якого  завжди  мав 
неабиякий потяг: але він – не пастир, він – ніколи їм не буде, тому мріяти 
про густий затишний сад – безглуздо! Хоч і не міг встояти перед тим, 
щоб  не  думати  про  нього.  Що  значить  людське  життя  для  нього?.. 
Людський  оголений  безсоромно  зад,  щоб  усі  дивились?  Може,  щось 
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більше? Тоді що? Зготована вечеря, вмивання, ненатле пещення повій у 
брудних ліжках, коли голизна тіла стає такою потворною і жаскою, як тіло 
комахи, плазуна, хробака?.. Так, так, саме хробака, що застряг в очицях 
мертвої  тварини,  що  безсоромно  розляглася,  розтуливши  ноги,  як 
шльондра, обабіч дороги у хащях жостірняка чи зіноваті. 

Пан Анатоль занурився в солодкий світ жахливих мрій – все було 
окремо від  нього,  і  він  сам був  окремим від  усіх.  Він  добре знав зле 
людське  пащекування,  коли  за  спиною  про  тебе  можуть  казати  що 
завгодно,  патякати,  аж  мервий  почервоніє  –  і  найбридотнішого  й 
найобразливішого – й не придумаєш. Так добре, що діти кудись пішли – 
останнім часом він майже не бачиться з ними – ну й нехай: хоч вони його 
власні, рідні, кров від крові, – але він не відчуває до них нічого. Взагалі. 
Його горло було ніби обпечене гардаманом, а навощена підлога була 
схожа  на  якусь  плискату  рибу,  яка  намагалася  прошмигнути  повз 
рибарську сіть – його очі – але застрягла в них.

Обома  руками  обхопивши  голову,  він  занімів  перед  зеркалом, 
сидячи на стільці, ніби мав намір сфотографуватись комусь на пам’ять – 
Дорі,  дітям?..  Краса  жінки  –  хтось  інший,  не  він,  рік  у  його  мізках  – 
обов’язково повинна бути екзотичною, щоб зворушувати, розчулювати, 
полонити  черстві  і  загрубілі,  як  коріння  дерев,  чоловічі  серця,  – 
блищанням  очей,  вигином  брів,  рівним  носом  із  тонкими  ніздрями, 
рум’янцем  на  щоках,  високим  чолом,  лагідним  підборіддям,  вогкими 
повними  вустами  –  все  це  мала  Віола,  яка  від  часу  їхнього  дивного 
знайомства не стала приступнішою: він без перешкод міг пестити губами 
її  груди, але не душу,  в яку вона ніколи його не пускала, наче він був 
бридаком-тхором,  а вона – кропив’янкою,  що звела гніздечко,  а  тепер 
чекала на пташенят. Так, він цілковито це усвідомлює: заволодіти жікою 
всією – це справа вельми забарна і клопітна. Але він, бідашний, ще хоч 
щось тямить у цьому, а інші – взагалі нічого: просто кидаються в кохання 
з головою, як в якийсь оскаженілий нурт, на дно, де сплять і кохаються 
бридкі безстатеві, як янгол у тому костьолі, що ніби падав зі стелі, риби, 
який  їх  поглинає,  засотує,  погрібає,  а  вони,  нещасні,  що  є  сили 
боростаються, а потім гинуть від кулі, що влучила в скроню чи серце, від 
божевілля, від самої смерті… Або – од її відчуття…

Молодий  пан  учитель  відчував  глітність  цієї  кімнати,  світлої, 
печальної, по-осінньому прохолодної, вельми яскравої, і тонкі губи його 
були  пойняті  незримим  болем,  що  розривав  вибухом  бомби  його 
чоловіче  єство  –  за  вікном,  за  склом  його  цупким  і  надійним,  тихо  й 
безпомічно проглибала в просторі осені птаха…

Кількома хвилинами пізніше із шухляди свого письмового стола пан 
учитель витягнув якусь тонку, цупку, загорнуту в тканину річ – треба піти 
шляхом пана фон Кляйста,  –  розмірковував  пан Анатоль,  –  і  ніщо не 
стане  йому  на  перешкоді,  бо  нарешті  він  збудився  зі  сну  і  відчув 
божевільну  наволоч  часу  й  свого  єства  в  нім,  і  нехай  там  не  буде 
другорядного  Ванзеейського  готелю,  прусської  волі,  зморених  без 
фуражу коней, а також ще багатьох вельми важливих у такому випадку 
речей, зато буде осінь, як і була тоді, і передмістя, і тяжке, спустошене, 
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вигоріле за літо на сонці сукно завмерлого поля, чорний непроглядний 
ніби вирізблений на тлі  неба ліс,  синє бездонне, як очі,  озеро, на яке 
інколи сідають відпочити чорні  лебеді,  і  його безумна жагуча  потреба 
втілитись у смерті, і коханка, яка піде слідом за ним, тому що там – вони 
повинні бути разом, і там – вони будуть уже назавжди вільні від всього, 
що ще тримає їх на цій землі…

Світ, знуджений, легкодухий, кошлатий, коли він вийшов надвір, був 
пошарпаний, як лайдак,  а червоний б’юїк,  що стояв на узбіччі  дороги, 
огорнений  золотом  липи,  здавався  скинутою  Віолиною  сукнею.  Вже 
відчинивши дверцята і  сівши за кермо автомобіля, пан Борковскі  ясно 
відчув,  що  йому  вже  залишилося  три  чисниці  до  смерті,  до  якої  він 
завжди ставився насмішкувато, як до якоїсь блазнярки. Його військовий 
мундир робив пана вчителя навіть урочистим у цих думках…

Дерева нашіптували гидотні мотиви забутих поховальних псалмів.
З  навстіж відчинених вікон якогось будинку тупо линули зухвалі пісні 

п’яненьких вдоволених життям людей… 
Трохи  згодом,  у  передпокої  свого  дачного  помешкання,  де  було 

таємничо тьмяно, він цілував пані Залевські так жагуче, як наречений, і їй 
тяжко  було  звільнитися  від  його  обіймів,  і  в  звабливих  проймах  її 
червоної сукні він бачив її біле тіло, ніжне й пружне на доторк, і не міг  
встояти, щоб не цілувати, не пестити його,  як збожеволілий, той, який 
довгий час був позбавлений стосунків із жінками. Так, ніби досі він і вона 
були захоплені якоюсь грою – хованками – а тепер їх поглинув собою з 
вищанням і неймовірним шалом чуттів лихий бісівський тропічний шторм 
–  і  їм  від  нього  не  було  ні  спасіння,  ні  порятунку.  Цілуючи  Віолу,  він 
уявляв  себе  полем,  а  її  –  захисною його  лісосмугою  від  вітроломів  і  
буревіїв – так повинно б було бути, і так – було, але йому цього вже – 
зовсім не потрібно, аж ніяк.

Жінка  пахла квітами  –  до  неймовірності,  до  божевілля,  ніби  вона 
увібрала в своє єство всі квіти землі. 

 
(Закінчення у наступному номері)
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–  Те, що знає Бог, так само мало скидається на те, що знає людина, 
як сузір’я Пса – на тварину, яка гавкає, і, можливо, ще менше.

                                                                 Барух Спіноза

Бася
Вона  така  мала-мала:  руки-стебельця  в  тонких  синюватих 

прожилках, ноги – обстругані гілочки з сучкуватими гульками суглобів, а 
обличчя – трохи прихвачене морозом яблучко, з неглибокими, м’якими 
зморшками. Вона й справді схожа на деревце, яке не виросло, але по-
своєму розвинулось і плодоносить.

Розмовляє вона тихо-тихо і,  коли говорить, весь час затуляє тонкі 
вуста рукою. Отож, до її слів треба дослухатися дуже уважно, самому ж – 
горлати у відповідь на всю котушку, бо вона майже глуха.

А ще у неї  ліва нога коротша за праву і  шкутильгати доводиться 
вправно. Одне слово – кривенька.

Прокидається  вона  ще  до  третіх  півнів  (хоча  які  там  півні  у 
залізобетонних  багатоповерхових  клітках?  –  так  можуть  жити  лишень 
Homo Sapiens),  одягає  сіруватий  плащ  з  каптуром,  який  поглинає 
крихітне  обличчя,  крадькома  виходить  з  квартири.  Двері  причиняє 
обережно-обережно,  щоб  бува  не  грюкнути  і  не  привернути  до  себе 
зайвої уваги, бо інкогніто у певній ролі має бути збережене до самісінької 
труни. Для всіх знайомих вона – нещасна, знедолена, одинока, немічна – 
інвалід якоїсь групи і все.

Нікому й на думку не спадало, що оця маленька жінка щось знає. Ну,  
може, не дуже страшне і зле, бо де ж тому злу в такому шолудивому 
тільці розміститись, але сили її досить, щоб вийти за межі провінційного 
життя-буття і внести крихітні корективи у чиїсь стосунки чи бодай у своє 
власне  „доживання”,  як  сама  каже  людям,  прикидаючись  ягням.  А 
оскільки вона нічого того, що знає, не афішує і на її дверях немає вивіски 
на кшталт „Знахарка Дана” чи „цілителька Стефка”, то все, що „робить”, 
чинить таємно і з власного розсуду: одному пособить, на другого порчу 
нашле,  третього  відвадить,  четвертого  приворожить...  І  ніхто  їй  за  те 
нічого не дасть, та нічого й не забере.

Отож, почувається вона, наче на „вольних” хлібах, живучи на мізерну 
інвалідську пенсію.

Отой  знахарсько-відьмацький  спадок  вона  отримала  від  діда, 
батькового батька, який страшенно бідкався перед смертю, що не має 
поруч  себе достойного  послідовника  своєї  статі,  бо „бабське  отродьє” 
загубить його „дєло”.

Дід  у  неї  був  зросійщеним  запорожцем.  Така  дивна  абракадабра 
відбулася з ним після того,  як їхню, розкуркулену за всіма правилами 
совєтів,  сім’ю  викинули  з  вагона-скотовоза  на  сибірське  трясовиння  і 
прирекли  на  повільне  спокоєння  душ.  Ет,  ні!  Не  вийшло.  Вгризлися 
„хохлацкіє елємєнти” в нетривку землю зубами і палями, побудували свій 
хутір – вижили.
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Отам дід нашаманився від евенків, назнахарився  від сибіряків, та й 
свого придніпрянського відьмацтва не відцурався. Все докупи – і такого 
зла та добра натовкмачив і нашептав, що на той світ несила з собою 
тягти. А коли смерть вже не за горами була, і у державі якраз закрутило 
на погибель,  єдиний син з  невісткою плюнули на злидні  і  рвонули на 
заробітки за кордон. Це дідові так не сподобалося, що проводжаючи їх у 
путь-дорогу, лайнувся: „А щоб вас пранці поєлі!”.

Забув  спересердя,  що силу слова і  мислі  можна  матеріалізувати, 
якщо додасть свого духу. І все – хана. Не доїхали – розбилися в дорозі.

Залишився дід з онукою, над якою знахарив і вдень, і вночі, щоб на 
ноги поставити, бо дівчинка до зрілого віку без костура не ходила. Тепер 
ходить. Шкутильгає.

Цього  ранку  вона  вишмигнула  з  під’їзду  непомітно,  як  і  завжди. 
Одразу взяла курс на свої улюблені яруги,  які  починалися тут-таки за 
багатоповерховими новобудовами, що вже добрячих зо два десятка літ 
вважалися  за  такі,  бо  у  занедбаному  провінційному місті  давно  ніхто 
нічого  не  будував.  Припадаючи  на  коротку  ногу,  наче підтанцьовуючи 
гопака,  вона  котилася  з  гори,  зарошуючи  поли  свого  чудернацького 
плаща.

Сонце  ще  спало.  Невеликий  затхлий  ставок   не  кумкнув  жодним 
жабеням, коли вона прошелестіла осокою. Рахітичне, покручене деревце 
подало  свою  обчухрану  гілку  над  глинястою  прірвою  і  допомогло  їй 
перелізти на другий бік яру.

Опинившись  у  своєму  улюбленому  царстві  чебреців,  вона  трохи 
ошаліла, не знаючи за що хапатися. Хотілося одразу всьго. Сама собі 
нагадувала голодного, який раптом опинився за столом з купою страв. 
Вона  смикала  стебла,  роздовбувала  невеликим  заступом  землю, 
дістаючи  коріння,  зіщипувала  напіврозкриті  суцвіття,  розминала  в 
долонях листя... І весь час щось бубоніла, шепотіла, приказувала...  Та 
найбільше  їй  хотілося  стрибати  по  цій  росянистій  траві  малим 
зеленкуватим  коником. Та хіба могла? 

Її  душа,  припорошена  не  янгольським  пилком,  а  дідівськими 
попелом, дрімала у власноруч  звитому коконі  приреченості  на довічну 
жіночу  самоту.  Хоча  з  людьми  вона  сходилася  легко  й  просто,  не 
звертаючи  уваги  на  тілесні  вади,  та  й  від  когось  не  чекаючи  чогось 
особливого.  Може,  тому,  що  сама  відчувала  до  людини  тільки  якусь 
байдужу цікавість і не більше.

Любові плотської не сподівалася взагалі і гасила в собі цікавість до 
чоловіків одним махом, уникаючи їх, як могла і де тільки могла. Навіть у 
черзі по хліб норовила примоститися за жінкою, чим дуже нагадувала, за 
словами  діда,  свою  бабусю  Нацьку,  котру  ледве  пам’ятала,  бо  та 
покинула  чоловіка-знахаря  ще у  розквіті  літ.  За  чутками,  повернулася 
Нацька до Сибіру, чорти її знають навіщо і до кого.

Отак взяла одного разу валізу на очах всієї родини, покидала туди 
сяке-таке лахміття, тричі вклонилася доземно, сказала: „Бувайте здорові, 
не згадуйте лихом.” І подалася з хати. Син з невісткою кинулися слідом, 
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а дід став стовпом на дверях і не пустив їх. „Нехай ідьот. Єй мужик – как 
мертвому кадило, а дєті – кость в горлє. Отродясь.”

І хто його знає, що ховалося за цими словами. Може те, що там, у 
Сибіру, Нацька ще замолоду надибала хутір старовірів, у якому на три 
мужики  припадало  сімнадцять  баб  різного  віку?  Потоваришувавши  з 
однією, вона могла долучитися, а мо’ й долучилася їхньої „нечестивої” 
віри і оскоромитися їхніми сороміцькими звичаями та ритуалами. Та все 
те тільки здогадки.

У  пам’яті  рідних  Нацька  залишилася  німою  гордовитою  статуєю: 
худа,  висока,  з тонкими,  різко окресленими вустами,  завжди пов’язана 
хустиною  так  щільно,  що жодної  волосини не  видно;  говорила  –  мов 
карбувала: ото як припечатає, то хоч кілок на голові теши, а буде по її.

Дід мало не все своє відьмацтво на бабу проциндрив. Старався, зі 
шкіри  ліз,  бо любив її,  значно молодшу за нього,  все життя до сказу. 
Може, через неї і в знахарі подався. Та даремно – Нацька не піддалася. 
Все говорила: „Не займай моєї душі, кинь своє гниле зілля і чорні хрести. 
Можеш і мене кинути, бо все одно я тебе знещасливлю.”

І в діда з часом перекипіло.
А вже коли запримітив у своєї любої онуки те, чого від роду сам не 

мав, то забув про всіх на світі, окрім Басі!
Так-так, на неї казали Бася.
Ім’я у дівчинки було, але, схоже, що вона й сама його не пам’ятала, 

не те, щоб люди. Коли дід помер, то вже нікому було й пригадати звідкіля 
те прізвисько взялося. А все просто: так малою вона сама скорочувала 
слово „бабуся”. Виходить, що сама собі пришпандьорила.

Після ранньої прогулянки місцевими лісояругами Бася намагалася 
повернутися додому непоміченою, ховаючи обличчя в гігантський каптур 
і тягнучи за собою кошик пахучого зілля.

Свій  сіро-зелений,  забрьоханий  росою  плащ,  котрий  слугував  за 
маскхалат, вона несла на балкон і не вивішувала, а розстеляла на двох 
низьких стільчиках, щоб, не дай Боже, хтось побачив. Коли ж одяг ставав 
сухим,  ховала  його  до  комірчини,  наче  злодія,  який  допомагав  їй  у 
сумнівних справах.

Трави  розтрушувала  на  газету  під  старезною  шафкою, 
розцяцькованою  всілякими  крихітними  химерними  фігурками.  Ця 
антикварна річ дісталася їй у спадок від того ж таки діда-знахаря, а йому 
– від одного великого-превеликого начальника з області.

Той начальник продав дідові душу. Та він, може, й самому б  Сатані 
її за так віддав, аби той приборкав норовливу дружину.

Дід  шість  разів  повертав  вертихвістку  до  законного  чоловіка,  але 
вона,  шльондра,  довго  не  витримувала  –  зривалася  з  налигача  і 
стрибала у гречку, як жаба у болото. А сьомого разу хтось-таки напоумив 
закоханого йолопа розрахуватися з  дідом – зробити подарунок,  бо, як 
водиться,  начальники  звикли  все  на  халяву.  Ну  не  буде  ж  він,  такий 
поважний, дідові  п’ятьорку тикати за кожним разом, а великих грошей 
ворожбит не хотів брати.
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Шафка ж та поступилася місцем „стінці” з Чехословаччини, і великий 
начальник, щоб не везти її до „комісіонки”, ощасливив діда.

Бася  полюбила  шафку  так,  як  люблять  живу  істоту.  Вона  навіть 
розмовляла з нею. І байдуже, що співрозмовниця була німою. Хіба німих 
не люблять? Хіба з ними не розмовляють? Та ще тоді, коли вона така 
гарна: з викрутасами, живописними птичками херувимчиків, з великими 
скляними очиськами  дверцят, навіть криві ніжки й ті пасували шафці. Дід 
теж любив цю смаглявошкіру красуню і  часто,  роздивляючись,  гладив 
химерки пальцями і промовляв: „Поки ніж не крає, дерево не грає”.

А  ще  Бася  розмовляла  зі  своєю  кицькою.  Її  вона  теж  любила  і 
розуміла на півслові. 

– Що ти сказала? – перепитувала Бася.
І тварина повторювала своє „няву – няв” так, наче розуміла, що її не 

почули з першого разу.
Та  найбільше  любові  Бася  віддавала  дідові.  Цьому  старезному, 

кривому на одне око дідугану, який першим відкрив у здібностях онуки ту 
дику, підсвідому здатність бачити більше за нього, досвідченого знахаря.

Колись  вони  сиділи  втрьох  -   Бася,  її  мама  і  дід  -   коло  вікна  і 
дивилися  на  нудний  осінній  дощ.   І  раптом  з  того  повільного  дощу 
вийшов високий ставний чоловік, їхній сусід. Він ішов впевнено, швидко і 
зовсім скоро зник у сірій мокві.

– А цей дядьо завтра помре,– раптом сказала восьмирічна Бася.
– Свят, свят... Ти що верзеш?! – вигукнула мама. – Ану закрий свого 

дурного ...
–  Молчать!  –  бабахнув  кулацюгою  об  стіл  дід  і  такого  страху 

напустив, що далі ніхто й пискнути не посмів, якби він не дозволив. – 
Ану, ану, дітьо, говори, що ти відєла?

– Не знаю, дідуню, що воно, але той дядьо піде під землю.
Бася не вгадала аж на цілісінький день. його ховали  третього дня.
Дід відтоді не відходив від онуки. Хоч і бубонів зранку до вечора про 

переваги  чоловічої  сили  над  бабською,  але  не  втомлювався 
втовкмачувати Басі в голову свої знахарства, запевняючи:

– Нічєго нє пєрєдайотся – всьо дайотся от Бога. У тєбя  єсть! Ти ще 
мала – нє понімаєш. А чєловєк должон сам понять,  шо єму надо.  Нє 
лєнісь, работай. 

І  Бася не цуралась діла, трудилася до сьомого поту.  Ото, бувало, 
поставить перед собою склянку з водою і дивиться на неї доти, допоки 
очі  на  лоба  не  повилазять.  А  потім  щось  таке  видасть,  таким  діда 
ошарашить, що він перед смертю її боявся. І наказував:

– Смотрі мнє, до тридцяті лєт людей нє трожь, а то натвориш! Чи, 
може, кідай це дєло, страшнувато мнє.

– Ні, – казала Бася. – Кину, вже ніколи нічого не побачу, діду.
І набирала склянку води з-під крана.
– От, якщо Бог у мене сам те забере, то покину. Тільки хай вже тоді 

забирає разом із душею.
Дідову смерть вона теж побачила і  так  злякалася,  що три дні  до 

склянки не торкалася. Та коли четвертого дня не втрималася і набрала у 
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гранчак  води,  він  у  неї  прямо в руках  тріснув.  Не дуже,  не зопалу,  а 
потихеньку так смужка потяглася і  - кап, кап, водичка потекла сльозами.

Отак дід і відходив:  довго, поволі, згасав у муках, забираючи Басину 
любов з собою на той світ, наче йому там без неї аж ніяк.

Тепер Бася жила сама-самісінька, любила тільки кицьку, шафу і своє 
зілля.  До людей ставилася невибагливо і  на власний розсуд,  потайки 
вряди-годи втручалася в їхнє життя.

Їй нещодавно бахнув тридцятник і  тепер вона вже не порушувала 
дідівський заповіт. Робила своє діло, наче гралася.

Вона входила у чиєсь життя  непомітно,  так,  наче на ній була ота 
славнозвісна  „шапка-неведимка”.  Плутаючи  грішне  з  праведним, 
вигадувала всілякі доброчинства, які, може, для когось і не були такими.

Народжена  в  образі  слабкого  створіння,  вона  мала  б,  сидячи 
нещасною калікою під під’їздом, займатися пліткарством, лузати насіння, 
ну,  може,  ще вишивати хрестиком.  Ет,  ні  – первісне бажання творити 
щось  з  людською  душею  лягло  стьобаками  на  власному  життєвому 
шляху. І все потайки, бо затямила, як діставалося дідові за його добро: 
лікує хворь, утамовує душевні муки, урівноважує біль і радість, а йому 
вслід – гидота та прокльони.

Найчастіше  до  Басі  навідувалася  Зося  із  „совбезу”.  Грудаста, 
швидка, балакуча, як радіо. Ото не встигла на поріг ступити і тріскотить, 
плеще язиком, аж у вухах виляски ідуть. Такий шум дратував, але треба 
було  терпіти  з  усієї  сили,  бо  справу  доглядальниці  Зося  виконувала 
бездоганно  –  це  по-перше,  а  по-друге,  Бася  страшенно  дорожила 
кожною живою душею поряд себе. 

Хоча  по-справжньому  вона  ще  не  знала,  що  таке  абсолютна 
самотність, та найбільше боялася саме її, може, навіть більше за смерть. 
Воно ж як, те, що не звідано, те, чого не відчув і не осмислив, здається 
найстрашнішим.

Ще  до  Басі  вчащали  дві  сусідки,  яких  вона  подумки  називала 
печеричками. Мати і донька. Обидві невеликі, кругленькі і дуже розумні, 
інтелігентні та милосердні. Хто із них є матір’ю, а хто донькою, Бася не 
завжди орієнтувалася, бо дуже вони були однакові. Воно то, звичайно, 
можна  було  б  приділити  увагу  особливими  прикметам,  але  ж  їхній 
будинок  не  міліцейська  дільниця,  а  Бася  не  слідчий.  Ну,  помилиться 
разок – велике діло.

Та найчастіше до неї навідувався дід. Так-так, він снився їй майже 
щоночі.  „Купи  цукерок  і  роздай  за  царствіє  небесне”,  –  казали 
„печерички”.  А Басі  зовсім не хотілося, щоб дід не приходив, бо такої 
шаленої радості, як уві сні, вона вже давно не відчувала. Її душа аж до 
неба долітала від щастя, коли сон наповнювався дідовим живим густим 
голосом,  коли  вона  нібито  куйовдила  пальцями  його  кудлате  сиве 
волосся, вдивлялася у єдине око, кругле, як каштан, і таке ж темно-каре.

Вона завжди чекала діда, гукала його щоночі. Він приходив у сон, і 
вона його там любила. 

Щоправда,  остання  їхня  зустріч  була  дуже  дивною і  мала якийсь 
тілесний  смисл.  Спочатку  Бася  соромилася  зізнатися  навіть  собі,  що 
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відчула дивне, не звідане хвилювання. Потім спробувала відкинути той 
абсурдний сон геть, але ілюзії опосіли дурну голову і почали мучити тіло 
бажанням відчути оте солодке мливо у глибині єства.

Бася не читала Фройда і  не підозрювала,  що з  нею відбувається 
щось абсолютно нормальне, нехай і з великим запізненням. Вона була 
переконаною феміністкою у  бульварному  сенсі  слова,  хоча і  не  дуже 
розумілася на цьому. Думала, якщо не підпускати до себе чоловіка на 
гарматний постріл, то нічого такого з нею і не трапиться. А тут сон... Та 
ні, боронь Боже, ніякого гріха в тому сні у них з дідом не сталося, але 
коли  він  шепотів  їй  на  вухо  якісь  слова,  у  грудях  щось  набухло, 
залоскотало  і  попливло  донизу,  розливаючись  по  лону  гарячим 
водоспадом.

– Пора у дурку! – сказала Бася сама собі й своїй кицьці.
– Мня-у-у... –  протягла та.

–  Питаєш, куди ж тебе? – прореагувала хазяйка. – Не знаю, не 
знаю, мабуть, з кицьками туди не беруть.

І Бася спробувала забути сороміцькі відчуття. Але в неї була майже 
феноменальна пам’ять.

Того дня мав бути дощ.
Бася,  стоячи  на  балконі,  спостерігала  за  величезним  темно-

фіолетовим кублом на обрії. І так їй зробилося важко на душі, наче все 
те у неї в самісіньких грудях, а не десь на небі.

Хотілося,  щоб  скоріше  пішов  дощ,  розбризкавши  оту  темінь, 
розігнавши її по всіх усюдах. Може, тоді настане полегкість? Але кубло 
моталося, моталося і ніяк не хотіло щось коїти.

А у Басі в грудях тягар.
І тут у двері хтось подзвонив.
Пританцьовуючи свій однобокий гопак,  пішла відчиняти. Довгенько 

клацала ключем, потім шарпала допотопним шпінгалетом, який колись 
за  царя  Панька  пригвіздкував  до  одвірок  дід,  а  вже  коли  нарешті 
прочинила двері  на  довжину ланцюжка,  то  нікого  не  вгледіла.  Тоді  – 
штовхнула їх спересердя. Навстіж. Повела очима довкола. Нікогісінько. 
Хряпнула дверима так, що одвірки заходили ходором, і пішла на балкон 
дивитися на кубло і чекати дощу.

А його все ще не було. Хмара сповзла кудись за будинок і почала 
потроху розходитися, гнана вітром.

Раптом у квартирі щось гупнуло. Чітко, коротко, як постріл. Гу-ух!
І тиша.
Бася рвонула до кімнати, спіткнувшись через поріг, мало не пішла 

юзом. 
Насторожено  обвела  поглядом  стіни  і  здивовано  втюпилась  у 

дерев’яну,  старезну,  ще від  діда-прадіда  ікону,  яка  лежала на  підлозі 
долілиць разом з великим,  трохи зігнутим гвіздком.  Стало страшно.  У 
грудях щось хлипнуло, затверділо, підступило до горла. Рука мимоволі 
почала літати,  кладучи  хреста  на  лежачу  ікону,  на  порожню стіну,  на 
саму себе.  Здавалося,  що хрестом вдасться затулитися  від усього на 
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світі:  від  живих і  мертвих,  від  праведних і  нечестивих,  від  тих,  хто не 
визнає Бога, і навіть від самого Бога, якщо страх – це його рук діло.

Вона не знала, коли і як у їхній квартирі з’явилася ця ікона, бо скоріш 
за все, це відбулося ще до її появи на світ божий. Великий дерев’яний 
брус,  трохи  репнутий  праворуч,  якийсь  невідомий богомаз розписав  у 
дивному незнайомому стилі. В рисах Божої матері було щось вірменське 
чи  грузинське  і  страшенно  магічне.  З  будь-якого  кутка  кімнати  можна 
було зустрітися з нею очима і відчути той погляд душею. А маленький 
Ісус, якого Матір Божа тримала на руках, дивився кудись далеко-далеко 
– крізь  стіну у високу безвідь.  І  був він маленьким тільки за розміром 
малюнка, а вираз обличчя зрілої людини.

Та тепер ця ікона нічого не бачила, бо лежала долілиць.
Бася зі страху мало не вмерла. Отак стояла і хрестила все довкола 

без упину.
Тут  раптом  знов  дзвінок  у  двері.  Та  такий  довгий,  настирний. 

Дзвонив  хтось,  хто  знав  про  те,  що  Бася  недочуває.  З  острахом 
пошкутильгала до дверей, шепочучи:

– І що ж це таке коїться, що це за напасть?
Хотіла відчинити, але руки затремтіли, стало моторошно. А що, як 

там знову нікого немає? Може, це якась нечиста сила лякає її?
Стояла, притуливши глухувате вухо до дверей, а правицю до серця, 

яке  тьохкало  так,  що  крихітні  пустоцвітні  груди  сіпалися,  мов  у 
пропасниці. І хтозна скільки б вона отак ще стовбичила, якби за дверима 
не затарабанив хтось чимось металевим.

Бася наважилася визирнути, прочинивши двері на ланцюжок.
Жінка  стояла  близько-близько  і  дивилася  втомленими байдужими 

очима кудись мимо.
– Ви хто? – запитала Бася.
– Мене звати Ангеліною, - сказала так, наче важко зітхнула. – Зося 

передавала  вам  вітання.  Але  тепер  до  вас  буду  приходити  я,  бо  її 
перевели на іншу дільницю.

–  А...  а...  –  протяжно  видихнула  Бася  і  скинула  ланцюжок.  – 
Заходьте.

В Ангеліни була хода цариці, і голову вона тримала по-царському. 
От тільки очі були сумними, навіть тоді, коли посміхалася. А ще ті  очі 
були великими, карими, з довгими опущеними віями, які затіняли живий 
блиск.  Густе,  дуже  темне волосся  хвилястими  пасмами вибивалося  із 
хаотичного  нагромадження  на  маківці  і  спадало  на  шию  кучериками. 
Величенькі вуха з ледь опущеною мочкою не псували гордовитої краси, 
бо щільно прилягали до голови.

Схоже,  що за віком ця жінка  була трохи старшою за Басю,  а ще 
схоже, вона була єврейкою. Ну, принаймні, Басі так здалося.

Ангеліна

Колись Ангеліна жила зі своїм чоловіком, як собака з кішкою.

________________________________________________________ 
Соборність                                   128                                  Sobоrnist



Тепер  все  змінилося.  Не  те,  щоб  на  краще,  просто  вони  стали 
такими чужими, що навіть на таку-сяку лайку несила було спромогтися. 
Але все ж таки отой спокій, що запанував поміж ними, давав можливість 
жити.

Та,  бач,  не  жилося.  Чогось  таки  їм  обом  не  вистачало.  Ангеліні, 
мабуть,  естетики,  а  чоловікові  –  чоловічих  розваг.  Начебто  ніхто  не 
заважає займатися кожному своїм, а не виходить, – статки не ті.

Перебудову вони якось пережили, бо тільки-но одружилися і сліпе 
кохання  затулило  білий  світ.  Та,  розігріте  лишень  статевим  потягом, 
сімейне життя  зовсім  скоро дало тріщину.  І  розлучилися  б,  може,  так 
куди ж потім підеш, коли „хрущоба” – єдиний дах над головою. Продати 
то можна оті „хороми”, так за „шалені гроші”, які отримаєш, двох куренів 
не  купиш,  не  те,  щоб  дві  квартири.  А  жити  десь  треба.  Отож  і 
наштовхуються одне на одного у вузенькому коридорі вже п’ятнадцять 
років поспіль. 

З дітьми у них – горе. Первістка допомогли згубити ліниві ескулапи. 
Широнули Ангеліні дімедрольчику, щоб не заважала спати вночі, а треба 
було б стимулювати пологи. І все – немає хлопчика. І душі в Ангеліни 
немає, бо вона там, де її  синочок. Так уже склалося, що вона встигла 
його полюбити ще тоді, коли носила під серцем. Як же вона розмовляла 
з ним, як вчилася співати колискової! У неї не було жодної таємниці від 
маленької людини, яка стукала з лона так,  наче подавала знак: я чую 
тебе,  матусю.  Про  свої  інтелектуально-естетичні  заморочки  вона  вже 
встигла розповісти малюкові. І здається, він її розумів.

Тепер Ангеліна так ні з ким не розмовляє.
Більше дітей  Бог  не  посилав,  чи,  може,  вона  вже  їх  не  хотіла  – 

боялася втрат. 
З роботою під час перебудови „пролетіла”, що називається. Маючи 

інженерну професію, пішла під скорочення першою, коли завод, на якому 
працювала,  трансформувався  у  дочірнє  підприємство  і  всім  гамузом 
опинився  у  „кишені”  начальника.  Чоловік  захопився  такою-сякою 
комерцією, копійчини від якої ставало на сльози.

Отож,  живучи  на  утриманні,  Ангеліна  мучилася  сама  і  мучила 
чоловіка  своєю  присутністю,  але  все  те  відбувалося  тихо,  спокійно, 
непомітно.

Ангелінені  батьки  і  брат,  євреї,  скориставшися  другою  хвилею 
еміграції, подалися до Ізраїлю і тепер жили в передмісті Тель-Авіва.

Спочатку вони кликали свою любу Ангелю і вдень, і вночі. Плакали, 
голосили, благали... Потім поволі затихли – змирилися.

Інша б не витримала отих благань, плюнула б на все, і тільки кофта 
здулася, а вона, прив’язана синівською могилою до цієї землі, сказала: 
„Ніколи і нізащо я не покину тут хлопчика самого. Він у мене один.”

Вона була красивою єврейкою з неєврейською статурою: струнка, з 
пласким животом і високим бюстом. Чоловіки на неї задивлялися.

А  ще  Ангеліна  була  дуже  українською  єврейкою,  як  і  більшість 
нащадків Землі обітованої,  котрі  народилися і виросли на посульських 
пагорбах. Її  сім’я не знала ні  івриту,  ні  їдишу,  залюбки тьопала борщ, 

________________________________________________________ 
Соборність                                   129                                  Sobоrnist



затертий салом, співала українські пісні і навіть на Великдень ходила в 
гості  до  знайомого  батюшки  з  повним  кошичком  крашанок  і  пасок 
похристосатися.

Отож, особливо не замислюючись, Ангеліна вляпалась по самісінькі 
вуха в українця і вискочила за нього заміж. Та вже зовсім скоро нажилася 
донесхочу  і  налюбилася  теж.  Від  ілюзії  про  вічну  любов  залишився 
великий пшик.

Вона розлюбила першою і абсолютно раптово.
Спочатку її нелюбов була схожою на ненависть. Вона не могла чути 

кроки свого чоловіка, його подих, хропіння, сьорбання, регіт... А коли він 
підвищував тон, доводячи свою правоту в дрібницях, вона дивилася на 
нього так, ніби говорила: „Замовкни, а то вб’ю.”

І  чим  частіше  він  вчасно  замовкав,  тим  спокійнішою  ставала  її 
нелюбов. Тихі істерики тепер цілковито належали самій Ангеліні,  і  про 
них ніхто навіть не здогадувався.

Сподіваючись  на  те,  що  янголи  любові  не  пощезли,  а  просто 
полетіли у вирій, і, незважаючи на свою незіпсутість, ризикнула завести 
роман.

Усе починалося банально,  і  естетики  знову було,  як кіт  наплакав. 
Вона думала, що цей поважний, при посаді чоловік засипле її трояндами, 
а він розіслав у якомусь адміністративному приміщенні домоткане рядно 
прямо на підлозі і не зміг дати їй те, чого чекала.

Щоправда,  рядно  було  вибілене  і  свіже,  наче  щойно  із  залитої 
сонцем ромашкової галявини, і романтики у їхніх зустрічах було досить, 
та він все спохабив двома випадками.

– Як тобі наша „половая жізнь” – пожартував після німих пестощів.
Вона не знайшла відповіді і ошелешено почала базікати абищо.
– Ви, мабуть, дуже любите себе? – запитала спересердя.

–  Так більше ж нікого було любити. Якщо перестанеш викати, 
буду любити і тебе.

– Вони ще про щось говорили, говорили, і тут він каже:
–  Скоро  ми  поїдемо  до  моєї  мами,  і  коли  ти  станеш  моєю 

дружиною...
Все, далі вона вже нічого не чула, бо так злякалася культового слова 

„дружина”, що ладна була одразу бігти світ за очі. Розуміла, це її власне 
рабство примушує бунтувати і комусь це слово як манна небесна, але 
вже нічого не могла вдіяти з собою.

  –  Нічого  страшного,  це  тільки  пристрасть,  -  сказала  вона 
вголос, заспокоюючи себе.  –  І хоча це заразна хвороба, та у нашому 
випадку не смертельна.

– Ти про що? – здивувався він.
– Про безцінну, нехай і відносну, свободу.
Вони зустрілися ще кілька разів, і коли він, значно старший за неї, 

стомлено засинав опісля не таких вже й шалених любощів, їй хотілося 
голосити неприкаяно. Врешті-решт вона не витримала і заткнула пельку 
телефону  подушкою,  щоб  розірвати  абсурдний  зв’язок  і  не  відчувати 
себе уркою, який, поцупивши чиюсь душу, серце і тіло, не знає, що з тим 
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всім робити, бо воно йому просто не потрібне. Ну, не дай Боже, все те 
буде належати їй!

По величезному блату і  не без хабара Ангеліна влаштувалася на 
роботу,  сутність якої  полягала в підтиранні,  підмиванні,  затоварюванні 
продуктами і ліками, у мотанині по субсидіях, ощадкасах і бозна-де, а ще 
– поговорити, втішити, поплакатися разом з підопічним. Словом, чужих 
проблем було по самісіньке горло, і власна душа, затрамбована чиїмись 
справами, не мала дозволу і часу на власну пісню пісень.

Тепер Ангеліна почувала себе багатодітною матір’ю,  тільки її  діти 
частіше були старшими за неї або ж  одинокими інвалідами. Ідучи до них, 
вона іноді подумки, а іноді і  вголос говорила: „... ваша мама прийшла, 
гуталакс (чи ще щось) принесла.”

До її граційної постаті не дуже пасувала та роль, але ж і королева не 
завжди королева, якщо король голий, скарбниця пуста, ложе холодне, а 
трон – як плаха.

Незважаючи на привабливу зовнішність,  залицяльників  у  Ангеліни 
вже давно не було, хіба що якийсь божий дідок, якому вона приносила 
молоко і драяла унітаз. Колишній бабій, прицмокнувши, міг видати щось 
на  кшталт:  „Ох,  і  гарна  ж  ти  дєвка!  Мені  б  оце  так  років  з  тридцять 
скинути...”

„Ах, ти ж пердун старий, а не пішов би ти своє лайно чистити!?” – 
подумки лаялася Ангеліна опісля таких залицянь. Але з поваги до віку 
вголос – ні гу-гу. Та й донос у рідний „сов без” – ні до чого.

І,  зчепивши  зуби,  вдень  вона  опановувала  нехитре  ремесло,  а 
вночі...

Саме те, що терзало її останнім часом вночі, і не давало жити по-
людському. А естетика? Та біс із нею, з естетикою, коли гумові рукавички 
прикрашають довгі тонкі пальці частіше за достойний таких рук перстень.

Отож нормальний сон, здавалося,  на віки вічні пішов світ за очі. І 
якщо  іноді  перед  самісіньким  ранком  стерзаній  до  безумства  Ангеліні 
вдавалося  впасти  в  забуття,  то  сон  той  був  схожим  на  щось 
передапокаліптичне.  То  оті  кляті  рукавички  вростали в  шкіру  пальців, 
пожираючи  живу  плоть,  то  величезний  унітаз,  загиджений  іржею  і 
лайном, засмоктував руку по лікоть.  Ангеліна реально відчувала біль і 
ще реальніше – страх. 

Прокидалася схарапуджена,  просякла наскрізь  липким потом,   і  ні 
жива – ні  мертва пленталась босоніж до ванни, ставала під холодний 
душ і, цокаючи зубами, поверталася зі скаженого сну в скажену дійсність.

Напевне,  все  почалося  з  того  моменту,  коли  її  далека  і  єдина 
родичка, яка ще не чкурнула за кордон, все ж таки надумала емігрувати 
на Землю обітованну.

У повільно старіючої і від того все ще гарної тьоті Лії єврейкою була 
мати. Батько у неї був німцем, за що й пішов перед війною етапом до 
Сибіру.  Сама  ж  тьотя  була  корінною  лубенкою,  бо  народилася  тут, 
вийшла заміж за українця тут, усе найкраще у неї було пов’язано з цим 
містом, але й найстрашніше теж.
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Маму  тьоті  Лії  розстріляли  фашисти  в  41-му  під  містом,  зовсім 
недалеко, у яру. 

То, може, все й почалося саме з того яру. Із піщаної землі, яка стала 
кінцем світу для людей, у чиїх жилах текла звичайнісінька червона кров, 
така ж самісінька, як в Ангеліни.

 –  Знаєш, я йому кажу, що її  там розстріляли, а він мені: „хто те 
бачив?”  –  розповідала  тьотя  Лія,  схлипуючи,  давлячись  словами, 
коверкаючи від хвилювання імена, дати, події.

– Хто – він? – перепитала Ангеліна.
– Та суддя ж.
– А ти йому показувала свідчення сусідів, знайомих?

–  Аякже. Вони всі написали, що бачили, як маму гнали в колоні, 
і вона вже не повернулася. Та він сказав, що ніхто з них не бачив, як її 
розстрілювали, то, може, вона втекла.

Тьотя Лія вичавлювала з себе звуки,  хлипаючи.  Вона сиділа коло 
столу, і її охайні білі, як полотно, руки куйовдили китиці на скатертині.

– Де ж я йому візьму того німця у свідки, який розстріляв маму?
І все, більше вона не могла говорити, бо сльози текли патьоками, 

заливали обличчя, душили горло.
Вона нікуди не поїхала.
Відтоді кожної суботи Ангеліна і тьотя Лія за будь-якої погоди їхали 

за місто, туди, де земля, насичена кров’ю, була єдиним справжнім живим 
свідком  смерті.  І  Ангеліні  останнім  часом  хотілося,  щоб  земля  могла 
говорити  і  свідчити,  щоб стогнала,  кричала криком,  голосила  на  весь 
білий світ, а коли вже несила було ридати ридма, нехай би заспівала 
реквієм, і той страшний солоспів відгукнувся б у всіх очеретах і загув би 
вітром,  і зашелестів би тополиним листом у діброві.

То, може, тоді вже почули б і ті, хто має серце та душу.
Відвідини  того  місця  стали  ритуалом,  без  якого  життя  здавалося 

суцільною провиною, ну так, наче Ангеліна могла тоді когось захистити і 
не  захистила,  наче  вона  щось  знала про долю кожного,  хто  лежав у 
цьому страшному яру.  Мовби вона могла відвести біду,  а  не зробила 
цього тоді, давно, коли її ще й на білому світі не було. Іноді це ставало 
нестерпним і вона, щоб урівноважитися, йшла до яру сама, одного разу 
навіть уночі. Замовила таксі і поїхала. Стояла над рівчаком і хотіла, щоб 
під ногами земля розверзлася, а вона, клята, мовчала – їй заціпило.

Ангеліна, може, так і до ранку стовбичила б, коли б не таксист.
– Ей, дамочко, а чи не досить вже? Поїхали! – гукнув він через 

віконце авто.
І  вона  пішла.  А  потім  чи  не  вперше  в  житті  набралася  впень  у 

якомусь нічному барі і всю ніч варила воду чоловікові, швендяючи з кутка 
в куток, наче примара.

– Ти чокнулася, – виніс вердикт її благовірний. – Це вже схоже на 
якийсь безголовий культ. Та дай ти їм спокій, не займай мертвих кісток.

–  Я  теж  мертва,  –  сказала  вона.  –  А  це  означає,  що  я  можу  їх  
відчути, говорити з ними.

– Не верзи дурниць. Лягай спати.
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– Навіщо? Мертві й так сплять вічним сном. Я знаю, тобі начхати на 
них, бо вони тобі чужі, і ти хоч трішечки, а радієш, що вони тобі ніхто.

– Замовкни, ти, п’янюго!
Вона замовкла. І мовчала так довго, що він почав забувати звуки її 

голосу. З часом їхня квартира стала нагадувати склеп, в якому царицею 
була тиша.

                                               Зустріч

З  Басею  відбувалося  щось  дуже  дивне:  вперше  в  житті  їй 
захотілося  по-справжньому  стати  хоч  трішечки  іншою  зовні,  зробити 
зачіску,  одягти  елегантне  вбрання,  підфарбувати  вуста.  Вона  ще  не 
знала, навіщо все те їй,  бо раніше піклувалася лише про охайність,  а 
тут...

– От лізуть якісь дурниці у голову і все! – говорить вона до своєї 
кицьки. – Треба якось вибратися до перукарні.

–  Мняву,  -  схвально обізвалася та і тернулася об ногу.
І  Бася  наступного  дня  вийшла  з  під’їзду  з  пишною  захіміченою 

шевелюрою.  Вона  цілий  тиждень  звикала  до  своєї  нової  зачіски, 
зазираючи  в  усі  поверхні,  здатні  щось  відобразити:  люстро,  віконце 
шафки, вітрини крамниць, електричний самовар, тацю.

З одягом було складніше. На таку нестандартно дрібну жінку, та ще 
й задешево, адзуськи щось знайдеш у провінційному містечку. Ото був 
справжній  клопіт.  Врятував  „секонд  хенд”.  Трохи  покопирсавшись  у 
барахлі, Бася таки відкопала стильну спідницю свого розміру і шикарну 
білу  блузу,  яка  після  прання  засяяла  білим  по  білому,  нагадавши 
візерунком забуту українську мережку.

Зате дешевої косметики у крамницях – хоч завалися. І прикупивши 
помаду  та  туш  для  вій,  Бася  наприкінці  тижня  завершила  своє 
перевтілення.  Ні,  вона не стала красунею і  не  обернулася  з  жаби на 
царівну,  а  просто  ожила:  очі  засяяли,  куточки  вуст  потяглися  догори, 
здавалося,  що  і  на  свою  коротшу  ногу  вона  тепер  припадає  не  так 
помітно.

І  коли  Ангеліна  подзвонила  у  двері,  то  мало  не  остовпіла  від 
несподіваної метаморфози.

– Шикарно! – вигукнула вона.
Бася зашарілася, наче школярочка, але, як годиться кожній щойно 

спеченій леді, трохи пококетувала, демонструючи себе у новому амплуа.
– Так би й раніше, – сказала Ангеліна і втомлено сіла на стілець 

коло порогу. 
Тільки на якусь коротку мить у її погляді промайнула жива іскорка 

щирого  захвату  і  одразу  ж  згасла,  мовби  на  неї  хто  холодної  води 
хлюпнув.

А  Бася  стояла  бовдуром  і  дивилася  на  цю  малознайому  жінку, 
проковтнувши язика, забувши про свій фантастичний вигляд, отупівши 
до  безголів’я,  і  милувалася  поворотом  схиленої  до  плеча  голови, 
дрібними  кучериками  на  шиї,  важко  опущеними  повіками,  довгими 
пальцями  рук,  які  завмерли  на  колінах,  полукіпочками  грудей,  що 
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випиналися  під  облягаючою  сукнею.  І  все  те  їй  здавалося  таким 
довершиним, таким врочистим, наче звучання органної музики, поряд з 
якою всі інші звуки не існують.

– Я, мабуть,  жахлива? Розвалююся на очах. Та ви не звертайте 
уваги,  –  сказала  Ангеліна,  знітившись.  –  Це  кляте  безсоння  скоро  в 
могилу зажене.

– Безсоння? Так це ми поправимо, – ожила Бася і одразу заспішила 
до  кухні.  –  А  йдіть-но  сюди!  Я  зараз  такого  чаю  вам  набовтаю,  що 
спатимете, як немовля.

І вона заходилася коло свого цілющого зілля.
–  Облиште!  –  запротестувала  Ангеліна.  –  Я  прийшла  вам 

допомогти, а не клопоту завдавати.
– Дурниці. Ви думаєте, як я одинока та ще й інвалід, то мені няньки 

треба?  Пусте  –  я  ще  сама  собі  раду  дам.  А  якщо  Ви  вже  до  мене 
приставлені, то виконайте моє прохання: попийте зі мною чаю.

Вони довго пили пахуче густе зілля з ароматом собачої кропиви, 
копитняку, валер’яни, мучниці і ще чогось, про що відала тільки Бася зі  
слів свого діда – справжнього знахаря, який таки знав.

Спочатку говорили про таке-сяке: Ангеліна розкривалася обережно, 
а Бася ще обережніше. У кожної було щось наковеркано у житті,  якісь 
свої,  не  про  людське  око  печалі.  Та  мало-помалу  зі  слів 
вимальовувались  якісь  життєві  етюди,  і  вже зовсім скоро можна було 
щось збагнути у тих візерунках.

– Засиділась. Треба тепер летіти, а крила, бач, вже не ті, – сказала 
Ангеліна. – Мені з вами цікаво і затишно, але робота не чекає.

– То летіть, тільки прилітайте сюди частіше, – погодилася Бася.
– Важко пообіцяти.
– А ви пообіцяйте.
– Спробую.
Бася знала, що вночі Ангеліна спатиме як убита. А ще вона знала 

тепер, що у цієї жінки якась страшна біда. Та біда прийшла дуже здалеку, 
щоб марудити душу, палити кров, ссати соки з тіла, бо вона задавнена, 
як  хвороба.  І  щоб  щось  збагнути,  Басі  доведеться  сьогодні  сидіти, 
дивлячись на воду в склянці, дуже довго.

Так думалося, та не так сталося – вона просиділа до самого ранку, 
їй  мало  не  повилазило,  а  так  нічого  й  не  розгледіла.  Спробувала 
покликати діда – не відгукнувся. Може, і йому ота таїна була не під силу.  
Десь дуже глибоко зарито біду, мабуть, у саму землю, яка в усі часи була 
неперевершеною в злотерпінні.

Знесилена  Бася  заснула  в  своєму  празниковому  вбранні  перед 
склянкою води за столом, схиливши на крихітні руки обважнілу голову.

Ангеліні спалося. Сон перебив всі її біди і печалі на неусвідомлений 
час і дав на ранок сили і свіжої думки. Вона трохи ожила, але не зовсім, 
бо  у  грудях  залишалося  щось  важке  і  тверде.  Іноді  здавалося,  що 
повісила сама собі на шию отакенну цеглину і тягає її вдень і вночі.

А тут ще тьотя Лія помирати зібралась. Ангеліна прийшла до неї, 
щоб поїхати вдвох на могилу, а вона загортає якісь пакунки і приказує:
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– Оце, дивись, плаття вдягни мені в незабудках і неодмінно сама, 
не  дозволяй  тут  нікому  командувати.  Хустину  поклади  поряд  –  не 
запинай  мене.  Я  зроду  хусток  не  носила,  ото  й  до  Господа 
простоволосою піду; він прийме.

– Тьотю, ти що це надумала?
– А то не бачиш? Та не перебивай, слухай – що й до чого. Ось ці  

хусточки – до вінків, а оці рушники – на гроб...
– Та не хочу  я слухати...
– Слухай, слухай, допоки я ще жива, і не думай, що я того, ну,  з 

глузду з’їхала.
Тьотя Лія дістала із сімейного альбому фотографію і простягла її 

Ангеліні.
– Покладеш поряд зі мною, –  її голос забринів високою нотою, а 

потім стало тихо-тихо.
З пожовклого фото, заштрихованого по краю якимись абстрактними 

викрутасами, дивилася жінка.
Чорне волосся, чорний пікантний капелюшок, чорне пальто з високо 

піднятим комірцем. Обличчя спокійне, врівноважене, здавалося, ця жінка 
не позувала під прицілом фотооб’єктива, а уважно слухала когось. Щось 
навдивовижу  сильне  було  в  її  прямому,  прискіпливому  погляді  –  так 
дивляться тільки ті, хто знає, що їх чекає і чим все це скінчиться.

– Чому ти не хочеш нічого розповісти про неї? – запитала Ангеліна.
–  Важко.  Розревуся,  –  тьотя  Лія  поклала  фото  у  пакунок  з 

похоронними речами і сіла поруч.
Вони довго сиділи мовчки. Їхнє сидіння було таким похмурим, наче 

коло  покійника.  Здавалося,  невидима  душа  тьоті  Лії  вже  лежить  у 
невидимій труні, а вони вдвох урочисто чатують, чекаючи й свого часу.

Десь у кутку, потріскуючи зіпсованим динаміком, шамотить радіо, за 
вікном шарудить поглянцьованим листям стара вишня, бевкає на столі, 
штовхаючи час, старий будило...

А вони, загублені у Всесвіті, трагічно сидять поруч і чекають, коли 
прийде той, хто править законами буття, і скаже: „Вам час!”

А він не йде, бо в нього справи побіля живих. А тут вже не життя – 
тут гроб без музики.

І Ангеліна забула, що сьогодні вночі їй  спалося і  що їм з тіткою 
треба кудись іти,  та й взагалі,  вона забула,  що живе.  У неї  абсурдне 
безпам’ятство,  і  їй,  загубленій,  вже  не  треба,  щоб  хтось  її  знаходив, 
любив, розумів, вислуховував...

– Іди сьогодні сама! – розірвав тишу тією ж високою нотою тітчин 
голос. – Несила мені вже.

– Тьотю... 
– Мовчи! Втомилася я, хочу спочити.
Тоді Ангеліна підвелась і пішла. Тупо так,  безвольно, як заводна 

лялька.
Вона їхала у  довгому жовтому автобусі,  який  у  народі  називали 

„гармошкою”, і дивилася на зелене царство замістя, а бачила плин часу. 
Автобус рухався вперед, а уява – назад. Та чи могла щось розгледіти 
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достеменно, коли так мало знала про тих, хто йшов цією дорогою в 41-
му, щоб лягти в землю? Де там! Вона навіть уявити нічого по-людському 
не могла. 

Чотири тисячі розстріляних. Якась неусвідомно ефемерна цифра – і 
все. У цій цифрі немає нічого живого – вона мертва, німа, гола. У цифри 
немає душі. 

Автобус загальмував на безлюдній зупинці, і Ангеліна спустилася з 
підніжки на піщану землю так обережно, ніби боялася провалитися чи 
вгрузнути.  Ішла поволі  й уважно  дивилася собі  під  ноги,  наче шукала 
чиїсь сліди. Вона пригадала, як ранньою весною вони з тіткою зустріли 
коло поховання невеликого горбатого діда, і  той розповів їм, що після 
війни тут  брали пісок  на  будівництво,  і  частенько  екскаватор  вигрібав 
своєю  страшною  лапою  людські  кістки  та  черепи  з  неперетлілим 
волоссям. Наприкінці 50-х це місце обгородили і поставили невеликий 
цегляний обеліск.

Ангеліни тоді  ще на білому світі  не було.  Та страх плутає ноги і 
в’ється  коло  грудей  так,  наче  вона  щойно  наступила  на  чиюсь  живу 
плоть.  Чому  ж   раніше  це  давнє  смертовбивство  не  мучило  так 
невідступно? Чому тільки тепер біль став прати душу і вдень, і  вночі? 
Іноді  здається,  що  хтось  штовхає  у  спину,  заганяючи  в  довгі, 
переповнені людськими тілами коридори смерті, а бува, чути, як хтось 
гукає-кличе з глибоких колодязів минулого.

Ангеліна сіла на невеликий бордюрчик коло нещодавно зведеного 
пам’ятника і принишкла, дослухаючись густої тиші. Довкола – ніде нікого, 
недалеко,  трохи  донизу,  дрімають  під  жаским полудневим  сонцем 
сільські хати. Високуватий видовжений насип, лежить дугою, і є могила.

– Заспівати б, - сказала вголос і трохи знітилася від несподіваного 
бажання. – Ото якби знала якусь пісню мого народу. Не знаю.

Вона важко зітхнула, поклавши голову на гарячі коліна. 
Господи, і чого це так хочеться співати? Вона ж ніколи не вміла 

того робити до пуття, а музичного слуху не мала зроду. Може, саме тому 
всі  справжні  музиканти  здавалися  їй  напівбогами.  Чому  це  душа 
попросила  пісні?  Невже  якийсь  солоспів  приніс  би  просвітлення  чи 
полегкість? А що, як ця сипуча земля хоче почути її голос, щоб озватися, 
сказати щось про загублені світи. Тільки ж Ангеліна, така-сяка, не вміє 
співати. 

Вона підвелася, підійшла ближче до могили, лягла під пагорбом 
у   хмільні  трави,  задерла голову,  розкинула  руки  хрестом і  полинула 
думками до Бога.

Губи зашепотіли: „Говори мені, говори – ти один знаєш, що це зі 
мною коїться. Навіщо я несу у собі те, чого не знаю, не відала, ніколи не 
бачила? Завіщо на мене наслано? Як  звільнитися? Я хочу жити своє 
погане нудне життя, втішатися провінційними радостями, робити якесь 
мізерне добро,  щоб спокутувати  свої  шолудиві  грішки,  які  й  гріхом не 
назвеш. Я хочу просто повернутися у свій світ, а ти... А ти не пускаєш. 
Чо-му-у ?..
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Її  слова  зливалися  з  ледь  чутним  шурхотом  трав,  з  плином 
закучерявлених хмарин, з жаским гарячим диханням землі, з бронзовим 
сяючим диском сонця... І з урочистим спокоєм мертвих.

Ангеліна спала.
По її  кремовій легкій сукні  бігла одинока темно-руда мурашка, 

долаючи виступи тіла.
Коли почула крізь сон обережне шарудіння і збагнула, що хтось 

сів поруч у траву, кліпнула очима і повернула голову праворуч. 
Бася сиділа трохи осторонь, підіславши якусь сіру лахманину. В 

руках вона тримала великий жмут безсмертників. 
– Ви!? – Вигукнула Ангеліна і рвучко сіла.
– Я, – сказала Бася, дивлячись прискіпливо і не менш здивовано.
Так  вже  траплялося,  що  шукаючи  зілля,  вона  опинялася 

далеченько  від  міста.  І  сьогодні  вранці  невиспана,  наче побита,  вона 
проґавила свою годину і вирішила поїхати подалі від людських очей на 
піски, де ріс піщаний цмин, а по-народному – безсмертник. Дід казав, що 
кращої трави для прогону жовчі не знайти. А тут у старшої „печерички” – 
Басиної сусідки, такий холецистит приключився,  що жінка по хаті ледве 
човгає, їсти нічого не може, блює жовчю. Треба було щось робити. 

От  Бася  і  робить  те,  що  знає  від  діда:  зараз  ромашкою  сусідку 
відпоює,  щоб  зняти  запалення,  а  потім  треба  буде  і  безсмертником 
очистити.

Ходить вона тут, збирає траву, коли це глядь – а коло пам’ятника 
Ангеліна дрімає, хотіла вже нишком пройти мимо, щоб не відкриватися зі 
своїми  таємницями,  але  побоялася  лишити  цю  дивну  жінку  сплячою: 
місце ж не людне, ще зобидить якась наволоч. Наблизилась. Сіла поруч, 
а в грудях аж затенькало. І чого б це?

Обидві трохи помовчали так, ніби не хотіли безцеремонно вдертися 
у справи одна одної.

– День, як казка, - першою порушила мовчання Ангеліна. – Тут так 
спокійно і тихо, наче на тому світі.

–  Тут  хтось із  ваших? – обережно запитала Бася,  озираючись на 
насип.

– Не знаю. Напевне. Хоча одна далекого роду бабуся – точно. Та 
іноді мені здається, що тут усі мої родичі, і я залишилася  на цій землі 
сама-самісінька. 

–  Я  теж  самісінька,  –  сказала  Бася.  –  Коли  діда  не  стало, 
залишилася тільки кицька.

– То ви дуже сильна, від вас аж палахкотить життя.
– Жаль, але я не можу сказати вам того ж, – знітилася Бася.
– Я знаю, – схилила голову Ангеліна. – Від мене віє смертю.
– Ні, не смертю, а бідою. Ну, а життя і смерть споконвіку сплутані, як 

оці   трави. Ось я рвала безсмертник, а нависмикувала ще купу бур’яну. 
Треба перебрати.

Бася  розіслала на  подолі  спідниці  пучок  і  стала відкидати зайву 
траву. 

– Навіщо вам це зілля? Ви знаєте, як ним користуватися?
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– Знаю, – не схотіла брехати Бася.
–  Точно,  я  після  вашого  чаю  спала,  як  убита,  то,  може,  ви  й 

приворожити вмієте?
– Може, й умію, тільки ніколи того не робила. Мій дід казав, що для 

такого  діла  одного  зілля  мало  –  треба  ще  сильної  енергії  і  палкої 
молитви.

Раптом Бася схаменулася і закрила свого рота маленькою рукою. І 
що  ж  це  вона  отак  розбазікалась!  Все  життя  ховалася  зі  своїм 
знахарством від людей, а тут... Тягне її до цієї жінки якась сила. Ото якби 
не  страшно,  так,  їй-Богу,  наварила  б  сон-трави,  одолінь-трави  та 
любистку і дала б цій цариці напитися. Бо з того часу, як побачила її – 
сама як неприкаяна. Що ж це таке в біса?

– Та мені не треба нікого приваджувати, це я просто так запитала, – 
сказала  Ангеліна.  –  Мені  б  урівноважитись  трохи,  щоб уночі  спокійно 
спати і не лякатися самої себе вдень.

– Що ж вас так зводить? 
– Якби я знала.
– То давайте вдвох спробуємо дізнатися? От мені зараз здається, 

те, про що ви говорите, десь зовсім поряд. Може, ось у цій землі. 
– Ви щось знаєте? – насторожилась Ангеліна.
– Я – ні, то мій дід думав, що знає, а коли сьогодні вночі гукала його 

– не прийшов. Тоді я спересердя сказала йому, що він нічого не знав, 
тому  й  мовчить.  А  ще  я  йому  сказала:  „Тобі  заціпило,  бо  там  ти  це 
зрозумів, а тут думав, що знаєш”. Виходить, що ми з ним полаялись, а в 
мене самої сили – як кіт наплакав. 

– Ні, ні, ви сильна.
– Я не про ту силу. Якби я була сильнішою, то могла б допомогти 

вам. Дід казав, що чим більше людей тебе любить, тим ти сильніший. А 
хто мене таку любить? Хіба що кицька. 

– Не кажіть так! Я не знаю, про що це ви, але за силу вашого духу 
вас не можна не любити. От я так не можу. Опускаю руки ганчіркою і 
поринаю з голови до п’ят у якусь ілюзорну депресію.  Це доходить до 
абсурду.

– І давно таке з вами?
Ангеліна  почала  свою  розповідь  поволі,  та  слово  за  словом 

розкривалася перед цією жіночкою так, наче на сповіді. Вона говорила 
про тьотю Лію, про її розстріляну маму, про тягар, який носить у собі, ще 
про щось таке, чого зроду не знала. Її довгий монолог перетворився на 
катарсис з тугою поколінь по розірваному чиєюсь дикою милістю зв’язку.

Сонце  покотилося  до  гори,  на  якій  стояло  їхнє  невелике  місто, 
оповите по низу живою стрічкою швидкоплинної ріки.

А  вони  говорили  й  говорили,  відкриваючи  свої  душі  так,  як 
відчиняють двері, вікна, ляди, шпаринки – все без останку.

Під вечір поверталися до міста вдвох. Бася тримала в руках своє 
зілля і вже не ховала його від людей. Їй здавалося, що сьогодні там, у 
яру, вона натрапила на слід, по якому ідуть, наздоганяючи.

________________________________________________________ 
Соборність                                   138                                  Sobоrnist



А ще їй здавалося, що вона стала вдвічі сильнішою і тепер зможе 
допомогти  Ангеліні  щось збагнути,  докопатися  до  суті,  а  може,  навіть 
звільнити від заклання. Вона готова була зробити щось жертовне ради 
цієї королівни, бо вже полюбила її любов’ю самотнього серця.

 І  ця  гарна  жінка  не  відсторонилася,  не  відштовхнула  Басю,  а 
навпаки, відгукнулася і допомогла стати такою, якою хотілося зараз себе 
усвідомлювати – сильнішою вдвічі.

І  відтепер  ясно,  як  Божий  день,  що  вони  потрібні  одна  одній, 
насамперед, для того, щоб збагнути себе. Кожна щось віддавала і можна 
було б співати осанну власній щиросердності. Але навіщо? Адже все те 
твориться ради себе. Та виявляється, діяння наші тільки тоді насичені 
силою добра, коли, нехай на рівні підсвідомості, це потрібно нам самим.

Вночі дід прийшов до Басі. Вона так скажено зраділа, що мало не 
задихнулася уві сні, її легені хлипали, як крила схарапудженого птаха, а 
сонна пам’ять всотувала мудрість із дідового вузлика.

І  коли  вранці  пролунав  дзвінок  у  двері,  вона  знала,  що  це  – 
Ангеліна.  Кинулась  назустріч,  схопила  жінку  за  холодні  руки  і, 
захлинаючись словами, сказала:

–  Я  спробую,  я  хочу  тобі  допомогти.  Знаєш,  нам  обом  буде  не 
просто,  але  щоб  щось  зрозуміти  треба  пройти  по  лінії  чиєїсь  долі. 
Розумієш? Так-так, по долі того, хто був там тоді, хто пережив той жах. А 
інакше у нас нічого не вийде, і ти будеш мучитися все життя. Я знаю, це 
дуже важко, це, наче пройти пеклом, але тільки так можна щось змінити. 
Дід сказав, що вдвох ми зможемо.

– А я осилю? – запитала схвильована Ангеліна.
– Я ж кажу, що вдвох треба. Ти згодна?
– Басю, хороша моя, а у мене є вибір?
– Немає! І у мене теж, бо вибирають тільки тоді, коли серце вільне, 

а моє вже прикипіло.Та вдвох ми сильніші. От подивишся, ми знайдемо 
людей, які бачили все те, ми обійдемо все місто, перепитаємо всіх, хто 
жив тоді тут. Напевно те, що ми будемо знати, – страшне паскудство, та 
щоб звільнитися і якось жити далі, треба знати правду. Подивись мені в 
очі, Ангеліно.

– Я дивлюся.
– Повір мені.
– Я, я...спробую.
Вони не помітили, як перейшли на „ти”, бо обидві трохи ошаліли, 

хоча ще не знали, що з того вийде і чи вийде взагалі, напевне, від тієї  
невідомості їх і розтеліпало, як перед стратою. І не можна було збагнути, 
хто  більше  хвилювався  –  це  був  один  психоз  на  двох,  такий  собі 
скажений абсолют єдності – ну, так, наче вони одразу вдвох підійшли до 
межі самоспалення.

Бася  схопила  Ангеліну  за  руку  і  потягла  до  кухні,  з  якої  густо  і 
терпко до очманіння пахло зіллям. 

Вона  щільно  закрила  жалюзі,  набрала  повну  склянку  води  з-під 
крану, поставила посеред столу.
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–  Спробуємо,  –  сказала  непроникно-крижаним  і  водночас 
урочистим голосом. – Нехай нам допоможе вода! А якщо у води не стане 
сили, то земля допоможе.

Частина  друга

Своєчасну втечу слід приписати такій же 
мужності вільної 

людини, як і битву, іншими словами – людина вільна 
вибирає  втечу з тією мужністю або присутністю духа, як і бій.

Барух Спіноза
  

Наумчик

Якби Наумчик був великим художником (ну, таким, як їхній вчитель 
малювання  Давид  Семенович),  то  найперше,  написав  би  олією 
автопортрет.  А взагалі  то,  можна й  олівцем,  тільки  таким,  щоб чорне 
було чорним, а сіре сірим. Бо у  Наумчика  ж таке  смолянисто-лискуче 
волосся, що очі відбирає, а – простим олівцем воно буде схожим на пір’я 
їхньої  єдиної  зозулястої  курки,  яка  витовкмачує  кубла  де  тільки  їй 
заманеться. А ще у хлопця очі темні, як вуглинки. Отож простим олівцем 
аж ніяк не вийшло б намалювати їх живими, справдешніми. Ну, вії, котрі 
аж позагиналися, якось вже можна було б і олівцем. І ніс, звичайно, – 
олівцем – не так би помітно було, що завеликий, та й вуха – теж. От 
окулярів він взагалі б не малював, бо вони йому пасують, як корові сідло. 
Це якийсь там астигматизм примушує чіпляти їх на перенісся, тільки-но 
розплющить очі.

О! Що б Наумчик намалював, так це свою невелику, трохи зачовгану 
часом  і  чиїмись  руками  та  підборіддям  скрипку.  Цей  дорогоцінний 
інструмент йому привезла із самісінької Москви тітонька Малка.

„Дарую,  племінничку,  –  сказала  вона.  –  Не  Страдіварі,  але  у 
Великому оперному звучала. А ти ж у нас геній, то все вийде геніально.”

І вийшло б, але тепер Наумчик не знає, як воно все обернеться, бо 
його вчителька музики подалася десь із Червоною армією відступати.

А жаль. Він би й учительку музики намалював. От її  якраз можна 
було  б  намалювати  олівцем:  вона  вся  така  русява-русява,  аж 
попельнаста.

Наумчик   любив дивитися на неї проти вікна,  особливо тоді,  коли 
вона брала до рук скрипку та смичок і ставала у гордовиту позу польоту. 
Так-так, йому завжди здавалося, що ось зараз, щойно смичок торкнеться 
струни і зазвучить перша нотка, його вчителька почне літати і, якби не 
стеля, то вона давно вже кудись випурхнула б.

Ба,  випурхнула.  Жаль.  Тепер Наумчику  треба самотужки дійти до 
Вівальді.

Дійде. Ну, не даремно ж кажуть, що геній.
Так  от,  сорочку  намалював  би  білою  і  обов’язково  з  відкладним 

комірцем,  бо  саме  такі  любить,  а  чорного  метелика  замість  краватки 
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йому  одягає  мама  –  вона  вважає,  що  всі  справжні  музиканти   –  з 
метеликом. А йому те якось не пече. Головне – музика.

Жаль, музику не намалюєш. Може, хтось і  знає, як її  малювати, а 
Наумчик не знає, бо він не художник – він музикант. Скрипаль.

А ще він трішечки поет. Але якщо про те, що він музикант, знають 
усі, то про те, що він пише вірші, не знає ніхто. Це страшна таємниця, бо 
всі  свої  вірші  (а  їх  у  нього  аж  п’ять)  присвятив  одній  дівчинці 
однокласниці. Ой, ні! Один вірш він присвятив своїй скрипочці, а значить 
– музиці.Та чотири – вже точно – Соні.

Вона сиділа за партою позаду, трохи лівіше Наумчика. Така красива, 
охайна. Носила дві коси, які зав’язувала крендельками і вплітала в них 
стрічки, такі сині, як волошки. В її батька була пекарня. Потім не стало. 
Але  Соня  до  війни  все  одно  носила  найсмачніші  в  світі  булочки  і 
пригощала ними дітей.

Школу закрили після того, як у місто прийшли німці. І тепер Наумчик 
дуже рідко зустрічає дівчинку.  Від того йому стало дуже сумно, ну так, 
наче хто у нього скрипку забрав, а йому конче треба щось зіграти. Так він 
ото сумує-сумує, а тоді починає писати вірші.

– Науме! – погукала мама з кухні. – Іди вечеряти.
Він принишк як налякане мишеня, човником долоні прикрив клапоть 

паперу, на якому щойно виливалася печаль у рядки заримованих слів і ні 
гу-гу.

– Науме, а що ти мені й за вухом не ведеш, то будеш сьогодні спати 
голодним, –  починала сердитися мама.

Хлопчик зітхнув: треба обривати своє велике натхнення і плентатися 
до кухні, щоб не залишитися без вечері.

Він сів коло довгастого дубового столу, підпер голову рукою і чекав 
своєї миски.

У школі він теж сидів, підпираючи голову рукою – так йому краще 
думалось.

І коли вчителька ставила питання на засипку: таке, що мало хто міг 
відповісти,  то  неодмінно сама ж і  казала:  „Науме,  я  впевнена,  що ти 
відповідь знаєш.”

І він знав.
А от малювати не вмів, але чомусь йому дуже хотілося стати саме 

художником. Скільки б він світу намалював! І  портретів.  Тільки Гришку 
Губу зроду б ні за так, ні за гроші не малював би, бо той – поліцайська 
морда.

Не встигли німці ввійти до міста, а Гришка вже з пов’язкою на рукаві 
розгулював і кожного ранку гукав через огорожу: „Ну що, жиди, не довго 
вам тепер раювати лишилося! Мотузки на всіх вистачить.”

От  паскуда!  Наумчик  знав,  що  лаятися  нечемно,  але  як  тут  не 
лаятися, коли сусіда мають – що гузку на лобі.

Мама  каже,  що  Гришка  з  комуністів  у  поліцаї  на  людській  крові 
виплив.

То нехай його  п’яний німець малює,  а  Наумчик  –  хіба  що в пику 
зацідив би такій наволочі.
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Тільки малий він ще,  мав би оце в п’ятому класі навчатися, так війна 
перебила. Але не так вже й погано, що малий, значить, у нього попереду 
ще стане часу вивчитися і на художника. Може, на дуже-дуже великого, 
щоб  і  олією,  і  олівцем  –  як  по  нотах  виходило.  А  коли  він  стане 
страшенно знаменитим,  то,  напевно,  й  Соня  захоче,  щоб він  писав  її 
портрет. Тоді вона прийде до нього у красивій жіночій сукні і скаже: „Чи 
не будете ви так люб’язні?..” Але Наумчик знає, що жінкам потакати не 
можна, бо вони сходу на голову сядуть. І тому він для годиться скаже їй, 
що треба подумати, що у нього страшенно багато замовлень...

– Так, і довго ти ще отак сидітимеш над мискою? – перебиває політ 
фантазій мама.

Наумчик тяжко зітхає і береться за ложку, розуміючи, що від рожевої 
мрії зараз лишиться тільки один великий пшик.

– Їж, синку, – каже мама, – поки є сяка-така провізія, а то до зими, 
може, й не стане. Картоплі малувато і борошна залишилася одна жменя. 
Ото, коли сусід, райкомівець, евакуювався, обіцяв підкинути, та, мабуть, 
не вийшло.

Вона сумно похитала головою
– Ма, а чому ми не евакуювалися? – запитав Наумчик.
–  Та кому ми потрібні,  сину?  Я –  тобі,  а  ти  – мені.  Якби ж я  на 

якомусь важливому заводі працювала або – в органах, а так...  Був би 
тато...

Вона безнадійно махнула рукою і замовкла на півслові.
Наумчик знав, що про тата говорити не можна, бо маму зараз же 

понесе  у  ревище.  Тато  у  нього  був  страшенно  розумним  і  великим 
активістом, мабуть, саме тому його забрали у 37-му серед ночі кудись 
туди, звідкіля він і словечком не обізвався.

А ще Наумчик знав, що раніше його мама працювала директором 
музею,  а  коли  тата  забрали,  то  одразу  чомусь  стала  працювати 
прибиральницею на тютюновій фабриці.

 – Мам, мам, а ота тьотя з косою, що живе коло базарної площі, 
наша  родичка?  –  це  він  навмання  запитав,  щоб  відволікти  маму  від 
згадки про тата.

Та мама вже встигла схлипнути, і одна велика сльоза покотилася по 
її щоці, залишаючи за собою вологий слід.

– Мам, ти чуєш? – хлопчик смикнув поділ ситцевого плаття.
– Чу-чу-ю...
І знову мовчить, давиться сльозами.
– Так родичка чи ні, питаю.
– Та ні! І чого це ти таке придумав?
– Гришка вчора казав: „Скоро всім вам гамплик буде,  жидьонок.  І 

отій вашій шльондрі з косою, і її виродку.”
– А ти не слухай його, Науме. Ніяка вона не шльондра. То він до неї 

чіпляється, липне, а вона посилає його до дідька. Так Гришка й казиться.  
Ривка ж, бач, яка ставна та гарна, а як дитинча народила, ще гарнішою 
стала.

– То чому він каже, що Ривка наша?
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– Так єврейка ж, як і ми.
І  Наумчик  не  став  більше  нічого  питати  далі,  бо  вже  знав:  так 

сталося, що він народився євреєм. Хоча ніяк не міг збагнути: чому саме? 
Хіба він того хотів? Ну, й що з того, що він єврейський хлопчик?

Сьогодні він не став питати тільки тому, що вже сто разів питав про 
те у мами. Вона намагалася йому щось пояснити, але, мабуть, нічого не 
розуміла  до  пуття,  бо  починала  виправдовувати  якихось  юдеїв, 
звинувачувати  римлян  у  розіп’ятті  Ісуса,  говорила  про  хрест,  про 
Голгофу, ще про щось...

Наумчик слухав і думав: „А до чого тут я?”
Потім  тяжко  зітхав,  не  наважуючись  зізнатися  у  власній 

недоумкувасті, бо вже звик, що і навчання і музика давалися легко, за що 
його й дражнили генієм. А тут... Тут він був дуб дубом.

Йому нічого було протиставити цьому незрозумілому світові,  окрім 
музики. І він тікав від химерних людоїдських загадок у шелест звуків, у 
грайливий перебіг нот, у безмежжя мелодій, у солоспів свого серця...

Наумчик ще так мало топтав цю землю і не знав, що вона плодовита 
і щедра не тільки на життя.

Ривка

„Чи  відрізати  косу?”  –  думала  Ривка,  стоячи  перед  великим, 
облущеним по краю дзеркалом.

Вона  тримала  в  руках  здоровенні  кравецькі  ножиці  і  мірилася 
шуронути  зі  всього  маху  прикро-прикро,  під  самісіньку  потилицю. 
Звичайно,  її  благовірний  на  завтра  проспиться,  оклигає  опісля 
вижлуктаної до денця буряківки і скаже, що вона здуріла. Та чхала вона 
на нього.

Хіба  це  не  він  вилив  учора  весь  гас  із   примуса  на  старенький 
килимок і  метлявся із сірниками,  як скажений пес, а  коли вона хотіла 
вибігти  з  квартири,  тримаючи  на  руках  чотиримісячного  синочка, 
загородив двері і так іржав, як вороний кінь на стайні? Одним словом, 
звіринець  в  одній  особі  та  й  годі.  Хоча  основне  амплуа  Ривчиного 
чоловіка – п’янделига, яких світ не бачив, але чомусь терпить.

Що їй тепер оця коса – одна морока. Ну, обкрутить короною тричі 
навкруг  голови,  так  від  того  ж  царицею  не  стане.  Та  ще  з  таким 
чоловіком. Та ще тепер, коли в місті німці, коли попереду щось страшне і 
безнадійне. Нічого їй красуватися.

Жінка  трохи  нахилила  голову,  закинула  косу  догори  так,  наче 
приготувалася до страти і зараз не волосся мала відтяти, а голову на 
дровітні. Розчепірила ножиці...

– Ривко! Чуєш, Ривко! А щоб ви так жили, як ми у курному підвалі! 
Чує мене хто-небудь чи всім тричі позакладало!? – лементував дядько 
Сьома із четвертої квартири, гепаючи у двері зі всієї дурі.

Ривка  кинула  ножиці  і  побігла  відчиняти.  Вона  замахала  руками, 
зацикала на дядька, притуляючи пальця до вуст, показуючи на мигах, що 
там, у прихалепничку, який кімнатою гріх було назвати, спить дитя.
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Руйнівник спокою трохи угамувався, згадавши про малюка.
– Ну, чого вам? – зашепотіла Ривка.
–  Ти  скажи,  яка  це  наволоч  із  мого  примуса  весь  гас  вилила? 

Мабуть, твій йолоп постарався?
– Я думала,  що він  з  нашого  вилив.  То  пішли,  я  віддам,  -  тяжко 

зітхнула  молодиця  і  винувато  попленталась  до  темного  без  вікон 
коридору.

Одноповерховий  будинок  на  п’ять  квартир.  Довжелезний  коридор, 
який слугує і за кухню. Отож п’ять столів, п’ять примусів, п’ять чайників... 
Піди тут, розберися, де чиє та ще на п’яну голову.

Ривці було страшенно шкода віддавати гас, бо з кожним днем його 
все  складніше  було  роздобути.  Навіть  килимок,  який  вона  вчора 
викинула на смітник,  не так було шкода. Та найжалкіше їй було свого 
синочка, батько якого хропів, як трактор, у єдиній пристойній кімнаті за 
ширмою.

Ну,  що  вона  зможе  дати  своєму  хлопчику  тепер,  коли  поліцаї 
нишпорять по подвір’ях вдень і вночі, коли німці заводять нові порядки, 
переписуючи кожну живу душу, лякаючи розстрілом за найменший крок 
не за їхніми правилами?

А тут ще оцей гас!
Ото сидить  вона коло своєї  швацької  справи,  торохкає  машинкою 

„Зінгер”,  шиючи,  перешиваючи,  латаючи...  Строчить  як  із  кулемета  по 
чотирнадцять годин на добу і молить Бога, щоб замовники йшли, бо без 
них їм усім хана. А толку? Заробить якусь грошину чи десяток яєць, а 
клятий п’янделига підслідкує, вкраде – і все спустить за півлітри.

Та вже коли б не та війна...
Тепер треба йти до сусідів побиратися, просити хоч трохи гасу в борг 

або ж за відробіток. Та, мабуть, вона вже всіх обшила з голови до п’ят і  
сподіватися варто тільки на борг.

Будинок  їхній,  можна  сказати,  інтернаціональний.  Ніхто  того 
особливо не згадував і значення не надавав, допоки німці не прийшли. 
Вони,  бач,  акуратисти  –  першим  ділом  на  кожного  „бумагу”  завели.  І 
виходило так,  що українців  шестеро і  росіян шестеро,  двоє вірменів  і 
четверо  євреїв  –  Ривка  зі  своїм  синочком,  дядько  Семен  (Сьома  по-
дворовому) і дід Льоня, чоловік Голубки.

За гасом Ривка якраз і пішла до тієї Голубки, бо лагіднішої жінки світ 
не знав і, мабуть, за те, що вона всіх жаліла й голубила та інакше, як 
голуб’ятами, не називала, її саму так і прозвали. Вона була розумною, 
сильною і великою жінкою. До неї зверталися всі: хто за допомогою, хто 
за  порадою,  за  рецептами  і  просто  так  –  поговорити.  Нікому  зроду 
Голубка не відмовляла і чим могла, тим і підсобляла.

Дід Льонька жив за її спиною як за кам’яною стіною. Він був тихим, 
непомітним, дуже сором’язливим і  мовчазним – зроду зайвого слова і 
обценьками  не  витягнеш.  Та  коли  у  дворі  траплялась  якась  нагода 
посвяткувати і сусіди збиралися за довжелезним дубовим столом, то дід 
Льонька був головним, без нього у такому ділі ні туди тобі – ні сюди.
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Ото  вже  був  його  час,  бо  на  гармошці  грав  так,  що  аж  зашпори 
заходили і на скрипці вмів, і на бубоні вмів. Бувало, як утне, як утне, то й 
мертвий з могили вискочить. Тут тобі  і  російська частівка,  і  українська 
народна, і єврейська, і популярна з кіношного екрану.

Тоді Голубка сідала поруч свого Льончика, як великий пуп’янок, і так 
пишалася ним, що ось-ось розквітне і запахне.

 У Ривки   з  Голубкою були  такі  відносини,  наче вони граються  у 
дочки-матері, бо старша дуже часто казала молодшій, щоб та говорила 
отак чи інакше. Ривка слухняно повторювала за Голубкою, і не було в її 
житті  ще жодного випадку,  щоб  пошкодувала за  тим.  Може,  саме так 
вона вчилася бути розумною й сильною, а, може, і сама такою була, а те, 
що вони розуміли одна одну з  півслова,  подвоювало не тільки жіночу 
солідарність, а й мудрість, яка накопичується з покоління в покоління і 
передається естафетною паличкою на безкінечній дистанції життя.

– Не дам, – сказала Голубка, чим огорошила Ривку. – Ти ж розумієш, 
що твій голуб безкрилий завтра знову щось учудить за сто грамів. Давай 
так, приходь і готуй на моєму примусі. Мого він не займе, побоїться.

Ривка зітхнула.
– І що б я без вас...
– Те, що й я без тебе, – перебила її Голубка.
Пізно ввечері, коли хлопчик заснув, а чоловіка чорти кудись понесли, 

незважаючи на комендантську годину, Ривка згадала про свої зазіхання 
на  власну  косу.  Вона  розплела  її,  розчесала  дерев’яним  широким 
гребінцем.  Волосся  потекло  ручаями,  дістало  литок,  огорнуло  плечі  і, 
мовби  живе,  одухотворене,  проспівало  осанну  жіночій  довершеності. 
Ривка спробувала уявити себе стриженою і злякалася. Їй здалося, що 
без коси вона буде кимось іншим, якоюсь калікою, може, навіть не жінкою 
і не людиною, а якоюсь голою колодою. І такий жаль охопив її, така сива 
туга, наче вона вже відтяла частину своєї душі.

Руки не здійнялися, і коси вона не відрізала. Заплела її легесенько 
та й пішла спати.

А  вранці  пошкодувала,  що  не  відрізала  волосся,  не  відкремсала 
свою красу.

Ото  ледь  за  вікном засіріло,  хтось  у  шибку  легенько  так  стукнув. 
Кинулась одразу. Прислухалася: тихо. Думала, що здалося. Зиркнула на 
ліжко,  де  мав  спати  чоловік  –  високі  подушки  незайманою  копичкою. 
Валандається десь харцизяка, та хіба це вперше. А про неї, хай би його 
вже й мухи з’їли.

І тут знову хтось постукав у шибку. Це не він – у нього свої ключі є. 
Визирнула  у  вікно.  Нікого.  Накинула  поверх  сорочки  велику  картату 
хустину і пішла у коридор. Тихесенько прочинила двері.

І тут дебелий яловий чобіт у щілину щурем шась. І все – не зачиниш.
Стоїть  упритул  Гришка  Губа і  дихає,  як ковальські  міхи,  та  таким 

перегаром пре, що дух забиває і в очах – пеленою. Шарпонув двері на 
себе, піймав Ривку за косу; двічі на правицю намотав, а лівою – затис 
рота, щоб не крикнула і поволік до сараю, що у дворі.
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– Пусти! – сичить вона крізь його цупкі пальці. – Чоловік зараз вийде, 
він тобі...

– Хи-хи-хи... – тихесенько регочеться Гришка. – Твій чоловік, як смик, 
п’яний хропе у мене в поліцайському відділку, жидівочко.

Ривка пручається,  хоче його за палець зубами піймати,  а у нього 
рука, як ковадло, тисне – ні дихнути, ні крикнути.

Отак,  задкуючи,  до  дерев’яного  сараю доштовхалися,  тут  Гришка 
гачок одним махом з дверей зірвав і кинув Ривку на низеньку кролячу 
клітку. Вона й рота розкрити не встигла, як він їй знову своєю клешнею 
щелепу  затис.  Потім  спиною  до  себе  обернув,  а  коса  на  правиці  як 
налигач, – загнуздав таки цю норовисту кобилицю.

Орудує  поспіхом, від нетерплячки аж жижки тремтять. Сорочку на 
Ривці задер, білизна заголеного жіночого тіла блиснула у напівмороці, 
збуджуючи.  Зубами  скреготнув,  рвучким  поштовхом  ноги  у  яловому 
чоботі розімкнув стулені зі всієї жіночої сили литки. Пасок на штанях не 
піддавався – заїло.

– А мать твою... – лайнувся.
Штани впали.
–  Ну  що,  жидівочко,  не  захотіла  королевою  потішитися,  будеш 

потаскухою, – прошепотів їй на вухо. – Тепер ти від мене – хіба що на 
той світ.

І тут благенькі дерев’яні дверцята рипнули, швидке ранішнє світло 
рвонуло у сарай, та так нахабно, так яскраво по всіх закутках одразу.

Гришка остовпів на якусь мить. Виблискуючи голим задом, він хапав 
свої штани, але вони знову падали. Орудував однією рукою, а правиця 
заплуталася  у  Ривчиній  косі,  здавалося,  намертво.  Лютуючи,  Гришка 
шарпав бідну жіночу голову, обривав волосся.

А Ривка, стерзана болем, страхом і соромом, кричала так, що було 
чути до замістя.

– Допоможіть, рятуйте! Людоньки! А-а-а...
Коли Губа нарешті виплутався  із розпатланого волосся, вирвавши 

добрячий жмут, і похапцем натягав штани, до двору вже набігло хтозна 
скільки люду, навіть із сусіднього будинку хтось примчав.

Люди  стояли  коло  сараю  німою  стіною  і  схарапуджено  мовчали, 
дивились, як, застібаючи на ходу штани, підтягуючи пасок, вивалився із 
низеньких  дверей  роз’ятреним  биком  червонопикий  Гришка  і,  пручи 
матюччя, подався з двору.

– Щоб вам повилазило!.. – гаркав він. – Збіглися витрішки ловити. 
Дізнаюся, яка то наволоч писок не в своє корито всунула, юшку випущу. 
Начувайтеся, жидівські морди!

Розпатлана Ривка, розштовхавши сусідів, соколицею кинулася в дім, 
де  страшним  лементом  заходився  спеленаний  у  лялечку  крихітний 
хлопчик.  Вона  впіймала  на  ходу  погляд  діда  Льоньки  і,  винувато 
кліпнувши очима, все зрозуміла.

„Господи, дай мені сили і розуму сотворити святу молитву за цього 
сивого діда!” – подумала невіруюча Ривка.
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А в грудях стугоніло, обривалося, летіло понад землею у страшну 
безвідь наполохане серце...

Гришка

У Гришки Губи після обіду рвало голову. Стрельнуло в потилиці, а 
потім розповзлося по всьому „куполу”  і  так ломить, що світу білого не 
видно.

Воно, звичайно, слід би було після п’яної ночі трохи похмелитися, 
так не можна сьогодні, бо комендант Рондорф збирає всю поліцайську 
братію.

І що тепер з отією болячкою робити?...
А все – ота клята жидівка, мать би її перемать і вздовж, і впоперек.
Гришка  підійшов до  невеличкого  люстерка,  що висіло за  шафкою 

над рукомийником, зазирнув.
– Ой, ма! Оце так пика! – вигукнув.
І  почав хлюпати на своє бурякове обличчя водою, торохкаючи на 

весь поліцайський відділок.
Із невеличкої комірчини, напівпрочинені двері якої відображалися у 

дзеркалі,  висунулась  кудлата,  нечесана  голова  чоловіка,  повертілася 
туди-сюди, кліпнула маленькими очима і набубнявілі губи прорекли:

– О, Гришаня! Ти чим тут тарабаниш?
Губа якусь мить тупо дивився на відображення, пригадуючи, хто б це 

міг бути, а потім поволі розвернувся і попер:
– Ану,  котися звідси, бидло!  А то я зараз так тебе протарабаню... 

Давай,  давай,  шуруй  до своєї  жидівки  під  подол,  щоб я  тобі  яйця не 
повідривав.

– Та ти шо, Гришаня, ми ж з тобою на одній вулиці горобців ганяли!  
Ми ж  учора...

–  Та  пішов  ти...  –  залютувався  Губа  ще  більше,  наливаючись 
червоним.

Ривчин  чоловік  позадкував,  протиснувся  своїм  нікчемним  тільцем 
крізь щілину і зник, забувши з переляку зачинити за собою двері.

Гришка  торохнув  ще  раз  умивальником,  гримнув  дверима, 
висмикнув  стільця  з-під  письмового  столу.  Не  сів,  а  впав,  аж  загуло. 
Схилив голову на руки, скреготнув зубами і мало не завив.

Клята  Ривка  не  йшла  йому з  голови.  І  що то  за  баба  така  –  не 
дається. Та хіба йому бракує того дива, тієї бабської породи? Вони ж до 
нього  самі  пхаються,  а  ця,  бач...  Зроду  ні  до  кого  не  палав  такою 
скаженою хіттю, як до оцієї гривастої жидівки.

Ще у райкомі,  здавалося, наситився од пупа. Бувало щойно якась 
вертихвістка сідницями гойдне, він її до кабінета і так відходить, що та 
три дні соловіє і йому на очі норовить потрапити, щоб він ще хоча б разок 
припік її, прихиливши до столу. Сам знав, що мастак на такі витівки. А тут 
душу рве за якоюсь жидівкою.

У Гришки завжди було те, що він хотів, і рівно стільки, скільки йому 
було треба. При совєтах він ходив у невеликих начальниках. А на біса 
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йому дуло нагана коло скроні? Усі його ідейні наставнички давно у тундрі 
закоцюбли, а їхні душі у пеклі бовтаються, та туди їм і дорога. А Гришка 
не дурень, він сам собі на умі.

Щоправда, перед приходом німців трухнув добряче. Та викрутився, 
бач. Одного-двох комуністів здав на мило – і все пішло, як по-писаному.

Тепер  він  теж  невеличке  начальство,  ота  золота  середина,  яка 
задніх не пасе, але й наривається.

Вдома у Гришки все як годиться, як слід тому бути. Дружина тиха-
тиха як вода у ставку,  він попервах на неї пару разів цикнув  і  на все 
життя вистачило. Живуть вони удвох, дітей не надбали. Та те невелика 
біда, бо діти різними удаються. Ото якби було таке затуркане, як його 
Галька, то й ходи за ним до самісінької смерті, мов за неміччю якоюсь, 
пропихай поперед себе. Хіба то життя!?

Гришка  зняв  з  гачка  вогкий  розцяцькований  червоним  хрестиком 
рушник, притулив до лоба. Вроді не заважає. Оповив голову, затяг вузол 
на потилиці.

Потроху почало відпускати.  Може,  до вечора таки оговтається, бо 
треба і  до шефа,  і  шафку у  сусідки  забрати.  Оце ще одне жидівське 
кубло!  Щоправда невелике – мати та син.  І  сусідку  ще можна було б 
стерпіти – не вредна, а от виродок малий таке цабе, такий головастий 
інтелігентик,  що  аж  нудить.  Якби  воля,  взяв   би  отак  за  смолисті 
кучерики, у лупаті баньки харконув  і розмазав по стіні. Та хай ще трохи 
поживе – недовго лишилося. А меблі треба забрати – згодяться. Дурна 
баба думає, що він за те трухлиння її жидьонка прикриє – не впише до 
єврейського списку. А дулю з маком вона не хоче? Ти диви, думає, що 
Гришка йолоп. Може, ту шафку шашіль вже сто разів трахнула? От якби 
золото та камінці принесла, то подумав би. Хоча і тоді, мабуть, обкрутив 
цю дурепу  з  курячими  мізками.  А на біса йому халепа? Донесе хтось 
гебітс-комісарові Вольрофу – і хана – кулю в лоба, як кокарду, всадять за 
євреїв.

Та Гришка не дурень, він все уладнав би: золото – нам, а кулю – 
вам. По-чесному. Ха-ха-ха...

Від  таких  обнадійливих  думок  Губі  стало  трохи  веселіше,  і 
підперезана рушником голова, усвідомивши себе достобіса кмітливою, 
почала потроху вщухати.

Гришка  зиркнув  на  годинник,  зірвав  рушник  і  заспішив  на 
Півторащину до комендатури.

А там новина.
На столі у коменданта Рондорфа купка папірців, на яких чорним  по 

білому двома мовами пописано, щоб 15 жовтня всі жиди зібралися на 
базарній площі для переселення. При собі мати цінні речі, теплий одяг, 
документи. Ну і про розстріл за невиконання наказу – без цього у німців 
жодний папірець не обходився. У них – тільки що – і розстріл. Ступив не 
туди, сказав не те, народився не тим, слугував не їхньому богові – на 
автоматний  курок  натиснув  і  шуруй  влучно.  Можна –  в  лоб,  можна – 
груди  розкроїти,  можна  –  кишки  випустити  чи  так,  щоб  білі  кістки 
повилазили.
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А Гришці все те – до одного місця. Він за місяць  окупації вже звик, і  
тепер йому вид крові, як рибі водичка.

Сам,  щоправда,  він  ще тільки  двох  ідейних райкомівців  кокнув  за 
наказом. Але надивився вже такого, від чого попервах блював. Та серце 
швидко ствердло – загартувалось, як криця. Йому тепер і самому іноді 
кортить  продірявити  чийсь  „казанок”.  Особливо  руки  сверблять,  коли 
остограмиться. І так йому тоді чухмариться, наче коростою обріс. А душу 
якийсь  шолудивий  чортик  дратує,  лоскоче  та  ще  й  на  вухо  норовить 
щось брехнути. А Гришка гарячий – як закипить, то пару треба кудись 
випустити неодмінно.

Ото  вчора  всю  ніч  у  відділку  пиячили,  а  під  ранок  чортик 
поштурпелив його на Ривку – таку сороміцьку та солодку побрехеньку 
сплів, що у Гришки слина потекла, як у скаженого пса. Тільки ніякого діла 
з того не вийшло – одна оскома лишилася. Знати б, хто тоді приперся, 
голими руками паскуду задушив би.

Гришка звично скреготнув зубами і знову впіймав себе на думці про 
Ривку.

І  тут  його  наче  ґедзь  укусив:  це  ж  і  її  доля  у  цьому  папірці 
видрукувана.  У  голові  знову  загуло  так,  наче  там  бджолиний  рій 
опинився.

Гришка знав, яке „переселення” до Бабиного яру відбулося два тижні 
тому у Києві. І про прибуття айнзацгрупи (спецпідрозділ – авт.) знав. Він 
уже багацько про те знав, а ще більше здогадувався.

Отже ледве дочекався, коли, отримавши накази та розпорядження, 
поліцейська братія почала розходитися.

Хто куди, а Губу ноги самі понесли до Ривчиного будинку.
Осінній прохолодний вечір наліг на паркани і дахи щільним мороком, 

загус сірою масою на вулицях і в провулках, по садках і дворищах рано 
спустілого міста. Тихо, безвітряно і безлюдно. Мовчазне зловістя. Воно 
заполонило майдани, сквери, парки, серця, душі, мислі...

Гришка сунув містом, як сновида, і думав, думав, думав... А голова 
тріщала і ніяк не могла зібрати мислі докупи, щоб вийшло щось хитре, 
щоб вовки були ситі і вівці цілі.

І така злість насунулася на Губу, така досада спіткала душу, що якби 
автомат у руки – перестріляв би всіх підряд, як псів підпарканних. Однією 
б чергою: червоних комісарів, всю німчуру, коменданта, євреїв,  собак...

Дорога до Ривчиного будинку ішла мимо власної садиби і, проходячи 
мимо,  Гришка  зазирнув  за  паркан,  та  погляд  ковзнув  далі  і  вперся  у 
єдине ледь освітлене паршивим каганцем сусідське вікно.

– А меблі! – вигукнув уголос і круто звернув до двору.
Наумчикова  мама  одразу  відчинила  двері,  щойно  впізнала  голос 

сусіда,  якого  чекала  весь  вечір,  щоб  віддати  шафку  і  стіл,  як 
домовлялись.

Гришка влетів страховидлом: очі горять, хекає, сам себе не відчуває 
і з порогу:

– Все, жиди, ваш час скінчився!
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І став бігати по кімнаті, нишпорити по закутках, хапати речі. Наумчик 
з мамою притислись одне до одного, стоять коло стіни і мовчки пасуть 
очима. 

– Завтра на кожному стовпі буде об’ява. Почитаєте! – пробубнів собі 
під носа, запихаючи у сільський плетений кошик, що потрапив йому на 
очі, оксамитову скатертину зі столу.

– Григорію, – тихим голосом обізвалася Наумчикова мама. – Ми ж 
домовилися, що ти візьмеш стіл і шафку, а кошик не наш, його Марійка із 
Засулля залишила до завтра.

–  Кошик?  Ха-ха...  Ко-шик,  –  протяг  Гришка.  –  Не  будь  такою 
дурепою. Ой, держіть мене, а то впаду! Кошик!!

І він зайшовся істеричним реготом.
Нареготавшись, вилетів із будинку шершнем. Десь метлявся, когось 

привів, удвох заходилися виносити шафку, стіл і ще щось.
Шафка  чинила  спротив,  здавалося,  що  вона  вгрузла  в  підлогу 

намертво  і  двоє  дебелих  дядьків  насилу  зрушили  її  з  місця.  Та  коли 
дотягли до дверей, вона знову закомизилася і довго та вперто оббивала 
одвірки, насилу виштовхали.

Гришка упрів, розперезався.
Надворі вже було поночі, коли він трохи угамувався і сів на лаві під 

хвірткою перевести дух.
Не  встиг  дихнути  на  повні  груди  і  зробити  пару  затяжок  кволим 

димом слабенької німецької цигарки, як Ривка стала перед очима, мов та 
Мавка. і манить, манить. Серце давонуло, стислося і припекло так, наче 
хто залізяку з горну щойно вихопив і йому під ребро всадив.

Втомлений і зопрілий, худий, мов ухналь, поплівся до жилкопівського 
будинку, де жила та чортова баба, яка ссала з його душі соки, з серця – 
кров,  а з голови – розум.

Вже коло самісінького будинку ноги обважніли і геть не несуть,  ну 
так, наче хто свинцю у черевики налив. Ноги не йдуть, а за душу якась 
нечиста сила тягне.

Восени ніч приходить рано.
У п’ятиквартирному  будинку ще ніхто не спав, і коридорні двері були 

не на гачку.
Губа  переступив  поріг  і  одразу  побачив  Ривку.  Вона стояла  коло 

закіптявілого  примуса  і  варила  кашу  дитинчаті.  Тільки-но  побачила 
Гришку, насторожилася, виструнчилася, аж кофтина на молочних грудях 
напнулась, а великі темні очі викресали іскру.

– Не підходь – кричатиму! – сказала холодним, рівним голосом.
– Не бійся, – тихо промовив він. – Я слово мовлю і піду.
– Чого тобі?
– Я й сам не знаю, Ривко. Ти мене про те не питай. Краще забирай 

своє жиденя і тікай звідси.
– Куди я втечу?
– Не знаю, куди – може, у село якесь чи до родичів, чи до іншого 

міста.
– Немає у мене родичів у іншому місті.
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– То вже хоч світ за очі, а йди звідси. Чуєш, іди! Прошу тебе! А ти мій 
крутий норов знаєш – я просити не звик.

Ривка  дивилася  на  Гришку  широко  розкритими  очима  і  нічого  не 
могла второпати. Чого це він так з нею? У нього ж зроду тільки „мать-
перемать” лізло з рота та соромітщина на умі. А тут така метаморфоза.

– Тікай, Ривко!
І пішов нишком, навіть дверима не бахнув – причинив обережно, а 

вони  жалібно  так  рип-рип  –  і  тиша.  Та  така  давучка,  така  німа,  що 
волосся дибки.

Гришка і сам не міг збагнути себе. Хіба він не волів плюнути на цю 
кляту бабу? Та ба, не він був вершителем власних вчинків, а щось таке, 
чого зроду не визнавав, що заперечував,  чого,  може, й боявся, бо не 
відчував ніколи. І що тепер буде, коли власна воля вже не належить собі, 
отакому сильному, коли відчуваєш, що душу під себе підім’яла, нехай і 
ставна, і гарна, але ж слабка баба? Та ще єврейка.

Це ж який глум!
Гришка  ішов темними вуличками  і  не бачив  перед  собою дороги. 

Йому  здавалося,  ступить  крок  –  і  шубовсне  у  прірву,  полетить  сторч 
головою, розіб’ється на друзки.  А земля мовчки проковтне його,  і  ніде 
ніякого сліду...

Дорога

Ранок свіжий, сонячний, аж бринить. Отак би вийти на Верхній Вал – 
і птахом понад Сулою, щоб одним махом перелетіти і ріку, і Засулля, і 
оцих  чорних  скажених  есесівців,  яких  відтепер  у  місті  –  як  собак 
нерізаних.

І навіщо воно прийшло – це зловісне 15 жовтня?
Наумчик вкляк посеред напівпорожньої кімнати і сумно дивився на 

розкидані  речі,  які  були  йому такими дорогими,  до котрих  звик.  Мама 
стояла поруч  посеред вузлів  і  розгублено озиралася – їй  не під  силу 
понести  все  те.  І  тут  вона  почала  плакати,  заламуючи  руки.  Та  так 
голосно, так страшно, що, здавалося, весь білий світ чує. І той світ зараз 
теж почне плакати і загуде від ридання.

Наумчик притис до грудей свою любу скрипку і не знав, що зробити 
аби мама так страшно не голосила. Він уже ладен був скоріше йти на ту 
кляту Базарну площу, де повинні зібратися всі євреї о восьмій, тільки б 
мама замовкла. А вона плаче!

Хтось  постукав  у  вікно короткими,  швидкими,  як  кулеметна  черга, 
ударами.

– Мамо, мам, – погукав хлопчик.
А вона зайшлася так, що нічого не бачить і не чує. ЇЇ плач перебив би 

голосіння  сотні  плакальниць,  виття  тисячі  вітрів,  ревище  бурхливого 
водоспаду. Так плачуть тільки тоді, коли скуте передчуттям біди серце 
стискається від болю до розмірів сльози і виштовхує себе із знесиленого 
тіла, так оплакують тільки своє найрідніше, найдорожче – єдине. Це плач 
по собі.
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Хтось знову й знову тарабанив у шибку.  І  від того у хаті  зчинився 
такий бедлам звуків, що Наумчикові стало дуже страшно. Він забився у 
куток, затулив вуха пальцями і так міцно заплющив очі, що великі жовті 
плями заметляли в голові, як зграя ошалілих метеликів. Враз занудило.

І тут мама перестала плакати. Вона озирнулася, не помітила сина 
поруч і насторожено замовкла.

А хлопчик сидів нищечком у куточку, зіщулившись, і рахував клятих 
метеликів

У вікно вже ніхто не тарабанив.
– Науме! – вигукнула мама, коли побачила його заціпеніле тільце. – 

Синочку, пробач! І що ж ти будеш пам’ятати, коли мене не стане, тільки 
як я  тебе лаяла та ревла коровищем. Пробач, рідненький!

Вона  присіла  коло  нього  навпочіпки,  пригладила  вогкою  від  сліз 
рукою неслухняні кучері на дитячій голівці, важко видихнула:

– Рушаймо, синочку, а то прийде Губа, не поздоровиться.
– Він уже приходив, мабуть, – сказав Наумчик.
Вони  вийшли  з  двору,  штовхаючи  поперед  себе  дитячій  візок,  в 

якому мама возила Наумчика, коли він був немовлям. Тепер там лежали 
нехитрі пожитки і трохи харчів. Любу скрипочку хлопчик ніс у руках, міцно 
притискаючи до грудей.

Своєю вуличкою йшли удвох.
Сонце світило по-осінньому яскраво і не тепло.
Коли  наблизилися  до  Базарної  площі,  їх  уже  оточила  ціла  юрба. 

Люди йшли мовчки. Хтось теж штовхав поперед себе дитячій візок, хтось 
–  інвалідську  коляску,  хтось  –  обвішався  з  голови  до  п’ят  валізами  і 
вузлами, хтось – тяг за руку дитинча, хтось – спирався на ціпок, хтось – 
на милиці, когось вели попід руки.

Коло самісінької  Базарної  площі  Наумчик  побачив,  як з  двору,  де 
жила Ривка, вийшов дід Льонька –  гармоніст, а за ним і його Голубка. 
Велика  жінка  важко  переставляла  налиті  водянкою  ноги  і 
перегойдувалася  з  боку  на  бік  по-качиному.  Дід  дріботів  коло  неї, 
кутаючи худющу шию у теплий плетений шарф.

Мама зупинилася і привіталася до них:
– Здрасть! Діду, а навіщо ви Голубку з собою тягнете?
–  Тягну?  –  огризнувся  той.  –  Та  я  її  прив’язати  хотів,  щоб  дома 

сиділа, а вона...
– Куди голка – туди й нитка, – втрутилася сама Голубка. – Думаю, 

німчура  дозволить  мені.  Ну  то  й  що,  що  українка,  –  я  його  законна 
дружина. Нам треба бути вдвох.

І  тут  із  двору  вийшла Ривка.  Вона виплила чорнявою лебідкою з 
хвіртки,  несучи на руках спеленаного хлопчика. Більше у неї нічого не 
було, і одягнена тільки в чорну бавовняну сукню, яка влипла у достобіса 
гарне тіло, вона не йшла, а летіла. А на голові коса, обкручена тричі як 
чорний траурний вінок. Іде стрімко і так, наче довкола ніде нікого немає, 
тільки вона одна.

А  слідом  за  нею біжить  дядько  Сьома  зі  стареньким  кожушком  у 
руках і кричить:
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– І щоб я мав таку дружину, я б її  на руках носив, а цей паршивець, 
щоб йому на Дерибасівській недокурки збирати, голою з хати випхав.

Він накинув на Ривчині плечі кожушок і вона зупинилася.
Повела довкола очима.
Базарна площа затрамбована людом. І все те якось тихо-тихо гуло, 

рухалось, розмовляло-жило. Але у всьому тому було щось стражденно-
незвичне і, здавалося, що то великий темний казан, в якому ворушиться 
людська маса. Тут тіла і душі ліпилися докупи, і вже не було Ривки чи 
Наумчика,  дядька  Сьоми чи діда  Льоньки – все те називалося одним 
словом – євреї.

Довкола нишпорили поліцаї. Шуліками туди-сюди розлітаються, а за 
мить знову – докупи.

Німців небагато, тримаються відокремлено, наче гидують і натовпом, 
і поліцайською братією.

Наумчик опинився поруч Ривки і так дивився на неї, що йому в очах 
попливло. Вона, мабуть, відчула той погляд і подивилася на хлопчика. 
Їхні очі зустрілися, і  Наумчика як струмом штурхонуло.  А як би інакше 
могло бути, коли  ця тьотя така писана? От би його Соня такою кралькою 
виросла!

Тут натовп сколихнувся і поволі потік полтавським шляхом до Сули. 
Наказали йти на Засулля, прокотилося людом. Рухались, як тихоплинна 
ріка. 

Наумчикова  мама  більше  не  плакала  –  їй  заціпило.  Мовчки 
штовхала дитячий візок поперед себе і  пасла очима сина, який трохи 
відставав.  Хлопчик  міцно  притискав  до  себе  скрипочку  і  весь  час 
озирався на Ривку, яка так само притискала до себе синочка. Навіть у 
цьому суцільному потоці жінку не можна було не помітити, бо вона одна 
йшла простоволосою, коронована власною косою.

З  крутосхилу  вже  видно  було  дерев’яний  міст  через  Сулу,  який 
ділився навпіл греблею. Темна глибока вода завмерла, ховаючи стрімку 
течію у глибочінь, де гадюччям спліталися слизькі водорості, де бездонні 
вирви крутилися на чорториї і все те прикрашалося розлогим лапатим 
лататтям.

– Мамо, давай примостимо хлопчика на наш візок, – сказав Наумчик.
Призупинилися.
Мама  мовчки  зібгала  щільніше  речі  і  кивнула  Ривці  головою.  Та 

якусь хвилину вагалася, але таки поклала дитину.
Рушили.
Ривчина рука прикипіла до візочка.
Вздовж дороги стояли люди, проводжаючи чорну процесію так,  як 

проводжають небіжчика в останню путь.
– О, старший над псами показався! Щоб його пранці поїли! – крізь 

зуби процідила Наумчикова мама.
Поліцаїв побільшало, вони вели колону, яка сумирно, без спротиву 

наближалася до мосту.
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Гришка стояв, як вкопаний, коло узвозу і мережив поглядом натовп – 
він  шукав  її,  ту  каверзну єврейку,  через котру  тиняється осьдечки,  як 
затруєний.

Побачив і змінився з обличчя – білі плями пішли по червоній пиці, 
засіпався  туди-сюди.  Он вона пливе і  нікого  довкола не  бачить,  наче 
княгиня яка. Та хоч би на голову намітку якусь накинула – не літо ж. І тут 
ноги самі понесли його до Ривки.

– Не послухала мене, дурна бабо, – сказав, наблизившись упритул. 
– Ти що, не розумієш, вас переселять сьогодні у яр.

А вона йде мовчки – й ані слова. Тільки очиськами своїми кудись за 
небосхил зоряє.

Гришку аж зателіпало.
– Ривко, Ривко!.. – простогнав і відійшов убік.
Жінка,  зливаючись  з  людською  живою  рікою  жаху,  попливла  до 

мосту, де стояли гітлерівські людолови, підштовхуючи приречених.
Поліцаїв на замостя не пустили – боялися паніки. Тут уже орудували 

підрозділи айнзацгрупи. Ці кати вміли вбивати – вони пройшли навчання 
у спеціалізованій школі при СС.

Отут  все  змішалося,  як  змішується  грішне  з  праведним,  живе  з 
мертвим, любе з ненависним і як кров змішується з землею, яка всмокче, 
нап’ється донесхочу і  буде мовчати,  бо хто знає,  що їй  треба.  Може, 
саме землі і  не вистачає час від часу тієї живої крові,  а мертвечиною 
вона завжди сита.

Люди відчули лихо і запороха тривоги поповзла від серця до серця 
як  зараза  якась,  сколихнула  колону,  заагонізувала.  Зчинилася 
штовханина, з якої ті, хто стояв вздовж дороги, вихоплювали діточок.

– Ой, доцю моя, що ж ти тут робиш?! – закричала якась жіночка у 
квітчастій хустині і висмикнула з колони дівчинку. – Пішли звідси, пішли, 
дитинко!

Наумчик знав Лію і те, що її мама і дідусь ішли попереду, він бачив 
так  само,  як  бачить  свою  маму.  Але  чомусь  Ліїна  мама  штовхнула 
дівчинку  в  спину,  кинула  в  руки  тієї  чужої  тьоті,  а  сама  пішла,  не 
озираючись, повз гітлерівця з великою вухастою вівчаркою, що шкірила 
білі  ікла  і  гарчала,  гарчала...  Слина  скапувала  з  її  чорної  пащеки  на 
стоптану траву.

Дерев’яний  міст  застогнав  під  незчисленними  ногами,  загомонів 
монотонними звуками, задвиготів.

 І  раптом  якийсь  чоловік  кинувся  до  поручнів,  перехилився  –  і 
шубовсть у темну воду. А навздогін йому автоматна черга – тра-ба-бах, 
тра-ба-бах...

Але  то  пусте  –  німець  стріляє,  а  вирва  вже  затягла  гаспидський 
вузол,  крутонула  раз  та  вдруге  і  проковтнула  ще  живе  тіло  на  очах 
ошелешеного люду.

Стогін, плач, страх. Ось вона – смерть. Всі, хто бачив те, зазирнули 
їй в очі  і  пішли далі, а той, що перехилився через поручні,  спробував 
поборотися за життя.
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У Наумчика в грудях щось запекло, запекло і зотліло. І так там пусто 
стало,  що все тіло набуло кволості  –  не хочеться ні  слова мовити,  ні 
пальцем поворухнути, і ноги не несуть, а треба йти.

Як же так сталося, чому цей дядьо захотів померти? А, може, він 
хотів врятуватися, втекти від смерті. Напевне, їх усіх ведуть на смерть, 
бо довкола так багато гітлерівців,  оточили замостя і  гонять людей,  як 
скот.

 Та хіба ці люди хочуть бути мертвими? Ні, ні – Наумчик не хоче, і 
ніхто  не  хоче  смерті.  То  хто  ж  того  хоче?  Ага,  це,  мабуть,  фашисти 
хочуть, щоб всі євреї були мертвими. Та фашисти теж люди. Чому ж одні 
люди хочуть смерті інших?

Наумчик читав про інстинкти і  дуже добре пам’ятає, що у людини 
основний інстинкт – життя, а виходить, що людина може хотіти і смерті, 
нехай не своєї – чиєїсь, але хоче.

У хлоп’ячій голові колобродили думки, шукаючи відповіді на складні 
запитання. Та хто йому зараз відповість?

Глянув на Ривку і стало страшно: невже ця гарна молода тьотя може 
бути мертвою? І її  маленьке дитинча, і його, Наумчикова, мама? А він 
сам, що – теж може бути мертвим? Та нізащо у світі!

Колона повзла й повзла, минаючи замостя й Засулля.
– Це ж ми у серпні тут протитанкові окопи рили, – обізвався до Ривки 

якийсь чоловік. – Отам вже й коноплезавод, а далі вже видно й вагову 
коло воріт.

Ривка  подивилася  на  чоловіка,  озирнулася  на  колону,  перевела 
погляд на візочок, у якому спало блаженним сном немовля. І враз ніби 
прийшла до тями після втрати свідомості. Наче нічого особливого з нею 
й  не  сталося,  але  щось  таки  завирувало,  збурилося:  щоки  запашіли, 
великі очі ожили.

– Ви вже були тут? – перепитала чоловіка.
– Та кажу ж, окопи рив коло яру.
–  Гади!  Так  вони  нас...  –  і  замовкла  на  півслові,  глянувши  на 

Наумчика. – Слухайте, а що то за дерев’яний хлівець коло воріт?
– Та ніякий то не хлівець, а уборна.
– А туди далі – махнула рукою.
– Діброва, а ліворуч – прірва.
Колона зупинилася.
Ривку наче хто по пиці заїхав, так пересмикнулася. Схопила свого 

хлопчика на руки, притисла до грудей.
Наумчикова  мама  кинула  візочок  і  собі  простягла  руки  до  сина. 

Хлопчик глянув у рідні, залиті жахом очі, і не пересилив себе – сльози 
хлинули. Сховав обличчя у мами на грудях, мов маленький.

– Я не хотіла народжувати, – сказала Ривка. – Я дуже погана мати, я 
найгірша мати на землі, бо вибрала у татусі своїй дитині нікчему. Я не 
мала  права  народити,  і  тепер  Бог,  якщо  він  є,  карає  мене  і  мого 
хлопчика. А я встигла полюбити цю крихітку, хоч і не хотіла того і чинила 
спротив. Дурепа!

Наумчикова мама заперечливо похитала головою.
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– А у мене був найкращий чоловік на світі, і я хотіла народити від 
нього  дитину,  неодмінно  хлопчика.  У  37-му  совєти  вкрали  у  мене 
чоловіка серед ночі, тепер – німці... Я завжди вірила Богові, а він тільки 
карає. Що ж він робить ще? Де він? Може, вмер?

Вони стояли одна проти одної, міцно тримаючи своїх синів, а зовсім 
поруч,  дуже  близько  гойдалося  високе  небо,  дуріли,  радіючи  сонцю, 
горобчики,  шугав  пустий  вітерець,  шамотіла  щось  по-осінньому 
тополиним  листям  діброва  і  мовчала  німотою  довічного  гробівника 
земля.

А на ту землю падали у знемозі старенькі, сідали спочити матері із 
дітками  і  товкли,  давили  її  підборами  чобіт  фашисти.  Вони  оточили 
колону так, як зграя голодних вовків оточує жертву.

Один німець у відпрасованій, як на парад, шинелі ходив натовпом, 
недбало закинувши за плече зброю, і прицілювався дулом фотоапарата 
в закляклі обличчя – він вправно ловив останні миті чийогось життя.

– Пуф-пуф! – вигукнув коло Ривки і голосно зареготав, –  га-га-га...
І,  мабуть,  налякані  реготом  янголи  добра  зарилися  в  землю,  а 

янголи зла давно чекали їх там, щоб злитися воєдино у дикій оргії.

Яр!

Піщана  прірва  поросла  негустою  травою,  і  по  її  не  дуже  крутих 
схилах можна було б скотитися донизу. Отак притиснути руки до тіла і 
пустити себе, як барабан на колодязі, щоб перед очима – земля – небо, 
земля  –  небо...  Тільки  голову  треба  тримати,  щоб  бува  не  проорати 
носом пісок.

Ще цього літа Наумчик з хлопчаками скочувався так з пагорбів понад 
Сулою, та ще й наввипередки. Накрутиться бувало донесхочу, а потім 
стане на  ноги –  і  всенький білий світ  перед очима обертом,  аж небо 
падає на голову.

Сухі почорнілі парасольки дикої моркви, низенька ще зеленава трава 
де-не-де  причепилися  скрученим  корінням,  як  пазурами,  до  сипучої 
землі,  покорьожені  деревця,  і  один  величезний  кущ  червоного  глоду 
розлігся паном.

Там,  де  прірва  поволі  сходила  нанівець,  починалися  видовбані 
лопатами протитанкові рови, котрі ні німецьким танкам, ні піхоті аж ніяк 
не  стали впоперек  дороги.  Хоча саме з  цього  боку,  по  Хорольському 
узвозу,  а не із заходу, як чекали „совєти”, фашисти вдерлися до міста. 
Виходить  так,  що  на  міцність  щойно  відбудований  міст  через  Сулу 
перевірили німці.

Наумчик  з  хлопцями бігав  тоді  дивитися  на  них,  за  що від  мами 
отримав  прочуханки.  Фріци  були  такі  розфуфирені  і  наяложені,  наче 
вони ніяких боїв і окопів зроду не бачили: одягнені, як на парад, чистенькі 
офіцери з настромленими білими комірцями і манжетами. Їхні  машини 
стояли по вулицях, і  через дверцята було видно, як вони запихаються 
сиром, консервами, ковбасою.
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Тепер вони ходять коло яру, зганяють людей з колони докупи, і від 
них  несе  шнапсом.  Заливаються  тим  пійлом,  щоб  веселіше  було  під 
музику пострілів роздавати поцілунки смерті, щоб, увійшовши в раж від 
водоспаду крові, вичавити з себе людське голими руками. А може, щоб 
не думати про ніч, яка буде тихою і спокійною, залишаючи кожного сам 
на сам із собою для того тільки, щоб прийшов страх і вп’явся чорними 
зубами  в  душу.  Хлобищуть  з  горла  дурман,  хоч  уві  сні  все  одно 
доведеться блювати кров’ю.

Колона здавалася  нескінченною.  Люди йшли,  як  сомнамбули:  без 
крику і стогону, без плачу і слів; затинаючись, брели й брели.

На галявині, де їх трамбували у гурт, уже цвьохкали нагаї, шкірилися 
пси, гарикнуло кілька пострілів.

Наумчикову  маму  почало  теліпати,  вона  посіріла  з  обличчя  і 
намертво затисла руку сина в своїй правиці.

У хлопчика зассало під ребром так, наче він три дні нічого не їв – це 
був не голод, а щось таке, чого він раніше зроду не відчував. Ліва рука 
заніміла – мама здавила її до змертвіння крові, а в правій – він затис 

любу скрипочку,  боячись покласти на землю, щоб бува кудись не 
ділася. І тут Ривка підійшла до них і, захлинаючись словами, зашепотіла:

– Пустіть його руку і слухайте сюди. 
Мама не поворухнулася.
– Та пустіть же, кому я сказала! А ти, Науме, дивись отуди, аж ген-

ген, до воріт. Бачиш, там дерев’яна уборна? Поки ця сволота зажене всіх 
докупи, поганяй туди. Іди по краю юрби спокійно, поволі, а потім бігцем. 
Зрозумів?  

– Ні, я не можу, – злякано прошепотів хлопчина.
– Можеш, я сказала!
– А мама?
– А мама – як Бог дасть. Я ж буду поруч твоєї мами.
– Ні...
– Ніякого ні! Іди, чуєш, я наказую.
Мама мовчки розкрила руку, ледь помітно кивнула головою.
І все – жодного слова, жодного жесту, як заціпеніла.
– Скрипку лиши, – сказала Ривка.
– Ніколи і нізащо в світі, – огризнувся Наумчик і зробив кілька кроків. 

Зупинився, нерішуче озираючись.
–  Не  озирайся,  чуєш,  жодного  разу  не  озирайся,  а  то  вб’ю,  – 

простогнала Ривка.
І  він,  схиливши  голову,  неквапом  пішов  поміж  людей,  які 

вмощувалися на землю, на власні речі – хто як міг. На Наумчика ніхто не 
звернув уваги,  так,  наче він був привидом, і  його ніхто не бачив, бо у 
кожного були свої важкі думи.

Хлопчикові здавалося, що голова враз стала пустою – в ній загуло, 
як у  порожній діжці,  а все тіло від напруги заніміло і вже було не живою 
плоттю, а просто облудою стиснутої до грудочки душі. Його несла якась 
невидима  сила,  іноді  навіть  стусани  відчувалися  спиною.  Хотілося 

________________________________________________________ 
Соборність                                   157                                  Sobоrnist



озирнутися:  хто  ж  це  його  так,  може,  мама чи  Ривка?  Але вони  вже 
далеко, десь там, у юрбі.

Німці,  підігріті  шнапсом,  біснувалися.  Здавалося,  вони  навмисне 
заводять себе, накручують, щоб ніщо людське не заважало.

Наумчик дістався того краю натовпу, звідки відстань до дерев’яного 
нужника була найменшою, та гітлерівці снували туди-сюди, і він ніяк не 
наважувався  рвонути  стрімголов.  Під  ребром  вже  не  ссало,  а  пеком 
пекло,  і  в  животі  закрутило  так,  що  вже  й  справді  конче  треба  було 
дістатися  нужника,  бо  придавило,  хоч  плач.  Скоро  терпець  урвався,  і 
хлопець, боячись осоромитись, зробив перший крок.

Раптом зовсім поряд зчинився ґвалт.
Наумчик  закляк,  як  вкопаний,  скосив  очі  вбік.  Якийсь  мордатий, 

опецькуватий  німець  смикав  за  руку  жіночку,  намагаючись  стягнути  з 
пальця  обручку,  яка  вп’ялася  в  тіло  п’явкою  і  ні  руш.  Молодиця 
заплакала. 

Хлопчик не бачив, що було далі, бо згадав Ривчині слова, щоб не 
смів озиратися жодного разу і, хапонувши ротом повітря, рвонув щосили.

Перескочив  невелику  галявину  одним  махом  і,  влетівши  до 
нашвидкуруч  склепаного  нужника,  зіщулився  від  того,  що  розбовтані 
дверцята бахнули спрожогу. 

Трохи  отямився  і  припав  до  щілини.  Коло  натовпу  почало 
відбуватися  щось  дике  і  незрозуміле.  Люди  заметушилися,  почали 
роздягатися, складати речі до куп. 

Німці  штурляли  нещасних,  ґелґотіли  на  весь  яр,  цвьохкали 
нагаями...  

Наумчик  закляк.  Йому  вже  не  давив  живіт,  він  не  відчував  злого 
смороду, бо вмить утратив здатність щось відчувати. Він не бачив мами і 
Ривки,  і  від  того  велике  кубло  страху  поглинуло  якісь  інші  відчуття. 
Хлопчик  ладен  був  кинутися  у  вирву людських  напівоголених тіл,  але 
ватяні ноги раптом підігнулися в колінах, і він мало не впав, заскигливши 
собачам:

– Мамо, мамочко, ріднесенька...
Ліву руку зсудомило, і неміч скувала передпліччя, охопила груди, на 

очі наче хто ніч наслав...
Наумчик  посунувся,  впав  у  куток  і  провалився  у  безвідь,  міцно 

притискаючи правицею до своїх напівживих грудей любу скрипочку.  Ні, 
він не втратив свідомість – це тільки страх осліпив його очі, придушив 
горло, обплутав путами мерця.

Першу автоматну чергу він не почув, а відчув. Худе хлоп’яче тільце 
здригалося, смикалося, тремтіло так, наче всі до одної кулі вцілили саме 
в нього, розриваючи на шмаття. Закрив вуха руками, та марно – кожен 
постріл  входив  у  єство,  виривав  шмат  живої  плоті  і   примушував 
померти,  але  одразу  ж  воскреснути,  щоб  усе  повторилося  стократ. 
Здавалося, що в тілі тисячі куль, і від того воно важке й неслухняне, як 
лантух  з  початками.  Коли  постріли ненадовго  вщухали,  він  завмирав, 
напевне знаючи, – це тільки здається, а за мить все повториться.
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Невеличке потворно викручене тільце били епілептичні корчі, і воно 
сіпалося у кутку загидженого нужника, сповзаючи у зловонну яму. 

Першу  партію  людей  німці  ретельно  обпатрошили,  зриваючи 
обручки,  годинники,  ланцюжки,  сережки,  потім примусили роздягтися  і 
погнали до прірви.

Ривка  і  Наумчикова  мама  трималися  поруч,  але  зовсім  не 
розмовляли. Після того, як Наумчик пішов, вони обидві заніміли.

Ривка так сильно притисла до своїх грудей немовля, що воно почало 
вовтузитися і кректати.

–  Тихо,  тихо,  моє  сонечко,  –  зашепотіла  вона.  –  Не  плач,  мій 
хлопчику, тільки не плач.

Поряд тісною купкою збилась якась сім’я. І така лагідна й тиха мова 
текла з їхніх вуст, таке воркітливе жебоніння, що, здавалося, ці люди не 
бачать довкола себе нічогісінько,  бо поспішають сказати одне одному 
слова благообожнювання. Це соло справдешності було схожим на шепіт 
любові у вирві пекла.

Перші постріли розкремсали білий світ на ошурки, і поодинокі зойки 
й  крики з  прірви відгукнулися  стогоном та  виттям ще живих,  але вже 
приречених. Яр, як пащека потвори, ковтав людей.

Німці врізались в юрбу зграєю,  висмикували чоловіків  і  молодших 
жінок.

Наумчикову маму виштовхав високий фашист, він спочатку зиркнув 
на Ривку, але наблизившись, угледів дитинча і облишив. Німець мовчки 
штовхав  жінку  дулом  автомата  в  спину  до  напівроздягненого  гурту 
смертників і на ходу  похльобував шнапс із пляшечки-цуцика.

Ривка  скам’яніла.  Серце в грудях  не билося,  а  сіпалося  ривками. 
Хотіла крикнути,  а  з  горла тільки  ледь чутне  нелюдське ревіння,  як  у 
німих.  Перед  очима  туманець  сірий  гойдається,  як  живий.  Дивиться 
здалеку,  як Наумчикова мама кидає заступом землю, а бачить мертві 
тіла у хаотичному сплетінні на дні прірви. І враз біла нагота жіночого тіла 
засліпила на мить, потім це тіло злилося з гуртом і стало одним живим 
створінням, яке поповзло понад яром.

Тра-ба-бах, тра-ба-бах...
Треба відвернутися, заплющити очі, а вони кляті не заплющуються – 

витріщилися, аж кліпнути несила. 
Голі тіла п’яно хитаються , пливуть, падають, зникають у прірві. 
І Наумчикова мама зникла так, наче стоячи провалилася в землю, 

тримаючи руки на тугих груденятах, затуляючи їх від отупілих поглядів 
людожерів у формі.

Страх  небуття  покинув  Ривку  –  зник,  розтанув,  але  одразу  ж 
навалився новий. Страх останньої миті. 

Боже,  як  же  гидко  і  принизливо  роздягтися  зараз  перед  оцими 
кровососами!  Оголити  своє  біле  тіло,  виставити  свою  святість  на 
розтерзання!

Навіщо  це  їм,  гадам?  Невже  можна  отак,  принижуючи,  отримати 
якесь задоволення чи насолоду? Що ж це за створіння такі гаспидські?
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А дитинча? Невже вони примусять розпеленати оцю крихітку? Це ж 
все  одно,  що здерти  з  них  обох  шкіру  живцем!  Невже  для того,  щоб 
увігнати кулю в манюнє сердечко, треба так багато ненависті до всього 
людського?!

І Ривка вдруге в житті звернулася до Бога:
– Дай смерть без оцієї божевільні, – простогнала, вціляючи поглядом 

у небесну безвідь.
І одразу почула за спиною:
– Майн гот, флехте!  (О, Боже, волосся! – авт.)
Двоє  німців  тицяли  на  Ривчину  голову  пальцями  і  ґелґотіли, 

ґелґотіли.
Враз один з них почав показувати на мигах, щоб опустила косу з 

голови. Жінка тупо дивилася на них, вдаючи, що не розуміє. Тоді фріц 
оскаженів,  схватив Ривку за косу,  складену короною, і  став шарпати і 
смикати, як якесь стерво. Шпильки попадали на землю, туго заплетене 
волосся звилося змією і поповзло через плече донизу.

Німець схопив косу,  виважуючи на руці,  як якийсь крам, поцмокав 
язицюрою. Засунув іншу руку собі в кишеню і витяг звідтіль невеличкого 
складного ножа.

Ривку кинуло в жар.
І знову ця клята коса! Та хай би вже була  тоді сама відпанахала! 

Тепер оця падлючина буде глумитися над її красою.
І  така  лють,  таке  божевілля  затопило  душу,  що  ледве  стримала 

себе, щоб не вгрузнути зі  всієї сили зубами в оцю ненависну руку, яка 
смикала косу.  Душа завила вовчицею. Та хто те чув!  Тоді Ривка зуби 
зчепила, стала спиною до німця, закриваючи собою дитя, і  підставила 
голову.

– На, ріж, іроде! Можеш з головою. 
Сама висока, ставна, а фашист невеличкий трапився, стрибає коло 

неї жевжиком, смикає волосся, пиляє, аж упрів. А коса ж, як праник, не 
піддається.

–  Таким  ножем  тільки  жаб  колоти,  –  лютувала  Ривка,  терплячи 
знущання...

Хто зна, скільки б він іще мучив її, коли б не офіцер з нагаєм у руках. 
Такий весь пещений, у шкіряних рукавичках, з чорним лискучим комірцем 
на мундирі і з обличчя гарний, як Юда. Витріщився на Ривку і кривить 
тонкі вуста – не збагнути, чи посміхнеться зараз, чи плюне через губу.

Солдат відчепився сходу.
Та не вмер Данило – так болячка задавила! Виволік офіцер Ривку з 

натовпу, тягаючи за ту ж таки косу,  кожушок дядька Сьоми шарпонув і 
наказав роздягатися.

Вона стала твердокамінною бабою, голову схилила й оком не кліпне.
Тоді німець рукою смикнув і вгору злетів батіг, розчахнувши повітря, 

оперезав жіночу голову, плечі, руки, які міцно тримали немовля. Ривка 
ледве встояла на ногах, поточилася і мало не зронила хлопчика. Дитя 
зайшлося страшним криком. 
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Вона не пам’ятала,  як зірвала з  себе одяг,  очманіла від  безсилої 
люті, ледве взагалі могла щось мислити. Тільки закусила до крові нижню 
губу, вдавила між грудей маля, щоб хоч якось захистити від холодного 
вітру,  і  рушила  до таких  же голих  та  не  захищених Богом,  як і  сама. 
Наостанок глянула в небо злостиво і просичала:

– Немає там тебе, не-ма-є... А може, здурів.
Отямилася  на  якусь  мить  вже  над  самісінькою  прірвою,  повела 

довкола очима, прощаючись:
– Світоньку білий, людоньки рідні...
І тут зачепилася поглядом за ту сім’ю, що так здивувала її. Стоять 

поруч голі-голісінькі, притислись одне до одного, сплелися руками – і ні 
сльозинки,  ні  стогону.  А  нестара  ще  бабуся,  тримаючи  на  руках 
п’ятирічного хлопчика, тихо так гомонить:

– Не бійся, малесенький, помиратимемо тільки раз. Допоки ми живі – 
смерті  немає, а  коли смерть прийде – нас вже не буде.  Ми помремо 
разом, а це не так страшно.

Вона навіть посміхнулася.
Ривка  очі  витріщила,  напружилась  –  аж  все  тіло  забриніло,  а  в 

грудях така непокора, такий спротив, що дух забиває.
І  ледь  чиргикнув  перший  постріл,  голівоньку  сина  –  між  груди  і 

покотом   по  схилу.  Нічого  не  чула  й  не  бачила,  не  відчувала  болю, 
страху, злоби, бо здавалося, що все вже позаду – життя скінчилося на 
цю  мить.  Вона  вже  на  тому  світі,  мертва,  поміж  іще  теплих 
закривавлених  тіл  і  тицяє  сину до ротика  грудь,  щоб не закричав,  не 
заплакав. Хлопчик вчепився губенятами, смокче, аж крекче потихеньку, а 
грудь пуста-пустісінька, немає там молока – перегоріло, зотліло, вмерло. 
А він тягає, давить яснами, мучить матір і сам мучиться.

Скоро на спину почало падати груддя, воно падало, падало... Ривка 
входила в землю, а земля входила в Ривку. Грудочки й піщинки засипали 
косу, впліталися, в’їдалися, затрамбовували. Вже все тіло несло тягар, і 
ледве вдавалося вивільнити якусь крихту простору для свого хлопчика, 
щоб він, знесилений марним чмоканням і браком повітря, не зомлів, не 
задихнувся,  не  вмер.  Змучене  дитя  схлипнуло  нищечком  і  стихло-
заснуло.

Ще довго лунали постріли, ще чути було зовсім поруч плач і зойки, 
ще падали напівживі і мертві тіла, ще стугоніла кров у скронях на весь 
білий світ, і Ривці здавалося, що Яр від того здригається і тонка ковдра 
землі  ворушиться,  як  жива.  А,  можливо,  й справді,  вона було  жива,  і 
треба було подякувати їй чи помолитися до неї. Але Ривка могла тільки 
ненавидіти і проклинати, проклинати і ненавидіти. 

Оришка

– Я така стара, що мені вже й Бог не страшний, – говорила баба, 
скоса позираючи на поліцая.

–  Немає  на  тебе  чорта,  –  гарикнув  крізь  зуби  Гришка  Губа  і 
відвернувся.
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– Та того  дурня  я й  замолоду не боялася,  а  тепер,  коли у  самої 
борода виросла, то й поготів. Старість – вона така, може, скоро й роги 
полізуть, а я тут з тобою базікаю. Додому мені треба, чоловіче. Не томи 
душу, дай пройти на замістя.

– Та ти що, бабо, блекоти об’їлася? Ти що, не бачиш: туди жидів 
погнали – на локшину. Відчепися, а то не подивлюся на твою стару пику 
– вріжу. У тебе діти там плачуть чи що?

– А можна сказати, що й так. Хіба козенята – не діти?
– Ні, бабо, в тебе таки клепки не вистачає. Ось візьму і пущу – іди 

собі,  може,  німецька  вівчарка  за  цицьку  гризоне,  то  вгамуєшся.  Йди, 
йди...

Гришка сьогодні не дуже лютував, йому боліло. Що не кажи, а душа 
є в кожного, навіть у душогуба. Ото й у нього в грудях заскімлило після 
того, як взяв у німецького офіцера бінокль і  з Верхнього Валу видивився, 
що там біля коноплезаводу твориться. Воно, звичайно, далеченько і до 
пуття нічого не розгледиш, тільки й видно було, як темна купка поволі 
ставала  білою-білою,  потім  смужкою  повзла  в  бік  прірви  і  за  мить 
зникала, наче провалювалася крізь землю.

Губа мучився. Як уявив голу Ривку над яром, то вже несила було 
бінокль до очей притулити.

Остограмився самогоном – не помогло. Ще остограмився, ще ... О, 
трохи заніміло! Він сходу так осмілів, що в німецького солдата шнапсу 
попросив. Та таке те пійло слабеньке, та таке ніяке. Як за себе „кинув 
цуцика”, і хоч би тобі що.

Але Ривку в мислях поховав і земелькою припорошив уже без отієї 
розпеченої каменюки в грудях, що не давала дихати. 

Тепер  ось  Гришка  коло  мосту  з  бабою  морочиться.  А  та 
потупцювала  на  місці,  почухала  свою  рідесеньку  сивіючу  борідку, 
поколупала ціпком пісок і подалася до мосту. Ну, що їй у трясці робити, 
коли вдома козенята плачуть? То, може, оцьому червонопикому вони й 
не діти, а їй – діти, бо інших зроду не мала. 

Оришка  була  неправильною  бабою,  і  дівкою  вона  теж  була 
неправильною, а от жінкою взагалі не була. Отак з дівок – прямо у баби, 
без  онуків  і  без  діда.  Кажуть,  була  двожильною,  а  ще  називають 
залізною,  бо  зроду  ніхто  не  бачив,  щоб  в  Оришки  на  очі  сльоза 
навернулася, і ніхто не чув, щоб на долю свою ремствувала.

Живе собі та й живе. А що їй на долю нарікати, коли доля у неї ніяка, 
та й плакати бабі начебто й немає за ким. 

Вільна Оришка,  як  пташка без  гнізда.  Ет,  ні,  сяка-така  хатина під 
драною стріхою із соломи бовваніє край села, скоро вже й вікна в землю 
вгрузнуть.  Немає в тій хаті нічого, крім дерев’яного лежака, лави – від 
порогу до покуття, і скрині, такої старої,  що від дотику ворушиться, бо 
шашіль сточила на ухналь.

А ще в Оришки є секрет. Лежить той секрет у скрині вже піввіку,  і 
жодна жива душа про нього не знає і знати не повинна. Відчинить баба 
скриню на Йвана Купала, дістане великий полотняний згорток, підійде до 
дверей, поторгає защіпку,  перевіряючи, чи добре замкнула,  а тоді вже 
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розгорне  своє  багатство  на  лаві,  розкладе,  розправить  покрученими 
пальцями  чоловічу  сорочку  з  дорогого  полотна,  вишиту  хрестиком  по 
комірцю,  а  поруч  –  чорні  суконні  штани,  кацавейку  стьобану  і  чоботи 
юхтові.  Помацає  все  те,  погладить,  до  щоки  притулить  і  погомонить, 
погомонить... Та й ховає все те.

А якби хто чув, що Оришка приказує, якими словами ту одіж пестить, 
то зроду-віку не повірив би, що у тої залізної баби така солодка мука у 
серці дрімає. 

Весь отой скарб належав колись її таємному пізньому нареченому. 
Чи, пак, і не нареченому, а тільки коханому. Бо хіба могла вона, сирота, 
стати на рушник із сином міського урядника? Не могла і не стала. 

Любилися  вони,  мовби  вогнем  горіли.  І  вже  несила  було  Оришці 
дбати про свою сирітську цноту, тільки й лишилося омитися в Сулі перед 
великою  жагою  злиття.  Вона  скраєчку  по  груди  зайшла,  а  її  Іванко 
поплив, поплив... у вирву.

Гукала Оришка в ніч на Йвана Купала свого  любчика понад Сулою, 
руки заламувала, душу на потрух рвала і в сльозах виливала.

Залишилася  оця  одіж.  Як  святкова  ікона.  Та  ще  –  дівоча  цнота 
болячкою аж до бабського віку.

Пробідувала  Оришка  всеньке  життя,  а  перед  самісінькою  війною 
завела собі козу Таську і полюбила її, як рідну сестру. А коли Таська аж 
двійко козенят на світ привела, то з бабиною душею диво сталося. І якби 
ті  козенята  заговорили  по-людському,  то  таке  б  розказали  про 
материнську любов, що не приведи Господи. І пестить їх баба, і ніжить, і 
на руках носить, і колискової співа. Здається, що якби у Таськи пропало 
молоко, то Оришка дала б їм свою грудь, і від безмежного почуття, яке 
розпирало бабині груди, цвіркнуло і потекло б молоко.

А  тут  якась  німчура  загородила  дорогу  на  Засулля.  Надворі  вже 
вечоріє, і бабі краще вмерти, ніж знати, що її козенята плачуть цілісінький 
день, бо Оришка, здоївши Таську рано-вранці, понесла молоко до міста, 
сподіваючись одразу ж повернутися додому. 

Гришка бачив,  як баба коло німця терлася і  руками розмахувала, 
показуючи  на  Засулля  та  заколихуючи  коло  грудей  удаване  маля. 
Катзна, що вона там йому навимахувала, але пустив фріц бабу на міст. 
Мабуть, подумав, що стара залишила вдома онука. Баба заспішила до 
своїх кіз.

Коли, спираючись на ціпок, Оришка дочвалала до своєї хижки, сонце 
вже пірнуло за гору,  на якій стояло місто. Швидкі  сутінки розповзлися 
вмить,  і  баба  ледве  угамувала  та  попорала  своє  козяче  царство. 
Щоправда, малеча ще довго мекала так, що до самісінького неба було 
чутно.

Ніч  упала  темним рядном – налягла,  надавила,  підім’яла старечу 
душу, і подумалося про тих людей, які сьогодні пішли у яр. 

Бабський  сон  –  він  який?  Ото  потовче  собі  баба  боки  лежаком, 
потовче,  а  потім  сяде,  звісивши  сухі  ноги  додолу,  і  думку  на  думку 
нанизує, як намистинки на шворку.
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Оришка давно знає Гришку Губу, дарма, що він у місті проживає, а 
вона –   в  Засуллі.  Гаспид,  звичайно!  Баба  віку  доживає  і  вже  давно 
навчилася  бачити  наскрізь,  від  неї  і  в  душу  нічого  не  сховати  – 
просвітить, як рентгеном – усе на долоні. 

Щось із Гришкою сьогодні не те діялося. Він поруч мосту весь день 
ошивався, і  видно було, що йому щось таки добряче припікає.  А коли 
німчура  під  вечір  на  підводах  одяг  вивозила,  він  на  возі  якийсь  там 
обшарпаний кожушок  вгледів  і  так  сполотнів,  що його  завше червона 
пика  стала  білішою  за  крейду.  Шарпає  той  кожушок,  шарпає  і  за 
підводою плентається, як неприкаяний.

Скільки ж того лахміття німці натовкли сьогодні на вози!
Оришка навмисне намагалася не думати про людей, але те не дуже 

виходило,  бо  перед  очима  сьогодні  стільки  миру  пройшло,  що  зроду 
такого не бачила. Невже ж усіх загубили кляті людожери? 

Не заснеться вже бабі до ранку. Товкла-товкла товченики на лежаку 
та  й  встала серед ночі.  Лахманину – на плечі,  у  хатину одним оком 
зирнула  –  сплять  кози,  почовгала  надвір  дихнути  повітрям і  по  нужді 
сходити.

Ніяких клунь, сараїв і сажків на подвір’ї Оришчиному не було, тільки 
копичка  сіна  під  таким-сяким  навісом  та  бурякова  яма  край  городу, 
прикрита соняшниковими штурпалками. 

А по нужді баба у кукурудзиння ходила, які там у біса нужники. 
Осіння ніч темна, високими холодними зорями не зігріта, а повітря 

вже першими приморозками дихає – ще трохи,  і  закоцюбне травичка, 
слідом і земля каменюкою затвердне. До зими рукою подати, бувало, що 
вже в листопаді такого нахурделить... 

Оришка  далеко  по  холодній   траві  не  пішла,  дошкандибала  до 
копички, взялась за подол спідниці... Та й принишкла – чи здалося, чи 
справді почула здавлений короткий звук, наче гикавка когось прихопила. 
Стоїть баба заціпеніла, насторожилась, глухувате вухо наставила. 

І таки дочекалася. 
– Ги – и – к! – хтось у копичці.
Та так голосно, з вигуком, але по-дитячому. 
– Хто тут? – запитала тихенько Оришка. А у відповідь знову:
– Ги – и – к! – дзвінко, аж луна пішла.
Баба  не  з  лякливих  від  роду,  отож  кинула  поділ  спідниці  –  і  до 

копички. Хоч поночі, а видно роздовбане сіно.
– Ану, йди-но сюди, гикавко, йди! Чи мо’, в тебе якесь друге ім’я, то 

признавайся.
Худорлявий  хлопчина  вибрався  з  копички,  збиваючи  з  себе  сіно 

однією рукою, в іншій – тримав якусь річ.
– Наумчик я, ги-ик!
– Так ти хлопчик?
– А то не видно.
– Єврей, мабуть?
– Ги-ик!
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– Е, Науме, та ти таких дрижаків наловив, що вже на кізяк закоцюб. 
Змерз?

– Не-не дуже.
– Бачу – як, – важко зітхнула Оришка. – Іди до хати. Я зараз...
Наумчик слухняно пішов до дверей.
Баба справила своє діло і зайшла до темних сіней.
–  Ти  де?  –  спитала  тихенько,  так,  щоб  не  стривожити  козенят  у 

хатині.
– Тут, – сказав Наумчик із кутка.
– Пішли до кімнати. Каганець світити не будемо, щоб зайвого ока не 

кликати.  Звісно,  сьогодні  поліцаї  будуть  нишпорити  по  всіх  закутках. 
Зараз  поп’єш водички,  то  перегикаєш.  Тільки  пити  треба  маленькими 
ковточками, не поспішаючи, а перед тим вдихни глибоченько.

Оришка  всадовила  Наумчика  на  довгу  лаву,  ведучи  за  руку,  як 
сліпого,  бо  у  чужій  хаті  та  ще  й  поночі  йому  було  складно  щось 
второпати.

Мало-помалу хлопчик оговтався, притих. За водичкою баба подала 
молока і твердий шматок хліба.

– Їж, – сказала. – Хто ти і звідки – ясно, як божий день. А як з того 
пекла втік – розкажеш.

– Там, там... – промовив Наумчик і тихесенько заплакав.
– Мама, мабуть? – здогадалася Оришка.
– Угу, – і залився сльозами.
– А ти ж як?
– Я, я у нужнику сховався.
–  Ой,  горе-горе,  –  зітхнула  Оришка.  –  Де  ж  тебе  тепер  такого 

пахучого сховати? Поплач, поплач – це треба твоїй душі, а за ким же ще 
плакати,  як  не  за  матір’ю?  Я  своєї  зроду  не  знала,  а  теж  нищечком 
замолоду плакала. От за мною нікому буде плакати, хіба що козенятам, 
а, може, й ті не мекнуть. О, знаю, де тебе сховати! Пішли у хатину до кіз.  
Там  є  невеличкі  ясла  для  сіна.  Одгородимо  місцинку  –  і  спи  собі  до 
ранку, а там видно буде.

Оришка взяла Наумчика за руку і повела за собою. Хлопчик ішов, як 
покірне телятко, і тихенько хлипав.

– Не бійся, коза у мене лагідна і гарна, як дівка писана – не те що я 
страховидна. А що це ти за собою тягаєш? Поклав би десь у куточку.

– Скрипочка це, – сказав крізь сльози. – Я її не можу лишити, бо вона 
тепер у мене – найдорожче.

–  Ну,  якщо так,  то  нехай.  Лягай ось тут  у  куточку,  я  тебе сінцем 
притрушу.  Спи собі  чи поплач ще трохи,  тільки не дуже голосно, щоб 
козенят  не  злякати.  А  вранці  тут  буде  видно,  –  бачиш,  коло  тебе  й 
віконце невеличке є.

Оришка  зроду  так  багато  не  розмовляла,  а  тут  –  є  з  ким,  то 
набалакалась, аж втомилася. Думала, засне, як убита, та тільки лягла, 
сон знову кудись  пропав.  Душа одразу почала скімлити.  Цього ще не 
вистачало! Воно ж, як не крути, а все починається з душі. Добре, якщо й 
голова варить, але без душі нічого з того варива не вийде. А тут німчура 
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таку купу горя наковеркала, що й мертвій залізячині заболить. Є над чим 
голову сушити.

Подрімала Оришка одним оком, і такого набрелося, що геть. Краще 
вже б і  не  лягала.  Знову –  лахманину на  плечі  і  почовгикала надвір. 
Узяла невеличкого ослінчика, сіла просто коло порогу, поставила перед 
собою сито і заходилася лущити кукурудзу.

На сході засіріло тонесенькою смужкою. Потягло цупкішим холодом, 
затуманилося. Десь у чужому курнику обізвався півень – не всіх німчура 
виловила.

Оришка широко позіхнула, та так і  заклякла з роззявленим ротом. 
Через город, повз бурякову яму, між кукурудзинням скрадалася людина. 
Бабі  ледь не повилазило – так  витріщилася.  І  коли з сухих  штурпаків 
визирнула  гола  жінка,  тримаючи  коло  грудей  обвите  так-сяк  сірою 
ганчіркою дитя, залізна Оришка мало не заголосила з переляку. А як тут 
не  крикнути,  коли  одне  богоявлення  у  яслах  спить,  а  друге  –  наге-
нагісіньке  з  дитинчам  на  руках  з  кукурудзиння  вийшло  і  такими 
страдницькими очима на бабу дивиться, що душа – навпіл?

– Свят, свят, – прошепотіла стара. І чого це на мене цієї ночі 
стільки наслано?

Дивиться на жінку з дитям, наче на видіння, і не кліпне оком. 
Хтозна – скільки вона ще б отак витріщалася, коли б не Наумчик. 

Хлопчикові більше плакалося, ніж спалося, і ледь за вікном засіріло, він 
виліз  із  схованки,  розкидавши  сіно,  і  притулився  лобом  до  шибки. 
Вдивлявся в густу ранкову імлу і ледь що бачив, бо повіки розпухли, під 
очима сливами налилося, та й надворі ще тільки-тільки не ніч. Йому не 
видно  було  Оришки,  бо  вона  сиділа  під  стіною,  а  віконце  ж,  що  той 
полумисок, – дідька лисого щось роздивишся.

Та біле жіноче тіло зі звисаючою до землі косою і з притиснутим до 
грудей звиточком Наумчик розгледів одразу.  Його серце тьохнуло так, 
що груденята сколихнулися. Очима впізнавав Ривку довше, ніж душею. 
Здалося, що з грудей щось вирвалося і шугонуло горобчиком назустріч 
жінці.

Нестямився,  як  опинився  коло  дверей.  Брязнув  клямкою,  а  вона 
тільки цвьохкає і не пускає, – Оришка накинула з того боку гачок.

– Бабусю, бабусю! – погукав Наумчик.
Старій вуха вже давно позаростали мохом, а тут ще й видіння у 

баби перед очима – нічого не бачить, нічого не чує.
Хлопчик знову припав до шибки. 
І  тут  від  його  мотанини  схарапудилася  коза  Таська,  а  слідом  і 

козенята почали так мекати, що пів Засулля сполохати можна. 
Оришка прийшла до тями від лементу, та якусь мить туго кумекала, 

куди їй човгикати: чи до хатини, чи до тієї голої русалки з кукурудзиння. І 
вже коли почула, як Наумчик затарабанив у шибку, заспішила відчиняти 
двері.

Хлопець вирвався на волю і кинувся до Ривки, яка все ще стояла в 
штурпаках  і  тремтіла  билиною.  Жінка  одразу  пізнала  Наумчика  і 
зігнулася в три погибелі – хоч і нестямна, а застидалася своєї наготи, 
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спробувала  трохи заховатися,  та тієї  ж  хвилини сили зрадили,  і  вона 
впала на коліна.

Вони стояли за крок одне від одного і важко дихали в унісон. Тільки 
на мить їхні погляди схрестилися, як божевільні і чужі-чужісінькі, та коли 
Наумчик кинувся до Ривки, охопивши її голі плечі тремтячими руками, то 
таке вже рідне і близьке побачив у ошалілих очах, що душа, виплакана 
за ніч до денця, знову наповнилася ядучою сльозою.

Цієї миті до них дошкутильгала Оришка, приказуючи:
– Та що ж ви тут ревище чините? Ану, мерщій до хати, допоки хто не 

видивися.  Боже,  боже,  дитино  моя,  ти  ж  посиніла  вже.  Ану,  Науме, 
поганяйте до хати, бо пропаде твоя мати ні за цапову душу, а вона ж у 
тебе ще зовсім молода. Та й братикові чи сестричці у такому ганчір’ї чорт 
цицьки дасть.

Заспішили.
Ішли, трохи вгрузаючи ногами в заплесканий осінніми дощами город, 

і на землі залишався ледь помітний слід від босих Ривчиних ніг, від ще 
невеликих  Наумчикових  черевиків  і  від  Оришчиних  роздавлених 
шкарбанів.

Старезна земля вбирала в себе їхні  сліди піщаним чорноземом,  і 
хотілося вірити, що ще не настав час апокаліпсису і сама земля ще не 
хоче вмерти,  значить,  не  стане свідчити проти живих,  щоб віддати їх 
смерті.

 
Таська

Ой, горе-горе, і що ж Оришці тепер робити з оцією трійцею? Куди їх 
оприділити? 

Хата – наперсток, горище таке, що й рачки не поколінкуєш. Біда та й 
годі. А ще й одягти жінку у щось треба, бо ж гола-голісінька.

Баба бідкалася, а Наумчик і Ривка з немовлям спали важким сном у 
козячих яслах, закидані сяким-таким дрантям і притрушені сінцем.

Надворі набусурманилося. Кудлаті  хмари, гнані вітром, насувалися 
на Оришчину хату чорною бідою. Старече серце набухало тривогою і, 
здавалося, ледве вміщалося в зотлілих грудях.

Баба  вже  знала,  що  Ривку  з  Наумчиком  породичав  клятий 
засульський яр. Напуваючи немовля розведеним козячим молоком, вона 
вже не називала крихітку Наумчиковим братиком, а тільки шамотіла собі 
під носа щось молитовне. Коли ж маленький наївся і заснув, Оришка ще 
довго клопоталася коло Ривчиного тіла, обідраного, в синцях і колючках. 
Дякувати  Богу,  було  чим  помастити  –  ще  з  літа  первачок  з  травами 
припасла.

І допоки баба вешталася, біда сиділа десь за хатою і не прала душу, 
а тільки-но Оришка присіла – вона тут як тут. І з чого почати, баба не 
знала. Піти до сусідів? Боронь Боже! Кожна хата своїм лихом багата. Та 
й не звикла Оришка людям межи очі лізти. 

Отак  мучилась-мучилась,  зітхала,  квоктала,  як  та  квочка,  а  тоді 
посунулась до скрині, відчинила. І давай свій скарб діставати. Розіклала 
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на лаві одяг, перехрестила тричі, притулила по черзі кожну одежину до 
беззубого  рота,  до  обвислих  пустими  торбинками  грудей  і  тихо  так 
прошепотіла:

– Прощавай, Іванку! І пробач, що не дожила з тобою до могили. Оце 
віддам тебе, рідненький, чужій жінці. А може, ви вже там і зустрічалися, 
бо ти – під водою, вона – щойно з-під землі. Я вже якось без тебе тут 
добуду. Скільки тут лишилося того життя – жменя?

Сіла на лаву, склала руки на коліна і наче вклякла, чекаючи смерті. А 
смерть до Оришки не поспішала – ніколи їй.  У яру он скільки роботи. 
Земля ж тільки вкрила, припорошила тих, хто упав чи скотився до прірви, 
а  потім  вона  ще  довго  стогнала  і  ворушилася  їхніми  тілами  й  сама 
додушувала напівживих, тих, хто прагнув скону, як манни небесної.

Коза Таська, припнута у дворі, насторожено мекнула раз чи двічі і 
відірвала  Оришку  від  думок.  Баба  підвела  очі  на  крихітну  іконку,  яка 
висіла на покуті, і заворушила сизими губами Отченаш. 

І  тут  клята  Таська  так  замекала,  що  тобі  собака  загавкав,  аж  у 
глухуватих вухах Оришки виляски пішли. 

–  І  чого  тобі  розмекалось?  Ме  та  й  ме!  –  розсердилася  баба  і, 
недоказавши молитви, визирнула у вікно.

Дарма,  що  залізна  Оришка  була  не  з  лякливих,  а  тілом  таке 
поповзло, що шкіра здибилась.

Двоє поліцаїв ішли вздовж тину, наближаючись до хвіртки, і жваво 
розмовляли між собою, тицяючи дулами карабінів на Таську.

Бозна як і від котрої мислі все те з бабою зчинилося, мабуть, вона й 
сама не встигла нічого второпати,  але за  одну мить  вилетіла з  хати, 
мовби хто віником її вимів. Отетерівши від страху, почала лаяти Таську 
так,  як  ще  зроду  не  лаяла,  бо  коза  була  дуже  лагідною  і  чемною 
тваринкою, і ніяк не могла заслужити такої наглої наруги.

– Ах ти ж, поганська тварюко, ах ти ж, скотино безрога, щоб тебе 
пранці поїли, щоб тебе трясця взяла...

Таська мала б страшенно образитися. Ну, хоча б за те, що роги у неї 
були, і навіть дуже гарні, але розумна коза відчула, що тут щось не те і  
продовжувала мекати до ґвалту.

Гришка Губа, а це був саме він, зупинився коло хвіртки, щось сказав 
своєму товаришу, махнув бабі рукою, як старій знайомій, дістав з кишені 
лискучий  кисет,  простяг  напарникові,  чиргикнув  сірником...  Запалили, 
потупцювалися і пішли. 

Отут  Оришці  забракло  голосу  і  ноги  підкосилися.  Вона  вгрузла 
коліньми в траву,  обхопила Таську за  шию руками  і  шепотіла  козі  на 
вухо:

– Ріднесенька моя, сестричко, голубонько, пробач мені, старій відьмі. 
Ти ж не мене, ти три людські душі врятувала. Я ж тебе, моя золотенька, 
на руках носитиму, з долоні напуватиму, тільки не таї обиди. 

Таська  лагідно  і  сумирно  чухалася  крутим  лобом  об  Оришчину 
голову і, здається, все розуміла. 

Баба ледве підвелася на ноги, спираючись на козу. А та підставила 
спину і терпляче чекала, допоки Оришка перекрекче, переохкає. 
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Наумчик і Ривка з малям усе ще спали, і тривожити їх бабі не стало 
духу.  Хіба ж після такого пекла їхні знесилені тіла й душі не мали права 
на спочинок? Воно, звичайно, боязко, бо поліцаї нишпорять, і будь-якої 
миті можуть припертися сюди, але  ж шкода тривожити цих бідолах, ой, 
як  шкода.  Хай хоч  трохи  спочинуть,  а  тоді  вже  баба щось  придумає, 
направить їх кудись, бо за себе їй вже й страху не стане, а за них ...

От  як воно буває:  зроду нічого  не  боялася,  сама чортам на роги 
лізла; гукала смерть, щоб свого Іванка наздогнати. Тепер же страх за 
оцю трійцю скував і серце, і душу, та й ноги поплутав. 

Короткий осінній день добігав вечора. Розібрався вітер. Завиваючи у 
димарі щось відьмацьке, видував тепло з хати, лякав скреготом старої 
груші-дички за вікном, ворушив кукурудзиння під глухою стіною. 

Сутеніло.
– Дитино моя, – обізвалася Оришка, намацавши під сіном Ривчине 

плече, – вставати треба. Чуєш? 
–  Чую,  –  одразу  відгукнулася  та.  –  Я  вже  не  сплю.  Лежу  собі 

нищечком і думаю: що далі? Куди йти, куди тікати, як жити? 
– Поліцаї вже ширяють по хатах, то тікати дійсно треба, голубонько. 
– Куди? Як я піду голою, з дітьми?
– Я тобі  розкажу – куди.  А зараз пішли одягатися, – сумно-сумно 

сказала Оришка.
Прибрана  в  Іванів  одяг  Ривка  стояла  посеред  кімнати,  а  баба 

дивилася  на  неї  такими  очима,  що  ось-ось  і  цвіркнуть  сльози. 
Пересилила себе стара – не пустила мокву, тільки серце стислося – не 
дихнути.

– Тепер ти не гола, але й не одягнена, – сказала Оришка, перевівши 
дух. – Зима не за горами, а в мене нічого теплого немає. Оце ще дам 
тобі хустку – і все. Вона велика, запнеш голову і косу свою сховаєш.

Ривка стрепенулась. 
– А у вас ножиці є?
– Ножиці? Є! Хочеш відрізати? 
– Хочу.
– Не шкода? Краса ж яка!
– Мені від неї одна морока.
– Ну, що ж ...
Оришка взяла з підвіконня великі, трохи побиті іржею ножиці. 
– На!
– А, може, ви?
– Ні, у мене рука не здійметься. Вона ж у тебе товста, як праник. Ріж 

по пасмах, бо за раз не вийде – дуже дебела.
Ривка  не  стала  розплітати  коси,  тільки  трохи  послабила  коло 

потилиці.
–  А люстерка у вас немає, бува? Глянути б востаннє. Та й різати 

видніше.
– Є огризочок, але такий, що розгледиш хіба що очі та ніс.
–  Тоді  не  треба,  –  з  шумом  видихнула  повітря  і  взяла  ножиці  в 

правицю.
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–  Ривко, не роби цього! – сказав Наумчик.
Він стояв коло ледь прочинених дверей хатини і так сумно дивився, 

що, здавалося,  всі печалі світу жили саме в його великих темних очах, а 
від того, відріже зараз Ривка косу чи ні, залежить його доля. 

– Та вона ж мені вже впоперек горла останнім часом, а далі, боюся, 
ще важчі часи настануть. 

– Я не знаю, що буде далі, але точно знаю, що мами вже немає, і 
Голубки, і діда Льоньки з вашого двору, і дядька Сьоми, а вони ж були 
такі, такі ... живі. І твоя коса зараз жива, а ти хочеш, щоб вона вмерла.

У Ривки опустилися руки.
Коса знову залишилася жити.
Баба  Оришка  заходилася  розпалювати  піч  сухими  коров’ячими 

кізяками, які назбирала ще влітку на вигоні. Внесла вона й дровець та 
хмизу, поставила на вогонь великого чавуна з водою.

–  Треба  вас  помити,  –  сказала.  –  Хлопець  он  який  пахучий,  аж 
верне.  Та  й  твою  косу,  Ривко,  треба  змити,  бо  коли  ще  доведеться. 
Хазяйнуйте тут, а я піду до сусідки, вона вчора хліб пекла, може виміняю 
чи позичу, а потім ще Таську здою, щоб на дорогу вам молоко було.

Оришка поставила на долівку дерев’яні ночви і вийшла з хати.
– Ривко, а куди ми підемо? – запитав Наумчик. 
– Ще не знаю, – сказала, як зітхнула.
Потім вони вже довго мовчали. 
Жінка набовтала купіль у дерев’яних ночвах, розпеленала хлопчика. 

Дитя зраділо літеплу і плескало долоньками по воді, сяючи очима. Трохи 
розкомизилося,  коли  його  оповили  чистим  широким  рушником,  який 
Оришка  розклала  на  скрині,  та,  насмоктавшись  козячого  розведеного 
молока, швидко заснуло.

Ривка  долила  води,  роздяглася,  не  стидаючись,  і  сіла  в  ночви, 
підібгавши ноги під себе.

Наумчик принишк на лаві, сидів, відводячи очі то на покуття, то на 
стелю, і боявся дихнути. 

– Полий на плечі, – сказала Ривка, – не бійся, не вкушу. Хіба ти у 
міській лазні не бачив такого дива?

Хлопець заперечливо мотнув головою. 
– А скільки тобі років?
– Осьдечки дванадцять виповнилось.
–  Та  ти  вже  ого-го!  Звичайно,  таким  з  мамками  вже не  годиться 

митися. Лий же воду! Чи чого остовпів?
– Ти така, така...
– Та яка вже є. Ось подивимося зараз, який з тебе козак виріс.
– Нє!
– Що нє?
– Не стану я при тобі митися – це по-перше, а по-друге, я не козак – 

я єврей.
– Чудний, хіба я тебе понадкушую. Можеш і не митися, якщо хочеш 

смердіти нужником і далі. А до тих козаків, що у шароварах, я тебе не 
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збираюся записувати. Я тобі про мужчину кажу. Хоча й так ясно, що ти 
ще малий і козаків не любиш. 

– А ти любиш? Ну, от Гришка Губа завжди казав про себе, що він 
козак з діда-прадіда, бо українець у сьомому коліні. То ти його любиш?

– Наумчику,  Оришка, мабуть,  теж у надцятому коліні українка,  і  я, 
бач, за один день встигла її полюбити. Ти що ж думаєш, євреї святі й 
праведні, а поліцаї тільки українці?

Наумчик  не знайшов слів  і  промовчав,  ллючи на голі  жіночі  плечі 
тонесенькою цівочкою воду з кухля. 

–  Так будеш митися чи ні? – запитала Ривка, натягуючи сорочку на 
ще вологе тіло.

– Буду, тільки сам. Ти на мене не дивися.
– А то там є на що дивитися?
– Не твоє діло, – посміливішав хлопець, огризаючись.
Вибовтавши  в  ночвах  косу,  Ривка  довго  розчісувала  її  бабиним 

густим роговим гребінцем.
Наумчик бігцем вихлюпався сяк-так у ночвах і вже сидів на лаві, як 

засватана дівка, не зводячи очей із жіночих рук, з ледь хвилястої гриви, 
яка сягала литок і огортала весь Ривчин стан, ховаючи вже сховані під 
тонку сорочку півкульки тугих невипитих груденят.

І  така  ніжність,  така  вдячність  за  побачене диво томила хлоп’яче 
серце,  що  тіло  повнилося  незвіданою  ще  млістю  і  солодкою, 
розпираючою  тривогою.  Враз  подумалося,  що  вже  ніколи-ніколи  не 
забудеться  ця  мить,  може,  довіку  це  залишиться  у  пам’яті  чимось 
святковим. 

  Замекала коза Таська, торохнула дійничкою Оришка, ввійшовши до 
хати. Вона мовчки почала ладнати вузлик з харчами, дістала зі скрині 
велику  картату  хустину,  потім  зупинилася  перед  іконою,  зашамотіла 
щось  зібганими  у  пучечок  губами,  поклала  на  себе  хреста,   тричі 
змахнувши рукою, підійшла до Ривки, зробила те саме, і до Наумчика, і 
до  немовляти.  З  хатини  визирнула  рогата  Тасьчина  голова,  Оришка 
поспіхом  перехрестила  й  козу.  Упоралася,  сіла  на  лаву,  склала  на 
колінах покорьожені віком руки і сказала:

– Діти мої, я вас не жену і смерті за вас не боюся, та страх мене 
стерзав. Не дай Боже, що з вами трапиться, я себе замордую. Тут вас 
знайдуть! Ідіть у Вільшанку, знайдете там коваля. Скажете про мене, він 
щось придумає, схоронить вас. Я його доглядала колись, як рідна мати, 
тільки й того,  що цицьки не давала,  бо звідкіль те молоко взялося б. 
Зараз прямуйте аж до Пісок, переберетеся через Сулу навпроти Мгаря, – 
там підвісний місток є. Бережіть одне одного і на людські очі не лізьте. 

Темної-претемної ночі Ривка з немовлям на руках і Наумчик вийшли 
з Оришчиного обійстя і вже за мить розтанули у щільному мороці безвіді.

Баба ще довго стояла коло похиленого часом, віком та журбою тину і 
хрестила чорну діру, в якій зникли ці троє. Оришка якось і в голову не 
брала,  що вони – євреї, бо її серце ще хотіло полюбити весь світ, а про 
існування такого поняття, як жидофобія, вона не знала і знати не хотіла.

А на біса їй те. 
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Якби  оті  всі  грамотні  розумники,  котрі  роздовбали  півпланети  під 
єврейські  могили,  мали Оришчину мудрість  душі,  то ніхто б нікому не 
затуляв неба землею. 

Коваль

Коваль,  кремезний горбоносий дядько з незабудковими очима. Він 
мав трійко дітей і пишногруду трохи вередливу дружину, а ще – вправні 
руки, кмітливу голову і золоте серце. А що вже хлібосольним був – так на 
всю округу. Вмів заробити, вмів пригостити.

Жив, як усі трудяги: хата під соломою, сарай, сажок, курник. 
Можна було б надбати більше, так душа ж не багатства просила, а 

радості. Радів же Андрій Апостол (так його називали хтозна з яких часів) 
тільки тоді, коли в хаті у нього були гості. Хоч би там і харцизяка який до 
господи  приперся,  а  Андрій  його  –   за  стіл.  Дружина,  бувало, 
розприндиться,  губи надме,  а він нищечком цикне на неї і  шепоче на 
вухо: „Ситий ворог – це вже півворога, а п’яний – то вже не ворог”.

Усіх  частував  чарчиною  слив’янки  –  це  такий  чистий,  як  сльоза, 
самогон, а бурякової мутної побовтюхи не визнавав і в хаті не тримав. На 
закуску ж – що Бог пошле: коли картопля з солоним огірком чи квашеною 
капустою, а коли шмат сальця, вареники, борщ із галушками.

Умів коваль пригостити, вмів і випити, вмів і затягти: „Туман яром, 
туман долиною...”. Як поведе, бувало, так душа на щем переведеться і 
за  тим  туманом  попливе.  Ну,  а  коли  вже  бубон  до  рук  ковалевих 
потрапить, то як вріже, як вріже – серце дзвоном повниться, ноги  в танок 
та  й душа  тут  як тут,  бо,  мабуть,  з  неї  все починається – нею все й 
закінчується. А вона у коваля була без шумовиння – чиста, аж прозора 
від щирості.

Наумчика і Ривку з немовлям коваль зустрів так, як усіх: запросив до 
столу, налив по каламарчику.

– Бачу, що ти ще лишень на пів-козака тягнеш, але хоч наперсток, а 
пригуби. Так годиться, – звернувся до хлопця. – Поговоримо потім.

Підсунув  миску  з  картоплею  до  своїх  нежданих  гостей,  низько 
опустив  свою  замислену  голову,  втюпившись  у  долівку,  наче  мав 
побачити там щось таке,  опісля чого  все  устаткується.  Довго  мовчав. 
Метикував. І щось десь він таки набачив, бо, підвівши голову, сказав:

–  Від Оришки, значиться, із Засулля. Виходить, що з того світу. Так - 
так, і куди ж мені вас тепереча, – глянув на Ривку. – Ну, тебе я ще можу 
до своїх  родичів  приписати і  за няньку в оці  хороми оприділити,  хоча 
сама бачиш, які вони в мене. А з хлопцем не знаю як бути – у нього ж на 
мармизі написано – якого роду-племені.

Наумчикові  і  без  того  великі  й  темні  очі  округлилися  і  стали  ще 
більшими і чорнішими од чорного.

– Та не панікуй, не панікуй, щось придумаємо. От тільки зараз носа 
нікуди не смій висовувати. У сараї на горищі сіна до стелі, перебудеш 
там день-другий, а далі видно буде.
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Отак за одним словом життя  Наумчика і Ривки з немовлям стало 
догори дригом і прикувалося до родини вільшанського коваля.

Цілісінький місяць хлопчик жив на горищі.  Нудьгував удень і  мерз 
уночі,  закиданий  сіном  і  таким-сяким  лахміттям,  говорив  подумки  з 
мамою  і  плакав.  Прислухаючись  до  мишачого  шарудіння,  спочатку 
страшенно лякався тих крихітних сіромашок, але скоро звик і вже сам їх 
лякав. А з одним хвостатим створіннячком навіть потоваришував. 

Якось  прокинувшись  уночі  від  якогось  копошіння на своєму плечі, 
одразу здогадався, що то мишеня вовтузиться, і спробував одним махом 
відкинути нахабу.  Потім поплескав по собі  долонями, потоптав руками 
сіно  довкола  та  й  принишк,  сподіваючись  повернутися  в  тенета 
набридлого сну. І тільки-но серце угамувалося, ввійшло в свій звичайний 
ритм, на плечі знову щось зашкряботіло, та так дошкульно, так лоскотно.

Наумчик  обережно помацав ту місцину і  одразу допетрав, що оте 
щось копошиться під піджаком.

– От кляте, ти б ще в пазуху залізло! 
Руку  –   під  одежину,  хап  і  піймав.  Тримав  у  жмені,  і  зовсім  не 

хотілося викидати цю теплу рухливу грудочку на закоцюблу від перших 
приморозків  траву.  Що  не  кажи,  а  живе  ж  створіннячко,  та  ще  таке 
м’якеньке, жваве. Хоча на горищі вночі хоч в око стрель, а уявив, що й 
симпатичне.

Хлопчик вишкрябав із кишені крихти хліба, на одну долоню – мишеня 
з  сухарцями,  іншою  –  зверху  затулив.  Утворилася  така  собі  жива 
хатинка.  А  воно,  малесеньке,  дурне  і,  мабуть,  голодне,  бо  трохи 
пововтузилось і давай хрумати.

Наумчик так і заснув, тримаючи долоні двома нещільно стуленими 
човниками. 

Потім мишеня ще не раз приходило до нього в гості, а він не забував 
запастися шкоринками хліба для свого нового товариша. 

Злазив хлопець з горища пізно ввечері. Його гукали вечеряти разом 
з великою родиною коваля.

Вечеря – це справжній родинний ритуал у цій хаті, і порушувати його 
не смів ніхто й ніщо, навіть війна, навіть поліцаї, а може, і нечистій силі 
те було не під силу. Обминала вона Андрієве обійстя, принаймні допоки 
що.

У невеликій кімнаті завжди було гамірно й тісно, бо до коваля йшли і 
в справах, і душу розраяти, іноді й дихнути не було чим від прошених і не 
дуже прошених відвідувальників.

Потикалися  сюди  й  поліцайські  пики:  то  з  проханням  конячку 
підкувати, то слив’яночки  ковтнути, то побазікати.

Коваль з ними не братався, але й з хати не виштовхував, бо боявся 
за родину, і зі всіма був однаково чемним.

Не  один  раз  доводилося  Науму  шугати  із-за  столу  під  припічок  і 
сидіти там доти, доки сиділи за столом несподівані гості.

От і  цього недільного дня тільки-но сіли за стіл всією домашньою 
оравою, хтось у вікно затарабанив так, що фіранки гопака затанцювали.

Наумчик – під припічок, ложку – зі столу.
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Сидять, з однієї миски капусняк сьорбають, в іншій – картопля чахне.
І тут ввалюється поліцай, а за ним двоє німців: солдат і офіцер.
Апостольша пополотніла, та й Андрій розгубився,  бо німчура його 

хату ще не оскверняла своїм чужинським духом.
Поліцай з порогу:
–  Ти  ба,  ще  наша  доля  не  вмерла  –  прямо  до  столу  привела. 

Запрошуй, хазяїне!
Сіли, посунувши дітлашню й жінок,  по чарчині перехилили, від їжі 

відмовилися  –  ситі,  по  всьому  видно.  Тільки  по  солоному  огірочку 
гризнули.

Поліцай залибився і сходу до діла:
– Оце, Андрію, пан офіцер прийшов до тебе у справі.
– Я, я, – киває головою тонкошиїй німець.
– Ти,  ковалю, мужик  благонадійний,  у  народу нашого в  повазі  і  у 

нової влади до тебе ніяких зауваг, та й не дурний, роботящий...
– Чого це ти мені такої співаєш? – перебив поліцая коваль. – До чого 

хилиш?
– Не лізь поперед батька в пекло. Скажу все по порядку.  Слухай, 

може, твій виводок вже повечеряв, то хай собі йдуть спочивати, а ми ще 
– по чарчині, щоб діло – як по маслу.

Апостольша найменшенького – на руки,  середульшу дівчинку – за 
руку,  Ривці  головою  кивнула,  на  старшеньку  дочку  тільки  глянула. 
Вийшли до опочивальні і двері за собою щільно зачинили.

Наумчик під припічком скрючився в три погибелі, сидить і не дихає.
–  Так  от,  Андрію,  пан  офіцер  хоче  тобі  хорошу  посаду 

запропонувати. Та ти, давай, наливай!
Випили, хрумкнули огірками.
– Дивись, якась зайва копійчина заведеться і пошана не завадить, – 

тяг поліцай.
– Кажи вже! – не стерпів Андрій. – Чого воду в ступі товчеш?
– Хочемо тебе за старосту  в нашому селі...
Не договорив, бо Апостол йому сходу рубонув:
– Ні! Не моя це справа. Я – коваль.
– Не поспішай нікати, подумай головою.
– Нічого думати.
– Та-а-к, значиться, не хочеш?
– Не хочу! У мене своє діло є.
Поліцай  скипів.  Німецький  офіцер  хижо  так  посміхнувся  і  швидко 

заґелґотів по-своєму, тицяючи пальцем, як наганом на опочивальню.
–  У  тєбя  много  женщін,  –  сказав  солдат,  який  був  тлумачем, 

ламаною російською. – Тєбє нужно імєть много дєнєг.
– Ага-ага, – втрутився поліцай. – Ти, Апостоле, не дуже тут того, а то 

як станемо розбиратися, звідкіля в твоїй хаті ця патлата баба взялася, – 
сам в старости запросишся. Сестра, кажеш? Та зроду-віку у тебе сестри 
не було, а це з неба впала...

Андрій сидів, як вкопаний, і ні пари з вуст.
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– Слухай, не хочеш старостою, іди до нас у відділок. Думай швидше, 
може, надумаєшся, – буркнув поліцай, схопивши до рук пузатого бутля.

Він налив по чарчині собі та німцям і потягся до ковалевої склянки.
–  Не  надумаюся,  –  сказав  коваль  і  перевернув  догори  дригом 

ґранчак. 
Поліцай одним махом перехилив горілку, витерся рукавом, хукнув... І 

дістав з кобури наган.
Німці  з  цікавістю  дивилися  на  імпровізовану  виставу,  сидячи  на 

довгій  дерев’яній  лаві.  Офіцер скептично  кривив  тонкі  вуста  і  вже  не 
втручався.

– Ах ти ж... – матюкнувся поліцай. – Йолопень ти, Андрію! Останній 
раз пропоную. І тут він скинув руку догори і, не чекаючи відповіді, натис 
на курок нагана.

Бах, бах, бах!
Три  кулі  продірявили  стелю,  на  голови  посипалася  крейда,  в 

опочивальні заплакали діти.
Хряцнули  двері,  і  розхристана  та  отетеріла  Апостольша  влетіла 

соколицею в кімнату.
Все заходило ходором.
Німецький офіцер підвівся і  мовчки пішов до виходу,  солдат – за 

ним, а слідом і поліцай, як на чортовому хвості вискочив.
Жінка кинулася до коваля, обмацує його з ніг до голови, сльози – 

патьоками, слова мовити не може, давиться, давиться...
І тут двері знову навстіж.
–  Слухай,  бовдуре,  я  завтра  з  тебе три  шкури  спущу,  ти  в  мене 

чорною  юшкою  блюватимеш!  –  загорлав  п’яний  поліцай,  стоячи  в 
розчепірку на одвірках. – Мать твою...

Не  доказав  паскудства,  бо  німецький  солдат  визирнув  із-за  його 
спини і, потягши за петельки, виштовхав із хати.

Двері  навстіж.  Чорна  діра  мороку  дивиться  зловісним  оком  на 
налякану  родину  коваля  і  мовчить,  а  від  тієї  темної  тиші  тягнеться 
пазурами щось хиже і страшне.

Ривка оговталася першою. Кинулася до дверей, зачинила. Зібрала 
нажаханих  дітей  докупи,  по  голівках  гладить,  шепоче  щось,  приказує, 
слізки заговорює.

Наумчик  вибрався зі  своєї схованки,  стоїть серед хати,  очиськами 
кліпає, і бозна що робити далі.

Коваль схилив важелезну голову до столу, а вона висне так, наче не 
тримається  на  в’язах,  і  його  золоті  руки  теліпаються  ошурками  –  не 
можуть  голові  підсобити,  підперти її,  бо несила.  Апостол знає,  що всі 
зараз дивляться на нього і чекають його слова, бо тільки воно тут щось 
вирішує, важить, вершить. Та хіба він Бог? Він такий, як усі, але чомусь 
тягар провини згинає спину, хилить очі долу. Наче він   один у всьому 
винен, і тільки він може спокутувати перед Небом людські гріхи на цій 
страшній землі.

Один – в одвіті за всіх.
– Пробачте, якщо можете! – насилу щось сказав, підвівши голову.
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Дружина з  дітьми кинулися  до нього,  обліпили,  туляться,  цілують, 
голублять, щось гомонять крізь сльози...

А  Ривка  з  синочком  на  руках  і  Наумчик  стоять  посеред  хати 
сиротами і давляться слізьми, ковтають через силу, бо їм плакати не час 
– їм треба збиратися на манівці,  треба йти звідси світ за очі,  щоб не 
додати біди цій родині, бо тут і так під зав’язку.

Прийде завтра, і знову страшний ранок прожене страшну ніч. І треба, 
щоб сліду не було видно на сивій від морозу траві, на закоцюблій чи то 
від холоду, чи то від страху землі. Бо якщо земля дихає, п’є, всмоктує в 
себе живе, то вона й боїться, як всі істоти, створені Всевишнім.

Смерть

Три  дні  Ривка  з  сином  і  Наумчик  ходили  попід  чужими  селами  і 
хуторами, не наважуючись зайти до якоїсь хати.

Спали в копицях, доїдали по крихті розділений хліб, який дала їм на 
дорогу розгублена, отетеріла ковалиха. 

Розпухлі  ноги  гули  від  марної  мотанини,  хлопченя  плакало,  пусті 
Ривчині груди, зжовані твердими дитячими яснами, почали кровоточити, і 
крапельки солоної материнської крові мазали губенята. Висмоктана на 
ухналь полотнина з хлібом уже не рятувала, смердючі  і постійно вогкі 
пелюшки сушилися жіночим тілом, ятрячи його.

Ще  не  хурделило,  але  ось-ось  мало  зірватися,  загудіти  сікучими 
вітрами, сипонути снігом.

Зима стояла однією ногою на порозі.
Довгої  безсонної  ночі  Наумчик,  прислухаючись  до  шарудіння  в 

копиці, мучився від холоду і згадував покинуте напризволяще мишеня з 
горища. І так йому шкода було свого хвостатого товариства, хоч плач.

А от про вечері у ковалевій хаті, нехай і без пундиків пряжених, але 
ситні,  згадувати не хотілося. Гнав од себе ті думки,  та голод підкоряв 
мислі і хитав голову, і смоктав нутро.

Ото лежав так, лежав – зводив себе, дослухаючись, як кишки марш 
виграють, а тоді плюнув у ніч і почав виборсуватися з сіна.

– Ти куди? – сполошилася Ривка.
– Несила терпіти. Піду під село, подовбаюся по полю – може, хоч що 

знайду.
– Почекай ранку.
– Кажу ж – несила.
Ривка більше не зупиняла. Вона й сама пішла б на роздобутки, так 

синочок же задрімав. Нехай хоч трохи поспить, помовчить, заб’ється у 
тихому голодному сні.

Лежала, як убита,  тихо-тихо і  не дихала, щоб не потривожити,  бо 
тільки-но  прокинеться,  почнуться  сльози  й  муки  –  тягатиме  її  мертві 
груди до знемоги. Хай спить. А вона подумає, куди ж іти далі. Та що таке 
думати – нікуди йти, хіба тільки знову до Оришки. Може, там вже трохи 
вгамувалося? Зима ж на носі, пропадуть вони з холоду та голоду без 
людей.
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Кажуть,  земля – рідна мати.  Для когось – напевне,  а   для Ривки 
земля – навіть не мачуха, а щось страшне й зловісне, те, що в одну мить 
може позбавити її і синочка неба над головою. Земля вже лежала на ній 
груддям у яру, давила її тіло, забирала останній ковток повітря, лізла в 
рота, щоб задушити і зжувати труп так, як зжувала тих, хто закляк тоді 
поруч.  А  Ривка  ж  чула  тоді  стогін  і  відчувала,  як  хтось  ворушиться.  
Значить, це земля добила тих, кого не добили німці.

Господи, але ж ця самісінька земля сховала її і сина, зберегла їх!
Та навіщо? Невже ж для того, щоб виссати з її грудей життя разом із 

материнським молоком, насолодитися смертю?
Ні, краще б уже одразу задушила, ніж отак гибіти поволі. Треба щось 

робити,  кудись  іти,  хай  навіть  померти,  але  не  отак  смиренно.  Оце 
тільки-но прийде Наумчик, вони рушать на Засулля до Оришки. Будь-що-
будь,  твердо вирішила Ривка і  міцно заплющила очі,  сподіваючись на 
сон. А він, клятий, заблукав катзна-де.

Та невдовзі вона почула, як Наумчик розгрібає сіно, і обізвалась до 
нього:

– Що, у такій темряві не дуже потиняєшся?
– А там уже не темно, – дихнув хлопець їй в обличчя свіжою зимою. 

– Там сніжок трусить.
– Що? – злякалася Ривка.
– Те, що почула. Ти краще запитай про їжу.
– Невже щось роздобув?
– Дай сюди руку. Бери і хрумай, смачне, як морозиво.
– А що це?
–  Цукровий  буряк.  Уже  примерз,  але  смачний.  Їж!  Я  його  снігом 

обтер. А ближче до лісу ціла смужка нескошеної пшениці. Я повні кишені 
напатрав. Сьогодні не пропадемо, а там...

– А там, Науме, треба йти до людей, бо загинемо.
– І куди?
– До Оришки.
– Так там же...
– А більше нам іти нікуди.
І замовкли. Жували навдивовижу смачний буряк, тулячись одне до 

одного у непроглядному мороці.
Ривка  набгала  у  полотняночку  нажованої  бурячини  і  обережно 

притулила до губенят сонного малюка. Дитя одразу почуло щось їстівне і 
почало похапцем втягувати  в  рота  вузлик,  смоктати,  гучно  чмокати.  І 
коли на хвилину Ривка висмикувала полотнянку,  щоб знову наповнити 
жованкою, верещало на все поле.

Утамувавши голод, обм’якли, обважніли. Похилило на сон.
–  Треба  йти,  –  спохопилася  Ривка.  –  До  ранку  далеко,  може, 

встигнемо затемна.
– Якщо річка вкрилася кригою, то підемо навпростець, – відгукнувся 

Наумчик. – Але боязко мені. А що, як на поліцаїв напоремося?
–  Ну,  й  сиди  у  цьому склепі  до  скажених  морозів!  –  огризнулася 

Ривка. – Закоцюбнеш тут або ж вовки живцем роздеруть.

________________________________________________________ 
Соборність                                   177                                  Sobоrnist



Згадка про вовків подіяла. Вони вже чули минулої ночі гаспидське 
виття, і від того моторошного голосіння голодного звіра душу скручувало 
вузлом.

– А може, то собака, – невпевнено сказав хлопчик.
– Може, й собака, але дикий пес не краще за сіромаху.
Виборсалися  із  соломи  і  пішли  по  свіжому  сніговому  насту  до 

страшного Засулля, залишаючи за собою вервечку сліду.
Сула прихопилася нетривким льодом і погойдувалася, порипувала, 

тріскотіла під ногами, лякаючи темною живою глибочінню.
Перескочили  ріку,  відчуваючи,  як  раз  по  раз  спину прошивало то 

холодним,  то  шпарким  потом.  На  березі  перевели  дух,  озирнулися 
довкола.

Звідсіль до села рукою подати.
Зайшли з околиці так тихо, що жодна собака не брехнула.
Обережно постукали у сліпе віконце і завмерли, притулившись одне 

до одного.
– Хто? – запитала Оришка ледь чутно.
– Ми, – сказала Ривка.
– Так і знала, – буркнула стара, відчиняючи двері. – Горечко мені з 

вами. 
Зайшли до хати. Каганця не світили.
– Сідайте на лаву, – сказала стара. – Розказуйте.
Торохнула  чавунчиком  коло  печі.  Дала  по  холодній  картоплині  у 

кожушках і по півкухлика молока.
 Ривка розпеленала дитя, заходилася годувати.
Наумчик розповідав Оришці про їхні поневіряння.
Баба мовчки вислухала і сказала:
– Я вже стара шкапа і своє віджила, але, боюся, мого вам не дожити 

– кожен свій час конає. Не можу я, діти, свого віку вам віддати. І сховати 
вас  по-людському  не  можу,  бо  тут  зараз  ширяють.  Гришка  зроду 
паскудою був, а тепер і зовсім з цепу зірвався, розсобачився, лютує. До 
мене коростою вчепився, навідується,  навіть  ночував  одного разу.  Він 
тепер із Засулля не вилазить. І що цей пес шолудивий тут загубив – не 
знаю.  Тільки  бачу,  що  озвірів  зовсім,  а  що вже дітей не  терпить,  так 
зроду-віку такої ненависті не бачила.

Оришка  сплюнула  на  долівку,  перехрестилася,  позіхнула,  трохи 
помовчала, розмірковуючи, згодом знову заговорила:

– До завтра якось перебудете, а тоді треба кудись далі йти. Тільки в 
хаті боязко вас лишати. Може – в копицю? Так вона ж в мене – як кіт 
наплакав.

Ривка й Наумчик винувато мовчали, а баба все говорила й говорила 
так,  наче  сама  до  себе,  і  така  тупа  безвихідь,  така  неміч  була  в  її 
бубонінні,  що хоч голову в  петлю та й  годі.  Вона підвелася й  почала 
швендяти від вікна до вікна, не припиняючи шамотіти:

–  Зробимо  так:  тебе,  Ривко,  закидаємо  в  копиці  –  якось  вже 
перебудете удвох з крихіткою, а Наумові доведеться до бурякової ями 
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лізти. Я штурпаків наверх настовбурчу, щоб не щільно ляду закривати, 
то якось пересидиш до вечора, хлопче, – мороз же невеликий.

На тому й порішили.
Ще  ледь-ледь  повернуло  з  ночі,  розсунуло  непроглядну  темінь 

сірявою  –  і  не  більше,  а  Оришка  вже  поралася  коло  хати,  весь  час 
поглядаючи то на копицю, то на курінь з кукурудзиння і соняшниковиння.

Сніг  притрусив  землю,  і  баба  навмисне  витовкла  роздавленими 
чунями стежку, щоб інших слідів ніхто не помітив.

Наумчик  скрючився на буряках,  притрушених сіном, і  томив душу, 
намагаючись пригадати щось довоєнне, те, що тепер здавалося таким 
далеким і незворотнім, що й пригадати несила, наче він уже прожив і 
нажився, почуваючи себе старим дідом. Про маму намагався не думати, 
але хіба ж міг? Про маму думалось: вона весь час у мислях ішла йому 
назустріч,  та так повільно, поважно,  граційно,  наче пливла. Наче йде, 
йде, а не наближається – навпаки – потроху тане у сивій імлі і гукає його, 
манить  руками  до  себе,  посміхається  і  час  від  часу  струшує  якісь 
грудочки зі свого одягу. Той одяг наче чистий, білий як сніг, а земля з 
нього сиплеться, падає, розлітається довкола.

Сніг,  прихвачений  легким  морозом,  зарипів  під  чиїмись  ногами, 
відірвавши Наумчика  від видіння. Він  припав очима до щілини.  Хата і 
копичка  трохи  під  гору  –  і  все  як  на  долоні,  тільки  штурпаки  трохи 
заважають.

Гришку Губу хлопчик впізнав одразу, дарма, що той ішов спиною до 
ями, дарма, що його плечі  напнули новий чорний мундир і  за спиною 
висів уже не карабін, а автомат. Наумчикова пам’ять всмоктала в себе 
силует цієї людини, як реальний доступний живий-живісінький образ зла. 
Коли хтось десь промовляв слово „зло”, у хлопчика перед очима одразу 
з’являвся Гришка.

Поліцай підійшов до хати, поклацав клямкою незачинених дверей. 
Заходити не став.

Оришка вистромила голову, про щось перемовилась з непроханим 
гостем.

Наумчик чув голоси, але слів не розбирав – далеченько.
Баба зникла за дверима.
Гришка стояв на порозі, задерши голову догори. Небом пропливали 

набучавілі хмари, кружляли чорною пеленою граки, шуміла, відкидаючи 
лист за листом, яворина...

І тут серед звичних звуків закляклого передзим’я почувся схлип, який 
одразу  ж  набрав  сили  і  одним-єдиним  криком  розітнув  світ  навпіл, 
покотився аж ген-ген, обертаючись не на плач немовляти, а на голосіння 
Всесвіту.

Дитя  в  копиці  кричало  так  дико  й  страшно,  що  зграя  граків,  мов 
розбита хвилерізом хвиля, розкололася навпіл і,  зловісно лементуючи, 
затулила  небо.  Всюдисуще  чорне  птаство  сипало  й  сипало  темінь, 
кружляло, несамовито горлаючи якусь божевільну пісню смерті.

Гришка стояв, як вкопаний.
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Позаду нього відчинилися навстіж двері, і Оришка, тримаючи в руках 
глечик із козячим молоком, теж заклякла.

Тільки Губа того вже не бачив. Він одним махом кинув автомат на 
руку, клацнув затвор і ...тра-та-та...

Автоматна черга прошила копичку сіна. І все. Тихо-тихо.
Граків і сліду не лишилося. Тільки з яворини листок за листком... Але 

тихо так, тихо...
Хмари  враз  набусурманилися,  пішов  рідкий,  стьобаючий  лапатим 

ошматтям сніг.
Гу-ух! Глухо гепнувся об землю глечик з молоком.
Оришка сповзла додолу прямо в білу калюжку на череп’я. 
Гришка,  не дивлячись на неї,  пішов до копички, все ще тримаючи 

автомат навпереваги.
Він довбонув сіно раз, довбонув удруге.
Тихо! Тоді, задерши ногу, штовхнув чоботом.
Маківка копички відкинулася назад.
Мертві  Ривчині  руки,  продірявлені  кулями,  притискали  до  грудей 

мертве  дитя,  ротик  якого  завмер  у  гримасі  крику.  На  напівзаплющені 
жіночі очі зібгалася хустка.

Гришка прикипів поглядом до мертвої. Зненацька мотнув головою, як 
загнузданий кінь, кинув зброю на землю і зірвав з голови убитої хустку. 
Відчувши  липку  вологу,  розчепірив  п’ятірню.  Туманіючими  очима 
подивився на закривавлену хустку під ногами, на свої заплямовані руки, 
потім перевів погляд на роздовбане кулею підборіддя нерухомої Ривки, 
на її розкидану по сіну косу...

Коли він упав на коліна і заскавчав, довкола ніде нікого не було ні 
видно, ні чути,  але коли його голос зірвався на вовче виття і  звірячий 
звук  дістав  неба,  одразу  відгукнулися  сільські  собаки,  і  тягучкий 
моторошний  спів  відгукнувся  у  близьких  очеретах.  Здавалося,  все 
довкола  здибилося,  загуло,  наповнилося  божевільними  звуками 
голосіння, поповзло яругами, зчорнілими дібровами, злилося з ошматтям 
снігу і стогоном зтужавілої землі.

Наумчик  лежав  на  буряках  і  вже  не  дихав,  а  хлипав  по-риб’ячи, 
ловлячи повітря. Він упав опісля першої автоматної черги навзнак, наче 
всі ті кулі поцілили саме в нього, так самісінько, як тоді в яру. Він знову 
відчув себе простреленим. Все повторилося.

Тіло отерпло, несила навіть пальцем поворухнути.
Наум знав, що там, коло копиці, відбулося щось таке, після чого жити 

далі не можна і чого він не здатен осягнути, бо в грудях вже немає ні 
душі, ні серця – там тільки розпечена залізяка, а в голові так гуде, наче 
то  не  голова  –  пусте  відро.  Хотілося  в  одну  мить  задубнути  тут,  під 
землею, щоб уже ніколи нічого не відчувати.

Він  би  лежав  отак  бозна скільки,  якби  не  оте  сатанинське  виття. 
Страх  воскресив  його  заклякле  серце,  і  воно  закалатало,  засіпалося 
ривками, мурашва поповзла шкірою. Здавалося, весь білий світ довкола 
протяжно скавчить, скімлить, виє...
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Хлопчик шарпонув ляду,  відкинув штурпаки й кукурудзиння. Він не 
думав  про  те,  що  його  може  хтось  побачити,  бо  хіба  тепер  це  мало 
значення. Хотілося бігти світ за очі, подалі, щоб не чути ніколи й нічого, 
бодай навіть оглухнути, тільки б не чути.

Наум щосили рвонув до дороги, але ноги плуталися, не несли. Упав, 
підвівся,  знову  впав...  Далі  вже  не  йшов,  не  біг,  а  рачкував  по 
затужавілій, ледь припорошеній снігом землі, збиваючи у кров коліна й 
руки, дивлячись тільки поперед себе на сіре груддя.

Страх гнав його, як жене нажахану тварину злий і болючий батіг.
Але той страх рятував Наумчика від смерті. Біг, а по спині його била 

прив’язана мотузкою люба скрипочка.

Гетто

Поїзд мчав, здригаючись раз по раз, гуцикаючи кістляві тіла об голі 
дошки  вагона-скотовоза.  Непроглядна  нічна  темінь  ховала  голодний 
блиск  людських  очей  і  заколисувала,  штовхала  у  сон  –  єдиний 
нетривкий порятунок від зловістя.

Наумчик  сидів,  скорчившись,  наче паралітик,  у  кутку  вагона коло 
самісінької дірки, до якої ходили по нужді. Він вицокував зубами у такт 
стукоту коліс, і це був єдиний рух, на який було здатне ще його тіло, але 
від якого щелепи вже ломило. З дірки так сифонило, що тільце хлопчика 
закоцюрбло на грудку – ствердло. Здавалося, що вже зроду-віку несила 
буде розігнути хоча б на йоту навіть мізинець.

Наумчик не припиняв вицокувати зубами і тоді, коли тенета сну на 
якийсь  час  обплутували  його  своїм  павутинням.  Та  сон  той  був,  як 
благенька намітка,  і  від кожного поштовху потягу обривався. Хлопчик 
одразу ж опинявся у страшних пазурах реальності. Та за мить він знову 
сповзав у напівсон, де було так багато минулого, де було страшно, але 
попереду було ще страшніше – невідомість.

 Тепер оті  блукання  хуторами  й  селами,  ночі  по  чужих  клунях  і 
копицях здавалися нехай і страшною, але волею, а останній прихисток у 
курному підвалі на залізничній станції – Африкою.

Ото, якби не стомив його тоді мертвецький сон коло теплої стіни 
кочегарки, то, може, і не попався б у лапи поліцайській зграї. Оточили 
здорові  дядьки  тоді  його,  малого,  як  гицелі  загнаного  пса,  і  давай 
смикати за що трапиться та реготатися.

„Не  жидок,  кажеш?  Тоді  знімай  штани  –  зараз  медогляд  тобі 
влаштуємо. Ха-ха...” – кривив рота у похабну посмішку один. 

Майже дві доби опісля того протримали хлопця голодним у якійсь 
комірчині,  потім  вкинули  до  скотовоза  у  гурт  таких  же  сіромах,  з 
нашитими  на  одяг  жовтими  „зірками  Давида”.  Тепер  везуть,  як  на 
заклання.

________________________________________________________ 
Соборність                                   181                                  Sobоrnist



„Це не вагон – це дуже велика труна”, – сказав учора старенький 
дідусь з обпатраною бородою.

Наумчик уже знав, що той старий був дуже поважною і шанованою 
людиною – рабином, а за своєю бородою він так шкодував, що весь час, 
мацаючи обрубок,  приказував:  „Краще б вони мені тоді  не бороду,  а 
голову відтяли”.

Говорити той чоловік умів складно й цікаво і про таке, чого хлопцеві 
зроду б не втямити самотужки. Тим, хто слухав, рабин учора сказав, що 
руйнівна сила в образі безжального Бога примушує одних людей для 
власного  задоволення  мучити  інших,  особливо  тих,  хто  вміє 
насолоджуватися життям. І все те – від заздрощів.

Наумчиком  теліпало.  Боже,  Боже,  яка  ж ця  ніч  довга,  холодна  і 
страшна! Та чи буде завтрашній день кращим? Мабуть, ні, бо в їхньому 
вагоні померло вже шість чоловік. Трупи лежать стосом під стіною, і у 
сутінках  їх  не видно. А там же і  та дівчинка,  що,  як зерно до зерня, 
схожа  на  Соню,  тільки  ця  худа,  як  обчухрана  гілка.  У  неї  обличчя 
слов’янське,  і  Наумчик  думав,  що  вона  випадково  потрапила  до 
єврейського  вагона.  Та  коли  її  клали  поверх  трупів,  він  бачив  „зірку 
Давида”, пришпандьорену сяк-так на картате пальтечко посеред спини.

Що Наумчикові треба зараз, так це поплакати. Тільки з того часу, як 
не стало Ривки, йому заціпило. Та й нічим йому плакати, бо на сльози 
хоч краплю води, а треба. Тут же спрага вже язик вузлом закрутила. 
Про їжу і думати несила, а пити хочеться.

Оце вже стільки  не  плаче,  і  видіння  з  мамою кудись  зникли.  Не 
приходить до нього мама, мабуть, образилася, що у нього на неї сліз не 
стає. Та хіба ж він менше її любить від того?

Ба, він і Ривку встиг полюбити так сильно, що й досі в грудях пеком 
пече. Тільки її він любив якось по-іншому – ну, так, що про Соню зовсім 
забув, якби не оця дівчинка зі стосу мерців.

Наумчиків напівсон обірвався різким скреготом коліс.
Поїзд зупинився. Через щілини проступила вранішня сірява.
– Шнелер, шнелер, – почулося знадвору. 
Зарипів сніг під підошвами чобіт, забряжчали запори.
Кволе світло заповзло до вагона.
Люди не ворушилися, у них заніміли чресла і відібрало мову через 

холод, який поскрючував тіла, пригвіздкувавши до голих дощок. Але те 
заніміння тривало тільки мить, бо гайворонням налетіла зграя поліцаїв, 
а за ними й німці шугонули до вагона, орудуючи прикладами карабінів і 
автоматів. Вони піднімали людей, торохкаючи об кістки, наче об рейки, і 
оте  кляте  „шнелер”,  змішуючись  із  вітчизняним  матюччям,  било  по 
голові прямо і рикошетом, сотворяючи довкола ґвалт психозу.

Наумчик сплигнув додолу сам, зовсім не відчуваючи власного тіла, і 
закляк коло вагона, прошитий гострими голками з п’ят до голови. Чиїсь 
цупкі пальці схопили його за комір і відкинули вбік, як цурку. Хлопець не 
втримався на ногах і  впав на ще не затоптаний сніг. Підводячись під 
ударом  приклада,  встиг  загребти  обома  руками  сипучих  сніжинок  і 
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одразу запхав до рота. Його знову штовхнули, і тепер він уже навмисне 
завалився, щоб іще раз хапонути снігу. 

Людей  шикували  колонами,  викидаючи  з  вагонів,  як  дерев’яні 
колоди,  –  не кожен міг підвестися самотужки. Затверділі тіла падали, 
ламаючи руки та ноги, і  стогін зливався з криками та лайкою, а ще з 
собачим  гавкотом,  який  довершував  страшну  симфонію  ранку, 
роздираючи на шматки тишу залізничної станції невеличкого містечка, 
до котрого звозили євреїв на страхітливий айсберг так званого гетто. 

Тут  мали  жити  без  будь-яких  засобів  до  існування,  без  їжі,  без 
роботи, без надії на життя ті, кого вождь великого до нікчемності рейху 
хотів розплющити, стерти з лиця нажаханої землі.

Наумчик ішов у колоні, гнаній нагаями і гавкотом собак, вдруге, але 
тоді, над Сулою хтось із стоячих обабіч ще наважувався вихопити чиєсь 
дитя з траурної процесії,  а тепер перехожий люд сахався, з острахом 
озираючись. Поруч хлопця дріботів рабин, а з іншого боку – дівчинка 
років  п’яти  з  іграшковим  ведмедиком  у  руках  та  її  мати,  невисока 
хворобливого вигляду жінка.

Дівчинка  весь  час  позирала  на  Наумчика,  та  коли  їхні  очі 
зустрічалися, кліпала пухнастими віями і, ніяковіючи, відверталася. Тоді 
з-під плетеного капелюшка визирали такі ж смолянисті кучерики, як і в 
Наумчика.

Натовп  рухався  кволо,  незважаючи  на  цвьохкання,  гавкіт,  удари 
прикладами, лайку конвою...

Люди знесилилися. Майже у всіх закінчилися харчі і зовсім не було 
води.

Першим  упав  рабин.  Його  коротенькі  сухі  ноги  як  хто  косою 
підкосив.  Отак  зненацька  навзнак  –  бер  киць  –  і  лежить  цурпалкою, 
здається, не дихає.

Колона  збилася  докупи,  поліцай  навмання  стьобнув  нагаєм, 
ошкірила чорну пащеку вівчарка, люди, як ті вівці, тикаються туди-сюди, 
товчуться, не знають, як бути.

– Вставайте, вставайте! – шарпав старого за петельки Наумчик. – 
Не можна лежати – уб’ють.

І  раптом  десь  попереду  постріл  із  карабіна.  Чіткий,  короткий  – 
немов удар гонга, немов сигнал смерті.

Га-ах! І все!
Колона заніміла.
І тут:
– Мамо, мамочко! А-а-а...  – дівочий крик стьобнув нагаєм і дістав 

кожного.
Наумчик  шкрябонув  нігтями  жменьку  затоптаного  снігу  і  почав 

шатирити  з  усієї  сили сиві  скроні  старого,  сині  губи  якого  ледь-ледь 
ворухнулися.

– Ну, ну, діду, давай, давай! – шепотів хлопець сухими, як торішнє 
листя, губами.

Рабин кліпнув очима.
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Якийсь чоловік підхопив напівживого під ліву руку,  Наумчик – під 
праву, поставили на ноги – не стоїть, падає.

– Треба йти, – шепотіла мама кучерявої дівчинки. – Сюди йде той 
німець, що застрелив жінку. Скоріше, скоріше!

Рабина потягли волоком, обступивши щільніше.
У Наумчика  спина змокріла,  руки  тремтять,  серце – гух-гух,  аж у 

голові теленькає. Важко йому волочити це, нехай і сухе, тіло. Духу не 
стає, в роті  сухо так,  наче хто розпечену головешку запхнув,  ув очах 
темними колами помалювалося – ось-ось сам скопититься.

 На останній змозі рабин оговтався, почав раз по раз спиратися на 
ноги, підвів голову, яка теліпалася на в’язах, а згодом пішов самотужки, 
винувато  вибачаючись.  Йому ніхто  не  дорікав,  але  він  повторював  і 
повторював:

– От, старий пень! Пробачте, люди добрі! Які вже мої сили? Ніяких. 
І вам морока. Пробачте!

Колона повзла чорно-сірою знесиленою гадюкою, і не можна було 
повірити, що хтось із цих людей перейде, наче заміноване поле, межу 
гетто, виживе, не лишиться на страхітливому шляху мертвим  ошматтям 
відкинутої гадючої шкіри.

Наумчик  ішов мовчки,  розмірковуючи  над усім  тим жахом,  і  коли 
хтось торкнувся його долоні, сіпнувся від несподіванки.

Кучерява дівчинка трохи забігла наперед і, намагаючись зазирнути 
в очі, запитала:

– Хлопчику, скажи мені правду, а мого ведмедика теж уб’ють, адже 
він не вміє ходити?

Наумчик  стис  у  своїй  долоні  дитячу  ручку,  у  грудях  щось 
заворушилося, набубнявіло, і  такий жаль вломився в його серце, так 
шкода стало цю маленьку дівчинку, хоч плач. І знову сам собі він здався 
дуже  дорослим,  мовби ціле  життя було  позаду,  і  вже стільки  всього 
бачив-перебачив,  що  смерть  йому  –  як  рідна  тітка;  не  боїться 
аніскілечки, якби тільки вона оцієї дівчинки не чіпала. 

Цілісінький день новоприбулі просиділи на умшлагплаці (особливий 
перевалочний пункт – авт.),  чекаючи, куди кого поженуть далі. Малих 
дітей,  жінок  та  старих  відокремили,  і  Наумчикові  насилу  вдалося  в 
останню мить заштовхати рабина до чоловічого гурту. Хлопчик весь час 
намагався бути поруч старого. Якась дика первісна жага дізнатися те, 
чого не знає, томила душу. Він одразу шостим відчуттям дійшов – цей 
рабин  знає  більше  за  інших,  може,  саме  тому  і  здається  таким 
спокійним – тільки раз знітився, коли клопоту людям завдав.

Може, цей чоловік знає щось і про того скаженого Гітлера, і те, чому 
він хоче вбити всіх до одного євреїв?

Коли сутінки налягли сірою рядниною на незнайоме місто, чоловіків 
погнали на територію гетто. Їх розпихали по домівках, які вже і так були 
затрамбовані до самісінького причілка.

Високий  єврейський  поліцай  присікався  до  рабина,  він  смикав 
старого за сиві пейси, штурляв у спину, повторюючи вже вдруге:
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– Слухай, стара шкапо, тебе треба було б у розход, а ти під ногами 
бовтаєшся. І хто це тебе проґавив? З тебе ж пользи – як із козла моло...

Рабин  терпляче  мовчав,  а  Наумчик  при  нагоді  силувався 
заштовхати його в гурт.

Поліцай помітив і дав хлопцеві добрячого запотиличника.
Нарешті  їх  загнали  до  сіней  одноповерхового,  схожого  на  барак 

будинку. 
На  метушню  визирнула  жінка  і  низьким  застудженим  голосом 

продеренчала:
– Нас тут, як оселедців у діжці. Куди вони ще пхають?
Новоприбулі винувато мовчали.
Жінка зітхнула важко і глибоко, аж чутно було, як у її грудях щось 

заґелґотіло, потім повернулася спиною і пішла до кімнати, не зачиняючи 
за собою дверей.

Наумчик  із  рабином  перезирнулися,  розуміючи,  що  саме  так  їх 
запрошують.

Зайшли до кімнати, стали коло порогу, чекаючи, доки очі опанують 
темряву.

–  Ти  хто?  –  почув  Наумчик  і  ледь  розгледів  у  сутінках  силует 
підлітка.

– Хлопець я, єврей, – відповів неголосно.
– Ми тут всі євреї. А це твій дідусь?
Тільки одну мить Наумчик сумнівався, а тоді заспішив випалити:
– Так, дідусь!
– То йдіть до вікна та там і мостіться, бо у нас іншого вільного місця 

немає, – сказала застуджена жінка. – По підлозі протяг гуляє, коли двері 
відчиняються, але у нас і на столі вже зайнято – там Зося ночує, вона 
ось-ось має народити. А з вами нас тепер тут одинадцятеро.

Жінка закашлялася, втомлена монологом. Бухикала довго і важко, 
здавалося, що таким кашлем і тельбухи повивертає.

У темній кімнаті ще ніхто не спав, але ніякого вогню не світили.
– Треба економити каганець на Зосині пологи, – пояснив Сьома, 

підліток, який зустрів Наумчика коло порогу. – Спати ми лягаємо рано, 
щоб про їжу менше думати, а то у животі одна вода буркотить...

– Вода? – перепитав Наумчик і облизав пошерхлі губи.
– Хочеш?
– Угу.
Сьома запросто орієнтувався  у  сутінках  і  за мить приніс  із  сіней 

повний кухоль.
– Пий, а от поїсти у нас нічого. Може, завтра щось виміняємо.
Наумчик зробив три ковтки холодної, аж крижаної води, недопите 

простяг рабинові.
– Та пий все, я дідові ще принесу, – сказав Сьома.
– Ти що знову відро у сінях лишив? – Скільки разів казати,  щоб 

заносив до кімнати? – роздратовано зашепотіла застуджена жінка.
– Цілий день рашпилем пиляє, прямо цербер якийсь. Вам треба – 

ви й заносьте, – огризнувся хлопець.
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– О, знову завелися! – проспівала з темряви мелодійним голосом 
вагітна Зося. – Ви хоча б нових людей постидалися. Он яка поважна за 
віком людина тепер з нами!

– Люди добрі, – тихенько сказав рабин, але його всі почули. – Який 
зиск  від  пустих  слів  і  галасу?  Давайте  дамо  одне  одному  спокій  і 
подумаємо про Бога.

– Про Бога? – злостиво зашамотіла жінка. – А він про нас думав, 
коли такого скаженого пса, як Гітлер, на людей спустив?

– Гітлера породив не Бог, а суспільство.
– А чому ж він вбиває євреїв?
– Не тільки євреїв. Свій народ він підкорив і тепер насолоджується 

владою над ним, а євреїв йому підкорити не під силу, тому знищує нас.
–  Та  чого  ж  ми  йому  впоперек  горла?  Навіщо  йому  нас 

підкорювати?
– Він звинувачує нас у тому, що ми хочемо знищити їхню расу, щоб 

панувати. Так він хоче перекласти свою вину на нас, наче захищається.
– Так це ж брехня! – вигукнула жінка зопалу і знову закашлялась.
– А він не переймається тим, бо його правда параноїдальна. Він 

пише все те в своїй „Майн кампф”, ховаючи власні протиріччя за новими 
звинуваченнями: комуністів він звинувачує у жорстокості, французів – у 
бажанні  задушити  Німеччину.  О,  це  ще  той  брехун,  який  не  просто 
бреше, а озброюється тією брехнею.

Наумчик сидів поруч рабина на голісінький підлозі і слухав, широко 
роззявивши рота. І так усе те, що казав старий, закарбувалося в його 
голові,  наче  там  хтось  усе  записував  чорним  по  білому.  Та 
найголовніше  –  тепер  він  починав  розуміти  те,  що  було  до  цього 
затягнуте тугим незрозумілим вузлом.

– І як же нам жити далі? – подала голос Зося.
– По-людському, хоча це й не просто у такому пеклі. Не треба на 

потіху цим людожерам вчиняти гладіаторські бої між собою.
– Знаєте, коли Гітлер жив у Мюнхені і був іще нікому не відомим, 

прокидаючись о п’ятій годині ранку,  починав день із  розваги. У нього 
завжди при собі  була  скоринка  хліба,  яку  кидав  зграйці  мишей,  щоб 
потім потішатися з того, як сіромахи штовхаються і гризуть одне одного 
за  ту  крихту.  А  ми  –  люди,  і  допоки  пам’ятаємо  це,  ніхто  не  зможе 
насолодитися владою над нами.

Тієї ночі вони ще довго-довго говорили, та більше слухали рабина, 
бо старий умів сказати так, щоб усім – наче по писаному. Його тихий, як 
шелест явориного листя, голос заколихував дітлахів і дивно збурював 
неприкаяні душі й серця тих, хто всмоктував кожне слово.

Поснули  пізно,  притиснувшись  одне  до  одного,  бо  слабеньке 
дровиняччя  у  грубці  давно  вже  зотліло  на  вухналь,  і  більше  тепер 
зогрівало тепло одинадцяти душ в одній кімнаті.

Наумчик,  змучений безсонням у скотовозі, заснув – як умер. Його 
мозок,  насичений  чимось  новим  і  значущим,  мав  добряче 
поворушитися,  але все те залишилося назавтра.  А тепер він  летів  у 
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якомусь дивному вогнепаді і  гукав,  гукав  маму...  Вона прийшла.  Така 
рідна, така умиротворена, як свята.

Спалося  б  йому,  може,  і  до  другого  пришестя,  та  вже  перед 
самісіньким  ранком  у  кімнаті  зчинилася  така  метушня,  що  й 
мертвецький  сон  Наумчика  відлетів  разом  із  маминим  янгольським 
видінням.

–  Став  миску  на  вогонь,  Сьомко!  Та  не  шкодуй  дровець  –  сама 
знаю,  що  останні,  –  на  всю  кімнату  басувала  застуджена  жінка,  яку 
звали Марією. – А ти, Зосю, кричи! Нічого губи кусати. Кричи, кажу тобі! 
Ми тут не в Бога за пазухою, а в єврейському гетто. Нічого стидатися, в 
пеклі, бач, діти теж народжуються по-людському. 

Усе те Наумчик іще чув крізь сон, але коли Зося рвонула на все 
горло:

– А-а-а... Мамочко ріднесенька! А-а-а...
Він спрожогу опинився на ногах.
Перед ним – спина Марії, а за нею – Зося з розчепіреними ногами. І 

тепер уже кричать в два голоси – як неприкаяні.
– Тужся, тужся, – деренчить Марія.
– А-а-а... Не  мо- жу-у! – завиває Зося.
– Можеш! Кажу, твоїй матері! Тужся! 
І  така катавасія,  таке голосіння стоїть у кімнаті, що всі мешканці, 

яких Наумчик ще й в очі не бачив, забилися по кутках, як миші, і ні гу-гу,  
бо по всьому видно – начальницею тут  Марія.   А норов у  неї  круто 
замішаний – на горіхи кому й не треба дістанеться.

Наумчик сів коло рабина на підлогу і собі принишк. 
Марія із Зосею накричалися од пупа,  аж поки їхню какофонію не 

перебило тонесеньким, жалібним і зовсім слабеньким дитячим писком, 
ну,  так,  наче десь скрипнули  завіси дверей.  Але той звук  почули всі 
одразу і заніміли. А Марію зовсім перемкнуло – зірвала хворе горло так, 
що й рашпилем вже не деренькнути.

Перша ніч  у  гетто  збила Наумчика  з  пантелику,  і  він  ніяк  не міг 
звести все докупи, оговтатися – у грудях вирувало, голова аж репалася, 
та все те уляглося б, якби хто хоч скориночку хліба дав погризти. Дикий 
голод  якоюсь  тваринкою  копошився  у  лівому  підребер’ї  і  збурював, 
мучив, знущався. 

Тільки-но засіріло, всі мешканці кімнати повиповзали, як руді миші з 
кутків і закутків – за мить і ногою ніде було ступити.

Двоє чоловіків, ще якась жінка, окрім Марії та Зосі, трійко дітлахів, 
Сьома – ціла артіль зі спільного бідування.

Їхні імена одразу сплутались у Наумчиковій важкій голові, і він ніяк 
не міг втямити – де хто. Чомусь усі ці люди здавалися йому схожими 
одне на одного, хоча вже напевне знав, що вони не родичі, але якийсь 
первісний блиск очей робив їх однаковими. 

Рабин затіяв розмову з одним чоловіком, схилившись до вікна. Про 
щось вони там шепотіли, шепотіли, а потім рабин заспішив до дверей.

– Я з вами! – кинувся за ним Наумчик.
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–  Ні! – сказав, як відрізав, старий. – Я сам. Дізнаюся, що тут і як, 
потім  підеш  зі  мною,  а  йди  он  до  Сьоми  –  це  тепер  твій  товариш. 
Потерпи, почекай, Нюмчику...

В останніх словах рабина був такий жалючий, такий лагідний щем, і 
оте „Нюмчику” так зненацька дістало найсокровеннішого куточка душі, 
що хлопець ледве не осоромився сльозами. 

Він не знав, що робити, чого чекати, як довго терпіти, він узагалі ще 
нічого  не  второпав  –  він  загубився  у  цьому  багатолюдді  крихітного 
простору. 

Чоловіки вийшли разом з рабином, сказали, що йдуть на роботу, 
жінки вовтузилися коло породіллі з немовлям, дітлахи перекидали якісь 
камінчики у кутку. 

Ніхто нічого не їв, ото попили зранку по кухлику пустої води – і все. 
Дивно, але про їжу ніхто й не говорив, навіть малеча мовчала, наче всі 
вони тут святим духом живуть. Тільки очі у всіх блищали однаково, по- 
голодному.  Наумчик уже збагнув,  чому ці  люди здалися йому такими 
схожими, – вони всі хотіли їсти і мовчали про одне і те саме. Та навіть 
коли дуже-дуже придурюватися – очі не збрешуть і не промовчать. Тут у 
всіх  були  по-вовчому  голодні  погляди.  Мабуть,  у  нього  теж,  а  це 
означає, що він схожий на будь-кого з цієї кімнати. Ну,  от,  хоча б на 
Сьому, який смикав Наума за рукав.

– Що, що? – перепитав, одриваючись од своїх печально-голодних 
думок.

– Про футляр питаю. Що там? – сказав Сьома.
– А – а ... Та так – колись це було скрипкою. 
– А зараз? 
– Зараз – це страмовище. Не вберіг я її... Бовдур!
– Так навіщо тягаєш за собою? Кинь у грубу. 
Сьома простяг руку, щоб узяти інструмент. 
– Ану, не займай! – ошкірився Наумчик. – Не твого ума діло – хочу і 

тягаю.
– Та ради Бога, тягай, тільки не визвіряйся.
Наумчикові  враз  стало  соромно  і,  відчувши,  як  гаряча  хвиля 

затопила обличчя червоним, сказав тихенько: 
– Пробач.
–  Єрунда, – махнув рукою Сьома. – Повісь свою скрипку на гвіздок, 

щоб малі не дістали, і гайда на діло.
Надворі починало хурделити.  Дрібний сікучий сніг  закручувався у 

намети, вітер підштовхував у спину, стьобав по обличчю, розганяв кого 
куди мешканців гетто.

Та люди все одно тинялися,  як неприкаяні, в пошуках дров і їжі. 
Здавалося, що всі вони трохи того – не сповна розуму,  бо що можна 
було знайти у цій сніговій пелені, окрім злиденної кончини? 

Наумчикове  благеньке  обшарпане  пальтечко  поступалося  перед 
Сьоминим  кожушком,  та  й  картуз  не  йшов  ні  в  яке  порівняння  з 
кудлатим  малахаєм,  з-під  якого  і  очей  не  видно.  Отож  дрижаки 
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Наумчика дістали сходу, до того ще й з голоду теліпало і водило так, що 
ноги плуталися.

Скоро хлопці опинилися в якомусь закинутому сараї і заходилися 
роздовбувати старі трухляві дошки. У них не було ні сокири, ні бодай 
якогось  прута  і,  шарпаючи  голими  закоцюблими   руками  дерев’яний 
простінок,  хекали,  висолопивши  по-собачому  язики.  Їхні  сили  були 
такими  мізерними,  що  час  від  часу  доводилося  падати  на  землю  і 
лежати так доти, доки холод змикав тіла до дрижаків. 

Тоді підводилися й знову бралися до справи. 
Говорили мало – несила було базікати абищо.
До обіду так заметлялися, що й рук не звести. 
Цурпалки  й  дошки,  які  вдалося  роздовбати,  пов’язали  мотузкою, 

котра  лежала  у  Сьоминій  кишені,  і  поволокли  по  свіжому  снігу. 
Петляючи ногами п’яні кренделі, спотикалися, іноді падали. 

У  кімнаті  панувало  змертвіння.  Вітер  видув  крихти  вчорашнього 
тепла, і надихане за ніч теж вилетіло крізь димар, як і не було. Дітлахи 
збилися докупи і сиділи нищечком у кутку, кліпаючи голодними очима. 
Живими були тільки очі,  а їхні зібгані постаті, вражаючи неприродною 
нерухомістю,  здавалися  якимсь  похмурим  вангогівським  малюнком. 
Зося  і  третя  жінка,  ім’я  якої  Наумчик  не  запам’ятав,  спали  на  столі, 
зігріваючи  своїми  тілами  немовля.  Марія  сиділа  на  стільці,  низько 
зронивши голову  на  груди,  її  великі  чоловічі  руки  безвольно лежали 
хрест-навхрест на колінах. 

Наумчик байдуже обвів поглядом цю обитель скорботи – він дивися 
на сіру закіптюжену стелю, на вичовгану до сіроти підлогу,  на посірілі 
бозна від чого стіни, на сіряві обличчя жінок  та дітей і відчував, як сам 
починав  зливатися  з  цим  сірим-пресірим  світом,  щоб  розчинитися  у 
цьому склепі напівживих. 

Щось  важке  потягло  його  донизу,  він  хитнувся  і  почав  поволі 
хилитися. Отак хить, хить – як підпиляне дерево.

І-і-гух! Лежить!
А діброва коло яру шу-у-шу-у...
Співає!  Заколихує  мертвецькою  колисковою.  І  чого  це  їй  так 

співається?  Хіба  тут  можна  співати?  У  цій  сипучій  землі  спить 
Наумчикова мама – не дай Боже, цей шумливий спів розбудить її.

Тихіше, діброво, тихіше!
– Науме, вставай їсти!
Чує він далекий голос, але боїться розплющити очі і  замружує їх 

щосили. Йому страшно повертатися з безпам’ятства у сіру холодну й 
голодну кімнату і впевнитися, що ти вже навіть не напівживий, а скорше, 
напівмертвий. А – про їжу – це тільки марення.

–  Нюмчику,  ти  мене чуєш?  Вставай!  Ось  посьорбаєш пшоняного 
кандьору, ми з тобою ще не одного Гітлера переживемо.

Наумчик  поволі  розплющив  очі  і  побачив  рабина.  Старий  сидів 
поруч, підігнувши під себе ноги, замотані онучами, і силувався вичавити 
посмішку,  але  гримаса  кривила  сірі  губи,  пересмикувала  їх,  тягнула 
глибоку борозну на щоці, мовби плугом хто орав.
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– А де ваші чоботи? – запитав хлопчик, повертаючись із напівбуття.
– Ми з чобіт кандьору наварили, – сказав рабин. – Ох, і смачний!
Дійсно, в кімнаті пахне чимось їстівним.
– А як же ви по снігу без чобіт?
–  Згадав,  як  був  молодим  і  любив  ганяти  наввипередки,  та  як 

учистив...
Потім, сидячи у сутінках, дружно сьорбали кандьор. Та страва була 

найвидатнішим кулінарним творінням свого часу, і мала запам’ятатися 
Наумові  на всеньке життя.  І  той перший день, і  та перша ніч у гетто 
похвилинно  врізалися  у  пам’ять  і  тяглися  за  ним  шлейфом  до 
останнього удару серця.

Хлопець тоді ще не знав, що тієї миті на його худющу шию було 
накинуто петлю гетто, і  до весни 44-го той зашморг сотню разів буде 
затягуватися до знемоги і тільки якимось дивом не задушить.

Він  просто  сьорбав пшоняний кандьор і  млів,  бо одразу  втратив 
здатність думати,  відчуваючи,  як гаряче густе вариво розповзлося по 
пустісіньким нутрощам і робило його тупим недоумком. Він забув,  що 
має серце, душу, думки, бо бажання сьорбати здавалося безкінечним, 
головним – як смисл життя. 

Назавтра, і післязавтра, і там – попереду Наумчика ще чекатимуть 
змаруджені  голодні  дні,  щоранкові  переклички  пузатого  голови 
юденрату (єврейська рада в гетто – авт.), таємничі вилазки під колючим 
дротом на засніжені поля, довбання мерзлого буряка і гнилої картоплі, 
єхидна  голодна  смерть  всіх  трьох  дітлахів  із  кімнати,  пекучий  батіг 
єврейського  поліцая,  котрий  здере  з  хлоп’ячого  тіла  шмат  шкіри, 
залишаючи потворний рубець на все життя.

Та весь той жах ще дрімав у завтрашньому,  а  сьогодні Наумчик 
сьорбав кандьор щербатою дерев’яною ложкою і поволі оживав. Йому 
навіть  захотілося  подумати  про  щось  хороше.  І  він  подумав,  що 
Червона армія  не дозволить  цим німецьким харцизякам знущатися  з 
людей і товариш Сталін захистить свій народ.

Він подивився на рабина, який старанно облизував ложку, і розкрив 
рота, щоб сказати старому про свої думки й надії, а той взяв і перебив:

– Дякую тобі, Господи, за їжу, але якби отих двох іродів оприділив 
до пекла, я б тобі й свого життя не пошкодував.

– Кого це? – випалив Наумчик.  – Ну,  Гітлера.  А ще кого? Отого 
єврейського поліцая?

– Сталіна, хлопче, Сталіна!
– А хіба Сталін?..
– А Сталін і Гітлер однакові вовчі шкури під мундирами мають.
– Як це? Хіба таке може бути?! – збурився Наум.
– Доживеш і все узриш, Нюмчику. А зараз давай спати, бо мої старі 

кістки та й мозок розімліли після кандьору, як пшоно в окропі. Зі мною 
сьогодні і млявої розмови не звариш.

Перша доба, прожита в єврейському гетто, як випливе пізніше, буде 
не найжахливішою, бо той пекельний казан перебовтає у своєму вареві 
людські  душі.  І  ніхто  не  стане  рахувати  тих,  які  підуть  по  світу 
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перевертнями та вурдалаками, лише Небо не відкриє перед ними свою 
браму  –  не  прийме.  Тільки  земля,  приречена  затрамбовувати  своє 
нутро тілами, згноїть і душі.

Коли радянські війська навесні 44-го звільнятимуть заручників долі, 
то у кімнаті  вже стане місця,  бо лишиться тільки чотири живі  душі  – 
Наумчик,  Сьома,  Марія  і  Зося  без  дитяти,  народженого  на  столі 
морозяної ночі.

Не  доживе  й  рабин,  обморожені  ноги  якого  візьмуться  чорним-
чорним від гангрени і, згнивши заживо, він не зможе навіть попрощатися 
з Наумчиком  – заважатимуть лихоманка, скажений сморід і божевільна 
агонія.
                                

(Закінчення в наступному номері)

До 200-річчя з дня народження
Тараса Григоровича Шевченка

Цікаве л  ітературознавство  

Олександр Деко

Тарас Шевченко. 1840. Два кроки у безсмертя.
Український (Леонардо) Тарас да Моринці

Новий, 1840-й, Тарас Шевченко зустрів хворобою на тиф. 
Хвороба  починалася  повільно.  Був  невеликий  жар,  який  не 
вдавалося  зняти  ніякими  травами.  чи  будь  чим  іншим.  Тарас 
багато років нічим не хворів, почувався  добре. Він не скаржився 
на здоров’я. Навіть соромився торкатися цієї теми. А тут раптом 
допікає  жар,  обличчя  набрякло,  червоне,  їсти  не  хоче,  навіть 
воду, але й ту шлунок не приймає, та він ходить на всі уроки до 
Академії. 

Першим  помітив  й  затурбувався  хворобою  Тараса 
Пономарьов (Федір Павлович (1822-1884) – товариш Шевченка по 
Академії художеств. У 1844 р. дістав звання класного художника  
за успіхи в медальєрному мистецтві. Після закінчення Академії  
постійно  працював  в  Єкатеринбурзі  на  Горношитському  
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мармуровому  заводі)  «Біографія  Т.Г.Шевченка  за  спогадами  
сучасників»,  К.,  1958,  с.  376», співучень  по  Академії.  Федір 
молодший за Тараса на вісім років. Він ставився до Шевченка з 
великою повагою. Помітивши нездужання Тараса, Пономарьов 
запросив  його  пожити  в  своїй  майстерні  поки  одужає  й  дав 
Шевченкові місце на антресолях. Тарас Шевченко зліг. Хвороба 
тяглася  довго,  але  по-різному:  то  кидала Шевченка  в  жар  до 
втрати  свідомості  й  Тарас  міг  померти  не  один  раз  від 
смертельного жару, коли немов пожежа палила усе в голові, у 
грудях, у роті й шлунку й цей вогонь не брала ні вода, ні квас, ні 
уксусні припарки на лоба чи на груди, він міг померти не тільки 
від тифу, але й від голоду, бо бували й дні, і більше, коли в роті 
не  було  й  росинки,  оскільки  Тарас та  його  друзі  були  бідні  й 
траплялася череда днів, коли не було на що купити й осьмушку 
хліба. Рятувалися від голоду чаєм. Без чаю не могли прожити й 
дня,  а  щоб  зварити  чай  потрібні  були  дрова  топити  грубку. 
Січневі  морози  в  Петербурзі  суворі.  Грубку  топити  дровами 
треба  було  двічі,  а  топили  раз  на  день.  Потім  інколи 
підтримували тепло. Грубка давала не тільки тепло, без якого не 
можна  було  зігрітися  навіть  й  під  ковдрою  ще  й  прикритою 
шинелю,  але  й  гарячий чай,  заварений травами.  А  ще Тарас 
щоденно  змащував  на  своєму  тілі  висипи  чистим  аптечним 
дьогтем. Потім одягав білизну, яка вже була просякнута дьогтем, 
куплену й одягнуту через хворобу, бо до хвороби ніколи білизну 
не носив. Її й не було в Тараса ніколи. 

«Я був Шевченкові найближчим другом, – згадував Федір 
Пономарьов.  –  В  кінці  30-х  та  на  початку  40-х  років  ми були 
нерозлучні  майже щоденно.  Він жив на Острові,  (йдеться про 
Васильовський  Острів  Петербурга  –  О.Д.),  а  я  в  Академії 
мистецтв,  де  мав  майстерню,  яку  мені  дали  за  успіхи  у 
малюванні та ліпленні. Ця майстерня (колишня стара церковна 
різниця) складалася із однієї кімнати з антресолями…». (Там же, 
с. 34). 

Після  Різдва  пішло  на  поправку.  Температура  спала, 
відновився  нормальний  сон.  Хвороба потроху  відпускала,  але 
Тарас був такий кволий, що не міг встояти. Врятувало Тараса 
молоде міцне здоров’я й природна сила, яка посилала Україні 
геніального  пророка  на  довгі  віки  вперед,  аби  вберегти 
українську націю.

Доля  Тараса  Шевченка  та  України  відклала  смерть 
Пророка на двадцять один рік. Коли Тарас Шевченко повернувся 
із заслання, Академія дала йому саме цю кімнату, у якій колись 
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Федір Пономарьов рятував його від тифу. Через двадцять один 
рік на цих антресолях Шевченко помер.

Поряд із майстернею Пономарьова жив інший співучень – 
Петровський (Петро Степанович (1814-1642) – художник, вчився  
в Академії  мистецтв разом з Шевченком і приятелював з ним  
(там-же,  с.  376). Петровський,  ровесник Тараса,  теж художник. 
Під  час  навчання  в  Академії  товаришували.  Усі  троє  жили 
нужденно.  Нерідко  голодували,  але  навчання  в  Академії 
вважали першорядним.

Федір Пономарьов, Тарас Шевченко та Петро Петровський 
були  учнями  одного  з  найвидатніших  художників  того  часу, 
викладача Академії мистецтв Карла Брюллова.

Ще  до  хвороби,  починаючи  з  літа  минулого  року,  коли 
Шевченко,  почув від  свого  вчителя,  (адже Карл Брюллов вже 
вчився  в  Італії),  про  портрет  Мони  Лізи,  яка  завжди  ледь 
посміхається,  –  найвидатнішого  мислителя  та  художника 
середньовіччя  Леонардо  да  Вінчі  (Леонардо  його  звали,  а 
народився він у містечку Вінчі, тому за італійськими канонами до 
імені додавали місце народження – звідси: Леонардо да Вінчі) – 
у Тараса майнула думка: а чи не написати автопортрета маслом 
з ледь помітним смутком.

Загорівся  задумом.  Варіанти  один  за  одним  проходили 
перед його очима. Тарас ще не вибрав варіант. Але одне він уже 
знав твердо – з чого б йому радіти? Радість своєї свободи не 
перетягує кріпацького горя всієї  України,  своїх братів і  сестер. 
Він  зобразить  себе  ледь-ледь  сумним.  До  такого  задуму 
підштовхував  й  стан  після  хвороби,  з  якого  Шевченко  тільки 
почав виходити.

Буваючи щоденно в майстернях Карла Брюллова, Тарас 
Шевченко  знав  чи  не  всі  роботи  Майстра.  І  ті,  які  були  в 
майстерні,  і  ті,  які  були  на  виставках,  у  музеях,  у  приватних 
колекціях.  Він  завжди  зупиняв  погляд  на  його  автопортреті  в 
овалі,  на  якому  улюблений  вчитель  Тараса  зобразив  себе  у 
1833-1834  рр.  Цього  портрета  Маестро  малював  для 
флорентійської  галереї  Уффіцці,  та  не  завершив,  тому  й 
перебував у Петербурзі в майстерні художника. У Тараса безліч 
разів виникало бажання спитати дозволу у Вчителя домалювати 
білий комірець від  сорочки,  якого Маестро ще не домалював. 
Але завжди зупиняв себе мудрістю діда Івана: «Не лізь, куди не 
просять».

Тарас  Шевченко  добре  знався  на  акварельному 
портретуванні.  Ще  до  вступу  в  Академію  він  виконав  немало 
робіт,  відомих в історії  українського акварельного портретного 
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живопису.  Ось  деякі  з  них:  «Катерина  Абази».  Портрет  має 
авторський  надпис:  «1837,  Шевченко»  (Ш.  сл.,  Т.  1,  с.  17); 
«Євген  Гребінка»  (до  1914  кваліфікувався,  як  «Портрет 
невідомого»). Є авторський напис «1837, Шевченко» (Ш. сл., Т. 
1,  с.  169);  «Портрет  дівчини  з  собакою»,  1838; (Володимир 
Овсійчук.  Мистецька  спадщина  Тараса  Шевченка  у  контексті 
європейської художньої культури. К., 2008, с.32);  «М.О. Лунін». 
Авторський напис: рік і прізвище автора (Там же, с.33; Ш. сл., 
Т.1, с.370); «А.І.Лагода». Авторський напис: «Шевченко, 1839», 
(Там же, с, 33; Ш.сл. Т.1, с. 340); Всі виконані в Петербурзі. Iнші 
акварелі.

У  листі  Т.Г.Шевченка  до  редактора  часопису  «Народное 
чтение» поет 1860 р., за рік до смерті, ніби сповідувався перед 
народом:  «…Великий  Брюллов  тотчас  согласился,  и  вскоре 
портрет  Жуковского  был у  него  готов.  Жуковский,  с  помощью 
графа  М.Ю.Вьельгорского,  устроил  лотерею  в  2500  рублей 
ассигнациями, и этою ценою куплена была моя свобода, в 1838 
году,  апреля  22.  С  того  же  дня  начал  я  посещать  классы 
Академии  художеств  и  вскоре  сделался  одним  из  любимых 
учеников-товарищей  Брюллова…»  (Т.Ш.,  т.5.  с.  259). 
Підкреслюю: товаришів самого Брюллова.

Тож,  до  кінця  1839 року вже майже два  роки  Шевченко 
невилазно  в  майстерні  Брюллова  вчиться  малюванню.  Для 
допитливого Шевченка це була вічність. За два роки він дістав 
художньої та загальної освіти більше, ніж учень гімназії за все 
навчання. Цьому сприяв Шевченків вік, адже було йому вже 25 
років.

Коли  хвороба  трохи  відступала,  Тарас  знову  й  знову 
повертався  до  задуму  свого  автопортрета.  Він  уже  не  міг 
відрізнити чи горить в голові та в грудях від тифу, чи це пече 
йому задум овального портрету. Приготував велике дзеркало, в 
якому бачив усю свою голову. Ще лежачи у ліжку, довго вибирав 
ракурс. Таки вибрав. Підклав собі під голову повище подушку, й 
дивлячись у дзеркало робив начерки олівцем. Начерки викидав. 
Нарешті  відчув  силу сидіти,  щоправда не  дуже  довго.  Та ось 
біда – нема куди встановити дзеркало. Довелось спускатися з 
антресолів та сідати до столу. Сідав правим боком до столу, на 
стіл ставив дзеркало й одержував задуманий ракурс. Мольберт 
ставив перед собою.

Шевченко  за  час  хвороби  добре  продумав  усі  деталі 
автопортрета. Спершу робив ледь помітні риски контура голови, 
очей,  носа,  губ.  Кілька  днів  не  наважувався  покласти  перший 
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мазок фарби. Коли нарешті поклав перші мазки, роботу вже не 
міг стримати.

Яка  ж  була  зовнішність  Тараса  Шевченка?  Ось  як 
описують його сучасники. Це для порівняння з автопортретом.

«Він середнього зросту, широкоплечий і взагалі міцного,  
сильного  складу,  широкий  в  талії  по  особливому  складу  
кістяка,  але  зовсім  не  товстий,  лице  кругле (підкреслення 
моє – О.Д.), борода та вуса завжди голені…», – так описав у  
своїх  «Записках»  Шевченка  Момбеллі (Микола  Олександрович 
(1823-1902)  –  поручик  лейб-гвардії  Московського  полку.  Один  із 
найактивніших  учасників гуртка петрашевців. 1849 року його засуджено 
до розстрілу, який замінено п’ятнадцятирічним засланням на каторгу з 
позбавленням усіх  громадянських  прав.  Згодом він  був  звільнений  від 
каторжних  робіт  і  відправлений  рядовим  на  Кавказ.  Познайомився  з 
Шевченком  у  1844-1845  роках  у  Гребінки.  В  50-ті  роки  служив  у 
Окремому  Оренбурзькому  корпусі,  солдатом якого  був  і  Шевченко…» 
(«Спогади про Тараса Шевченка», «Дніпро» – Київ-2010, сс. 208, 512.) 
(Переклад О.Д.)

«Супутник його був середнього зросту, міцний, на перший 
погляд  його  обличчя  здавалося  звичайним,  але  очі  світилися 
таким розумним та виразним світлом, що невимушено я звернув 
на нього увагу. Гребінка тотчас привітався зі мною, узяв за плечі 
й,  штовхнув  на  свого  супутника,  познайомив  нас.  Це  був 
Шевченко! – Так згадував Афанас’єв-Чужбинський   Шевченка. 
(Там-же, с. 96). (Переклав О.Д.)

Для  зовнішнього  вигляду  чоловіка,  якщо  він  худий,  цю 
ознаку майже завше відзначають.

З овального автопортрета найперше кидається у вічі худий 
Шевченко із запалими очима. Він дивиться з портрета праворуч 
у півоберта голови. Обличчя не природно бліде.  Це особливо 
видно  на  блідому  кольорі  лоба.  Нижня  частина  виголеного 
обличчя,  яка  простягається нижче  вуха  та  носа,  відбивається 
темним корінням волосся, що добре виголене. Під бровами очі в 
темних заглибинах на всю довжину брів.  Темні  запалі  очі,  які 
кидаються у вічі, тільки-но побачене обличчя, знизу підпирають 
рожеві віки. Ці відтінки одразу стверджують неприродний колір 
обличчя.  Темне  волосся  голови  майже  зливається  з  тлом 
портрета.

Подібно тому, як на портреті Мони Лізи Леонардо да Вінчі 
глядач  бачить  ледь  помітну  посмішку,  так  на  автопортреті 
Тараса Шевченка можна бачити ледь помітний смуток. Й як не 
ставай  до  шевченкового  овального  автопортрета,  з  якого 
ракурса  глядач  подивиться,  він  побачить  отой,  ледь  помітний 
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шевченковий  смуток.  І  2011,  і  2012-го  року  я  стояв  у  музеї 
Т.Г.Шевченка на бульварі Тараса Шевченка у Києві перед цим 
овальним  портретом  й  зачарований  відчував,  що  у  мене 
зупиняється дихання.

Що за цим смутком?  Змучена покріпачена його Україна? 
Що ніколи не вчився у школі чи гімназії, зате був битий різгами 
на конюшні? Ще й двох років немає, як його, дорослого мужчину, 
у  23  роки,  як  колись  дві  тисячі  років  тому у  рабовласницькій 
Спарті чи рабовласницькому Римі викупили з рабства й він ще й 
досі не може розсміятися на повні зуби? А можливо тому, що, як 
власність належав поміщикові, а його рідні сестри та брати ще у 
рабстві  кріпаками  прирівнені  до  корів,  волів,  коней  чи  собак 
працюють  на  поміщика  за  їжу  та  життя  у  закріпаченій 
російськими царями Україні? Щойно перенесений тиф, від якого 
ще не відійшов? Можливо, дума про майбутнє? Можливо…

Російський Храм мистецтва – школа, де вчать мистецтву, 
відкритий у Петербурзі, базувався на європейській та російській 
школі. Але мистецтво в усі часи та скрізь було консервативним. 
Класицизм  у  Європі,  як  головний  напрям  образотворчого 
мистецтва,  тримався  кілька  століть.  Академії  мистецтв  тільки 
двадцять  років,  Для  учбового  закладу  початковий  вік.  Ще  ні 
досвіду,  ні  традицій,  ні  наслідків.  На  викладача  запрошено 
видатного художника Карла Брюллова, і він, як свіжий вітер, як 
протяг у палаці, приніс нові погляди, нові течії: вільнодумство у 
мистецтві. 

Карл  Брюллов,  який  провів  кілька  років  в  Італії,  й 
подарував  західноєвропейській  художній  культурі  свою 
знамениту  картину  «Останній  день  Помпеї»,  став  кумиром 
молоді,  талановитим юнакам імперії,  яким невистачало такого 
кумира. Вони йшли навстріч один одному.

І  те,  що  Шевченко  опинився  серед  гурту  молоді  учнів 
Карла  Брюллова  зовсім  не  випадково,  бо  його,  Шевченка, 
знайшли художники Петербурга. Для цього поміщик Енгельгардт 
мав привезти непокірного раба-лакея до Петербургу, для цього, 
завдяки  непокірності,  юнака  віддали  до  артілі  малювальників, 
для  цього  Тарас  ночами  замість  сну  та  відпочинку,  бігав  до 
Літнього саду змальовувати скульптури, де був зафіксований, як 
дивак,  для  цього  згуртувалися  люди  високого  мистецтва,  які 
розуміли усю абсурдність кріпаччини – російського рабства ХІХ 
століття та їхнього протесту суспільній системі царату, завдяки 
кому й був викуплений з кріпацтва Тарас Шевченко.
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Карл  Брюллов  пройшов  добру  школу  в  Італійських 
майстрів в Італії.  Західноєвропейське в тому числі й італійське 
мистецтво дотримувалося методу класицизма.

Набуваючи  знань  з  європейської,  російської,  української 
історії  образортворчого  мистецтва,  «Шевченка  на  початку 
навчання   поглинув  класицизм,  як  єдина  істина  в  мистецтві, 
нормою  якого  були  античність  і  творчість  Рафаеля,  що  не 
підлягає  будь-якому  сумніву  й  критичній  думці.  І  він  віддав 
данину цьому гальмівному й суворому зводу надуманих правил 
у  своїх  ранніх  композиціях,  до  яких  пізніше  не  повертався. 
Шевченка  Рафаель  хвилював  хіба  що  доступною  красою 
образів,  про  що  судити  він  міг  за  гравюрними,  далеко  не 
ідеальними,   відображеннями  творів  великого  художника. 
Рафаель  сприймався  урівноваженим,  ясним,  щасливим 
творцем,  не  зачепленим  крайнощами  свого  часу,  пройшовши 
повз  напруженого  спіритулізму,  далекого  від  реальності,  та 
натуралізму,  надто  наближеного  до  вироджених  явищ  життя. 
Проте перед воістину ідеально-класичним мистецтвом Рафаеля 
дуже  скоро  Шевченко  віддав  перевагу  Рембрандту.  По  суті 
Рафаель і Рембрандт явилися віхами двох протилежних систем 
мистецтва,  між  якими  формувався  новий  погляд  на  світ,  що 
зачеплював усе,  що в минулому столітті  відкидалось,  а тепер 
набирало  реальної  чинності».  –  (Володимир  Овсійчук.  
«Мистецька  спадщина  Тараса  Шевченка  у  контексті  
європейської художньої культури». ПТВФ «Афіша», Львів. 2008,  
с. 41).

І  ось  молодий  Шевченко,  щоправда  кажуть  дуже 
перспективний, інакше Брюллов, якого вже величають Великим, 
не узяв би його до себе в учні, а він ще й здружився з ним. На 
виставки, до театру, на запрошені вечірки – всюди разом, а він 
замахнувся на автопортрет маслом, у стилі романтизму, якого 
ще не було ні в російському, ні в українському образотворчому 
мистецтві.  Й  як  би  не  цінував  Шевченко  Рафаеля  та 
Рембрандта, а у нього перед очима стоїть образ Мони Лізи з її 
таємничою усмішкою, про яку часто згадує Карл Брюллов.

У другій половині січня масляна фарба трохи підсохла й 
Тарас  Шевченко  вже  зміг  показувати  автопортрета  друзям. 
Автору  мистецького  твору:  хоч  картини,  хоч  літератури  рідко, 
тільки інколи вдається визначити цінність твору, особливо коли 
твір є історичним фактом.
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Одночасно із  створенням Тарасом Шевченком овального 
автопортрета, що став доленосним не тільки для автора, але й 
для всієї  іконографії  української  культури,  він  вже кілька років 
створював  шедевр  української  мовної  культури,  який  підняв 
Україну до рівня світових гуманітарно-розвинутих країн,  підняв 
український народ до  рівня цивілізації,  показавши світу  рівень 
Свободи,  рівень  мовної  культури,  рівень  життя  колоніально-
залежного політично, духовно, матеріально народу, рівень жінки 
у  суспільстві,  з  усіма  негативними рисами й вказанням шляху 
подолання  становища,  створювався  «Кобзар»  –  книга  поезії 
народною мовою, тою мовою, якою говорить народ України. І ось 
доля послала видавця цієї  книги.  Але не тільки в  цьому була 
геніальність  автора  «Кобзаря».  Та  у  світовій  цивілізації  Тарас 
Шевченко був другим.

Першим  був  Леонардо  да  Вінчі  (1452-1519),  видатний 
італійський вчений, дослідник, винахідник, художник, архітектор, 
інженер. До наших днів дійшла величезна рукописна спадщина, 
найвидатнішого діяча італійського Відродження. Він завжди мав 
під  рукою  записники,  куди  заносив  думки,  малюнки,  ескізи, 
креслення,  замітки  з  архітектури,  природознавства,  музики,  з 
військової  справи,  інженерних  розробок  –  все  це  пересипано 
афоризмами, філософськими думками,  анекдотами, байками й 
т.ін. Ця спадщина складає 120 книжок.

Після смерті Леонардо да Вінчі його друг і учень Франческо 
Мельці вибрав з них уривки, що відносяться до живопису, з яких 
був  згодом  скомпонований  «Трактат  про  живопис»  (перше 
видання  1651  р.).  У  повному  вигляді  рукописна  спадщина 
Леонардо да Вінчі  була опублікована тільки в ХІХ–ХХ столітті. 
Крім величезного наукового й історичного значення,  спадщина 
має  неабияку  художню  цінність,  завдяки  незвичайно  чистій 
італійській мові, якою говорив народ. В епоху розквіту гуманізму, 
коли  головною  мовою  була  латина,  а  італійська  вважалася 
другорядною,   сучасники  Леонардо  да  Вінчі  й  він  сам 
захоплювалися красою та виразністю італійської  народної мови. 
Мислитель  писав  так,  як  говорив,  тому  його  проза  –  зразок 
розмовної мови інтелігенції ХV століття., і це вберегло її в цілому 
від штучності гуманістів.

І знову стався дивний збіг з діяльністю Леонардо да Вінчі, 
який  пояснити   звичайним  збігом  якихось  обставин  просто 
неможливо. Створення «Кобзаря» автором, який, можливо, ще 
не  знав  і  не  чув  про  цей бік  таланту  Леонардо  да  Вінчі,  але 
повторив його геніальність факт незаперечний. 
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На  початку  70-х  ХХ  століття  з’явився  друком  журнал 
«Кур’єр ЮНЕСКО». Був варіант й російською мовою. У журналі 
була стаття про мови, її чарівність, музичність, кількість слів інші 
ознаки, які характеризують мову й дають можливість оцінити її за 
цими ознаками. Не знаю, як потрапив журнал до України, але він 
був негайно заборонений і дістати прочитати журнал можна було 
тільки на одну ніч або на кілька годин. Можливо у найбільших 
бібліотеках Києва його можна знайти. З того часу минуло сорок 
років, Пишу по пам’яті, звичайно не пам’ятаю багатьох деталей, 
але добре пам’ятаю, що за всіма позитивними ознаками мови – 
італійська  мова  стояла  на  першому  місці,  а  українська  на  – 
четвертому. І це у світі, де існує, мабуть, близько півтисячі різних 
мов. Щодо італійської мови – це заслуга Леонардо да Вінчі,  а 
щодо української мови – це заслуга Тараса Шевченка.

Леонардо  да  Вінчі  у  своїх  писаннях  неодноразово 
звертається до читачів, але він не зробив жодної спроби, якоїсь 
публікації. У фрагментах  із  його  записників,  що потрапили  до 
«Трактату  про  живопис»,  його  італійська  мова  позначена 
яскравою  образністю,  прекрасними  описами  (наприклад, 
знаменитого  потопу),  що  вражає  майстерністю  словесної 
передачі  жанрів  природи.  Він  у  своїх  рукописах  дає  безліч 
зразків  оповідної  прози:  байки,  фацеції,  жартівливі  розповіді, 
алегорії, афоризми, пророцтва.

Тарас Шевченко,  крім потягу до малювання,  писав ще й 
вірші й кидав їх до шухляди, ніколи туди не заглядаючи. 

Ось як згадував появу «Кобзаря» Мартос (Петро Іванович 
(н.  1811  –  р.  см.невід.)  –  поміщик,  відставний  штабс-ротмістр). 
«Шевченка я знав не довго. Я познайомився з ним в кінці 1839 
року в Петербурзі у… Є.П.Гребінки, який порадив його мені, як 
талановитого  учня  К.П.Брюллова…»  Мартос  домовився,  що 
Шевченко намалює аквареллю його портрет й ходив на сеанси. 
У квартирі Тараса було чимало паперів: ескізи, вірші. 

– Що се таке, Тарас Григорович? – спитав Мартос.
Шевченко пояснив: він інколи балується віршами й кидає їх 

до  коробки  під  ліжком.  Мартос  попросив  показати  вірші. 
Шевченко  неохоче  витягнув  з-під  ліжка  ящика  з  паперами. 
Мартос зрозумів, що за кілька хвилин він нічого не побачить й 
попросив  рукописи  додому.  Шевченко  довго  не  погоджувався, 
потім  дав  невелику  кількість,  з  умовою,  щоб  той  нікому  не 
показував.  «Узявши папери,  –  пише далі  Мартос,  – я негайно 
пішов до Гребінки. й ми, затративши зусилля, розібрали папери 
й прочитали… Багато сили стоїло мені умовити Шевченка, поки 
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він  погодився  надрукувати  книжку.  1840  року  я  надрукував 
«Кобзаря».

Мартос  не  був  першовідкривачем  поетичної  творчості 
Шевченка.  Ще  1838  року  Євген  Гребінка  писав  до  Г.  Квітки-
Основ’яненка: «А ще тут у мене один земляк Шевченко, що то за 
завзятий писать вірші, то нехай йому сей та той! Як що напише, 
тільки цмокни та вдар руками об поли! Він мені дав гарних стихів 
на  збірник».  (Лист від  18  листопада  1838  року.   За  книгою 
«Тарас  Шевченко.  Життя  і  творчість  у  портретах,  
ілюстраціях,  документах.  «Радянська  школа.  Київ  –  1964,  с.  
73). 

У  «Кобзарі»  видання  1840  року  було  надруковано  вісім 
поезій: «Думи мої, думи мої, лихо мені з вами!», «Перебендя», 
«Катерина», «Тополя», «Думка» («Нащо мені чорні брови»), «До 
Основ’яненка», «Іван Підкова», «Тарасова ніч».

Видання  «Кобзаря»  1840  р.  поклало  початок  видань 
Тараса  Шевченка  з  цією  назвою.  За  життя  поета  ще  двічі 
видавався  «Кобзар»:  1844  та  1860.  У  «Кобзарі»  друкувалися 
поезії попередніх видань та нові твори.

До видання «Кобзаря» 1840 р. найвидатнішим українським 
поетом  вважався Пантелеймон Куліш, який вживав літературну 
мову,  так звану,  «кулішівку».  Його мова дещо відрізнялася від 
мови, якою говорив український народ. Її важко було читати. 

Подібно  до  Леонардо  да  Вінчі,  який  вжив  італійську 
розмовну  мову,  так  Тарас  Шевченко  першим  з  поетів  вжив  у 
літературі  українську  народну  мову,  якою  говорить  народ.  Цю 
мову легко було читати, вона була прийнятна народу. Крім цього 
твори Шевченка були побудовані на народних переказах, легендах, 
на надіях, оскільки народ був закріпачений безправний, фактично 
жив  у  рабських  умовах  й  тексти  Шевченка  відбивали  думи  й 
найсердечніші  сподівання  людей,  тому  «Кобзаря»  та  її  автора 
прийняли,  як  свого  –  як  брата,  як  сина,  як  рідного  у  кожній 
українській хаті. «Кобзар» став народною книгою.

Як пояснити, що таке народна книга? Спробую прикладом. 
У 1936-1938 рр. наша родина жила у селі Мала Дівиця на 

Чернігівщині недалеко від міста Прилуки. Було мені 10-12 років. 
Батько  завідував  районної  їдальнею.  1937  чи  1938  (точно  не 
пам»ячтаю, а спитати вже нема в кого) батька заарештували й 
звинуватили,  що  він  хоче  отруїти  районний  партійний  актив. 
Батька страшенно катували. Коли кати за три чи чотири місяці 
зрозуміли,  що  батько  надуманої  провини  не  визнає,  його 
випустили під нагляд міліції. За кілька днів батько зник. Він втік 
до села Количівка, біля Чернігова й працював у колгоспі,  а за 
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кілька місяців до Количівки переїхали мати з дітьми, нас було 
п’ятеро  синів. Це  так  вплинуло  на  мене,  що  я  одразу 
подорослішав на багато років.

У Малій Дівиці у хатах друзів та школярів бачив «Кобзаря», 
в Количівці також «Кобзар» був у кожній хаті. Книга лежала під 
іконами на лавці, а на рівні ікон, увінчаний окремим рушником, 
був  портрет  Тараса  Шевченка.  У  чужій  хаті  я  питав  дозволу, 
казав, що в мене руки миті й брав до рук «Кобзаря».   У мене 
запитували, чи я знаю «Біблію»? «Біблію» зберігали в скрині. Її 
діставали тільки тоді, коли замикали двері, щоб ніхто чужий не 
побачив.  У  передвоєнний  час,  коли  рушили  храми, 
переплавляли дзвони на гармати й кожний чиновник чи міліціянт 
мав повторювати, що «Релігія – опіум для народу», за «Біблію» 
могли  й  ув’язнити.  У  кожній  хаті  перед  образами  стояв  стіл. 
Після трапези стіл  мили,  витирали,  клали скатертину,  а  потім 
«Кобзар» клали на стіл. 

Літні  люди  були  малописьменними.  У  багатьох  хатах 
вечорами  влаштовували  читання  «Кобзаря»  або  «Біблії». 
Приходили сусіди,  чужі  люди. А я читав годину-дві «Кобзаря». 
Сьогодні це може здатися дивним, але тоді, коли не було у хаті 
ні  радіо,  ні  телебачення,  читання  творів  Шевченка  слухали 
залюбки,  й  це  було  і  розвагою,  і  духовним  задоволенням.  У 
кожній хаті, де мені довелось побувати, я бачив «Кобзар» й ту 
любов, з якою українці ставились до улюбленої книги й самого 
Тараса  Шевченка.  Книжка  та  її  автор  Тарас  Шевченко 
шанувалися на найвищому рівні. Це звалося – народна книга й 
народна любов до Шевченка. Я це бачив. Наша родина просто 
не мала своєї хати.

Тарас  Шевченко  1840  року  –  одночасно  –  створив  два 
шедеври: овальний автопортрет та видав книгу «Кобзар», перше 
видання. Й якби Тарас Шевченко більше нічого не намалював, й 
більше нічого б не видав, тільки ці два шедеври, він би навіки 
ввійшов  в  українське  образотворче  мистецтво  й  став  би 
народним  поетом,  який  вказав  шлях  українському  народу  до 
боротьби  за  волю  людей  та  став  би  основоположником 
української класичної літературної мови.

Публіцистика
Олександр Деко

Хто використовує російську карту
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проти євреїв, а єврейську – проти України.

1
Під  світове  єврейство  закладено  «фугас»  великої  сили  із 

багатоходовою  вибуховою  реакцією.  «Фугас»  вибухнув.  Ланцюгова 
реакція практично (вже без лапок) шириться по світу. Її треба зупинити 
зараз, У цьому мають бути зацікавлені євреї, як  громадяни Ізраїлю, так і 
всі  інші,  оскільки  поділ  євреїв  на  російських  і  не  російських  складає 
загрозу також і єврейській державі - Ізраїлю. Через десятиріччя, через 
сторіччя зупинити буде неможливо.

Араби та євреї  – дві  сили, які  протистоять на основі  релігійних, 
територіальних,  духовних  проблем.  Завойовницькі  війни європейців  на 
Близькому  Сході  –  Римські  завоювання  та  Хрестові  походи  спершу 
розвели євреїв та арабів, а відколи вони зійшлися, формула розумного 
співжиття  ще  не  знайдена.  Крім  цієї  боротьби,  триває  боротьба  між 
арабами.

Російська імперія економічно існує, ще й прагне натягнути на себе 
робу «великої держави», за рахунок нафтодоларів і продажу зброї. Якби 
Росія жила за рахунок виробництва товарів для народного вжитку, що є 
показником  економічного  розвитку  країни,  вона  не  проіснувала  б  й 
одного  року.  Найбільший  покупець  російської  зброї  арабський  світ.  Їм 
Росія зброю продає, дає в борг, дарує,  прощає борги. Беріть, воюйте! 
Зброя для того й поставляється, щоб лилась кров. Й чим більше крові, 
тим більше доларів надійде до казни, державної, особистої.

Відколи  Сталін  1948  року  лишився  невдоволений  тим,  що 
Єврейська Держава обрала собі патроном США, а не Росію, вона на боці 
арабів.  Після  смерті  Сталіна,  з  1953 року нічого  не  змінилося.  Беріть 
зброю, воюйте проти євреїв, воюйте між собою. Ось уже більше 60 років 
ні війни, ні міжнародний шантаж, ні тероризм, дякуємо Богові, не можуть 
зламати Єврейську Державу.

Але  не  все  спробувано,  вирішили  в  Москві.  Арабський  світ 
розколотий: шиїти та суніти постійно у боротьбі – прихованій, відкритій. 
Інші гілки арабів так само. А як розколоти євреїв?!

Проблема  використання  російської  карти  проти  євреїв  була 
присутня  в  усіх  війнах  Ізраїля  більше  як  за  60  років  свого  існування. 
Найновіша з них – проблема не військова.

У  травні  2008  року  в  Єрусалимі  проходив  форум  Генеральної 
Асамблеї  Всесвітнього  Конґресу  російськомовного  єврейства.  Я  був 
акредитованим журналістом на форумі. Ініціатором створення Конґресу й 
фактичним  поділом  євреїв  на  російськомовних  і  всіх  інших,  виступив 
член Ради Федерації Росії оліґарх Борис Шпигель. Якщо ініціатива члена 
Федерації, вважайте – Москви, Кремля. Це і є той «фугас» під єврейську 
єдність.

Співзасновниками  Всесвітнього  конґресу  російськомовного 
єврейства виступили: Ізраїльське Товариство вихідців з України (голова 
Давид Левін – яке це товариство може мати відношення до російського 
єврейства?)  та  інша  подібна  організація.  Це  не  ізраїльські 
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високопоставлені  особи,  як  пан  Шпигель  в  Росії,  то  хто  спонукав  їх 
виступити співзасновниками? Знову Москва! Хто їм дав право від імені 
мільйонів євреїв ділити нас на своїх і чужих? Геростратизм або гроші?!

За три тисячі років відомої історії єврейського народу ніхто не зміг 
поділити євреїв на своїх і чужих. Бо це горе і для одних, і для других.  
Тепер поділили. Ізраїль країна молода. Їй всього 64 роки. Країна ще не 
має  конституції.  Країна  ще  користується  законами  Тори,  Османської 
імперії,  яка  згинула,  та  сучасними  законами  Кнессету.  У  країні  ще не 
відділена релігія  від  держави,  –  у  державній в’язниці  вже одинадцять 
років перебуває ув’язнений чоловік, засуджений равінатом за те, що не 
дає  розлучення  колишній  дружині.  Країна  ще  не  має  зводів  законів: 
цивільного,  кримінального.  На  це  підґрунтя  може  впасти  будь-який 
«вірус» ворожнечі. До чого це приведе?

Араби  шиїти  та  суніти  поділились  на  основі  різного  погляду  на 
релігійні обряди дуже давно, одразу після смерті  пророка Мохамеда, і 
вже 1200 років,  між цими двома гілками арабів йде жорстока збройна 
боротьба.  Загинули  сотні  тисяч  людей.  Нинішня громадянська  війна  в 
Сірії,  в  якій  задіяно  як  мінімум  чотири  гілки  арабів,  теж  з  цієї  серії 
конфліктів.

Українці,  які  боролися  за  звільнення  України  від  російського 
поневолення:  мельниківці  та  бандерівці,  які  розійшлися  на  методах 
боротьби, багато років ведуть жорстоку збройну боротьбу між собою, яка 
триває  й  зараз,  коли  вже  не  існує  самої  проблеми.  Загинули  тисячі 
людей. Ненависть досягла такого накалу, що навіть загиблих і померлих 
не ховають на одному цвинтарі. У зв’язку з єврейськими наклепницькими 
натяками,  мушу  сказати,  що  я,  як  громадянин  України,  в  минулому 
політичний діяч, зараз громадський, не належу, і ніколи не належав до 
жодної  із  сторін  і  навіть  ніколи не  займався  глибоким  вивченням  цієї 
історії.  Інші заяви є провокаціями ворогів не тільки проти мене, але й 
проти України. 

Або боротьба в Північній  Ірландії.  Хіба  мало  загинуло  людей у 
Белфасті? 

Я  навів  приклади  поділу  народів  за  релігійною,  етнічною  та 
світською ознакою, що вели до збройної боротьби. У світовій історії таких 
прикладів немало. Не буду на них зупинятися.

Мільйон  російськомовних  євреїв  в  Ізраїлі  із  колишньої  Російської 
імперії та місцеве івритське населення й євреї вихідці з мусульманських 
країн,  м’яко  кажучи,  не  дуже  поспішають  назустріч  одне  одному.  На 
знаходження  шляху  братського  співжиття  можуть  піти  не  тільки 
десятиліття,  але  й  століття.  Відокремлення  євреїв  російського 
походження, вже є ворожим актом до всіх євреїв, бо вони тримаються, як 
держава  в  державі.  Російські  євреї  в  Ізраїлі  мріють  створити  вічну 
російсько-єврейську колонію. Але Ізраїль – не США. Час не зближує ці 
дві гілки євреїв, а навпаки роз’єднує.

Я вважаю, що мине якийсь час, можливо минуть десятиліття, але що 
таке  десятиліття  у  порівнянні  з  історією тисячоліть,  й  поділ  євреїв  на 
російських й неросійських, своїх і чужих, й дискримінація переростуть у 
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жорстоку  боротьбу,  не  виключаю  й  збройну.  Адже  ті,  хто  воює 
десятиріччя  чи  сторіччя  теж  спочатку  не  думали,  що  їхні  розбіжності 
приведуть до збройної боротьби.

Отакий «подарунок» зробила Москва єврейському народові. 
Це дуже стислий виклад проблеми.
Зауважу:  Ізраїль  держава  дискримінаційна,  дискримінують  всі  та 

всіх – у кого на кого вистачає сили, й поділ євреїв на своїх і чужих лягає 
на благодатний ґрунт. 

Як виглядає ця проблема сьогодні?
14  липня  2012  року  58-річний  ізраїльтянин  Моше  Сільман  на 

протестному мітингу в Тель-Авіві вчинив самоспалення. Лікарі не змогли 
врятувати  йому  життя  й  20  липня  він  помер  в  лікарні.  Дрібний 
підприємець  збанкрутів,  узяв  банківську  суду,  не  зміг  виплутатися  з 
боргу.  Він  був  повний  інвалід  за  станом здоров’я.  Приватну  квартиру 
банк продав у рахунок боргу. Чоловік лишився без даху над головою. Він 
ходив по всіх інстанціях,  просив фінансової допомоги, хоч би на найм 
квартири.  Йому відмовляли. За місяць до  самоспалення Сільман дав 
інтерв’ю, відеозапис було викладено на You Tube. Він повідав слухачам 
відповідь: «Якщо ти не «росіянин», допомога не належить» – інтернет 
подача на @mail.ru від chgeorgiy  @  gmail  .  com   вт. 17 июля 2012 11:09:03 

Така  відповідь  була  розцінена,  як  етнічна  расова  ненависть: 
@mail.ru oт chgeorgiy  @  gmail  .  com   вт. 17 июля 2012 21:39:45

Я не вдаюся до аналізу ланцюгової реакції самоспалень,  суїциду, 
що свідчить про негаразди в суспільстві. Це інша тема. Але, до слова, 
маю наголосити на вкрай негативну тенденцію: подібно до колишнього 
Радянського Союзу, звинувачувати потерпілих у психічних хворобах. Так, 
про жінку, яка хотіла втопити двох своїх дітей й сама втопитися, про що 
залишила в авто  листа, газета «Вести» 26 липня 2012 року, стор. 3 у 
статті  «Покончить  с  собой  легче,  чем  с  нищетой»  написала: 
«Высказывается  версия  о  психической  неуравновешенности 
неудавшейся  самоубийцы».  27  липня  ізраїльське  російське  радіо 
передало інформацію про самоспалення й одразу звинуватило людину у 
психічній  хворобі.  Ізраїльські  родинні  лікарі  російського  походження 
інколи використовують психіатрію на замовлення. Радянську диктатуру 
за використання психіатрії проти інакомислення засуджував увесь світ, 
дії ізраїльських російськомовних лікарів чомусь світ не «бачить».

«Израиль становится тоталитарным государством», – пише Роман 
Бронфман в івритській газеті  «Гаарец», повідомляє  @mail.ru 17  липня 
2012 22:33:  «Параллельно с  процессом  постепенного  отказа 
израильской  власти  от  демократического  характера  государства, 
которая  включает  в  себя  многочисленные  проявления  рассизма  и 
апартеида…  внутри  страны…  происходит  последовательное 
разрушение  базовых  социальных  прав  израильских  граждан…». 
Вчитайся, читач, у цитату – це правда і це страшно для суспільства.

Не знаючи івриту, я частково живу у російськомовному просторі.
Мені  пригадався  такий  факт.  Після  звільнення  від  німецько-

фашистських  військ  Києва  6  листопала  1943  року,  німецькі  війська 
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відступали на захід. Десь за місяць німці оговталися й кинули навстріч 
танкову  колону,  зупинили  наступ  Радянської  армії  й  почали  тиснути 
наступаючі  війська.  За  цей  час  на  звільнених  від  німецьких  військ 
територіях встигли відмобілізувати підлітків 16-17 років (серед них був і 
я, що встиг повернутися з евакуації) й ще не обмундированих, без зброї, 
інколи була одна стара гвинтівка на трьох, кинули проти німецьких танків. 
Полягли тисячі.  Половина  людей  мовчала,  бо  боялася  сказати  слово 
правди, а друга половина вважала юнаків, які побували під окупацією, за 
поглядом Сталіна, зрадниками.

Під  час  широкого  ізраїльського  розголосу  у  квітні  2012  р.  про 
нанесення віськового удару по ядерним об’єктам Ірану, а це, безумовно, 
війна, класик німецької літератури, лауреат Нобелівської премії Ґюнтер 
Грасс опублікував у мюнхенській газеті «Зюддойче цайтунґ» вірш проти 
такого нападу. Чи мав поет моральне право виступити проти війни? Мав. 
Це його погляди. Навпаки, якби він виступив за війну, його засудив би 
весь  світ.  В  Ізраїлі  Нобелівського  лауреата  заплямували  ганьбою. 
Згадаймо  півстолітньої  давнини  Холодну  війну.  Усі  радянські  поети 
виступали за мир, проти війни. Згадайте Євтушенка: «Хотят ли русские 
войны».  І  це  було  нормально.  Звичайно,  ядерний  Іран  –  це  ядерна 
військова загроза Ізраїлю та світу. Але виступи ізраїльської преси проти 
Ґюнтера  Грасса  вказують  на  негативні  риси  всередині  Ізраїлю. 
Німецькому  класику  пригадали  все,  особливо  його  перебування  у 
військах СС. Якщо цей факт не розшифрувати,  то можна додумати,  а 
думки  ще  не  факти.  Майбутнього  німецького  класика  літератури  за 
Гітлера призвали у 16 років на війну. Чи міг він вибирати рід військ? Чи 
міг він взагалі щось вибирати 1945 року? Може він встиг вчинити якийсь 
злочин проти людства? На щастя – ні? Кажу «на щастя», бо якби нацисти 
наказали б вчинити злочин, він мав би або виконати, або загинути, за 
невиконання  наказу.  Й  жоден  російськомовний  письменник  Ізраїлю не 
виступив на захист Ґюнтера Грасса. Оце ознака відсутності  демократії, 
факт кричущий: націоналісти-євреї з погляду держави великі патріоти. З 
того ж погляду націоналісти-патріоти України – це люті вороги людства, 
які мали б стати на коліна перед російським НКВС, підняти руки догори й 
кричати:  спасибі  вам,  що  ви  вбиваєте  наших  патріотів,  засилаєте  до 
Сибіру наших жінок,  дітей та старих. Спасибі за наші спалені села, за 
мордування  українців,  за  гвалтування  наших  жінок.  Таку  ментальність 
привезли російські  євреї  до Ізраїлю.  І  я  мав би мовчати,  бо інакше я 
ворог. ..  

Зате з усіх  ЗМІ видно й чутно – «демократична країна».  Ізраїль 
така  ж  демократична  країна,  як  і  колишній  СРСР,  який  називав  себе 
«найдемократичною»  країною  світу.  У  порівнянні  з  диктаторськими 
режимами  Близького  Сходу,  з  одного  погляду,  і  у  порівнянні  з 
демократичними  країнами  Європи,  з  іншого  погляду,  Ізраїль  є 
демократичною або  недемокрачною країною.  Не  вдаюся  до  глибшого 
розгляду.  В  ізраїльських  судах  усіляко  уникають  розглядати  справи 
дискримінації,  точнісінько  так,  як  у  Радянському Союзі  не  розглядали 
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проблеми  національної  ворожнечі,  заявляючи,  що  в  СРСР  за 
соціалістичного ладу не може бути підґрунтя до національної ворожнечі. 

Спілка  українських  письменників  Ізраїлю  (амута),  яку  я  створив 
2005  року,  тому,  що  українських  письменників  зараховували  до 
російської спілки, та спонсорський журнал «Соборність», який я заснував 
ще 1997 року, не отримують допомогу від держави. Письменнику,  який 
пише  українською  мовою  в  Ізраїлі  крім  «Соборності»  нема  де 
надрукувати  свій  твір.  Я  не  раз  чув:  «нічого  українського  нам  тут  не 
треба».  Але всі  російські  видання отримують таку допомогу.  Отримує 
також «Товариство вихідців із України», яке позиціонує себе, як російська 
організація,  інакше  не  виступила  б  засновником  російськомовного 
Конґресу, а її керівник не знає й не розуміє українську мову, бо ніколи не 
жив в Україні. Отже, в Ізраїлі ділять євреїв не тільки за етнічною ознакою, 
а ще й так, як кому вигідно.

Я до цього часу не можу зрозуміти, чому в Ізраїлі є російське радіо, 
російське телебачення, а для інших народів вихідців з Російської імперії 
нічого цього немає. Живемо за Сталіним – російський народ – «старший 
брат», усі заслуги, це заслуги російського «старшого брата». Я не хочу, 
щоб у росіян щось забирали й дали відібране українським, грузинським, 
вірменським та іншим євреям. Будь ласка, дайте росіянам всього, скільки 
просять. Хоч російська мова, чужа для багатьох євреїв та дайте їм все, 
але  не  забудьте,  що  є  ще  євреї:  польські,  румунські.  вірменські, 
грузинські,  киргизські,  таджицькі,  українські  – усім  потроху своєї  рідної 
мови, аби вони відчули себе людьми, а не безязикими рабами. Перевагу 
в  усьому  дайте  івритській  мові.  Російськомовних  міністрів  не  можна 
ставити  на  ідеологічні  ділянки  роботи,  треба  ставити  на  технічні, 
економічні, господарські та інші ділянки роботи не пов’язані з ідеологією. 
Так Ізраїль стане набагато скоріше єврейською державою, ніж утворена 
мільйонна колонія росіян, яка веде себе, як держава в державі.

Конґрес  російськомовних  євреїв  має  бути  заборонений  самими 
євреями, оскільки є загроза, що поділ євреїв на своїх й чужих приведе до 
страшних  передбачуваних  наслідків  братовбивства.  А  таким 
інакомислячим, як я російськомовні родинні лікарі вже вкорочують життя 
звичайним медичним рентгеном, ліками…

2
Злочин був вигаданий, а помста справжня.

Друга світова війна була названа Сталіним Великою Вітчизняною. 
ВВ  впала  на  сирий  ґрунт  комуністичних  гасел  про  рівність, 
справедливість й дружбу народів. Як на сиру штукатурку кладуть фрески 
на  віки,  так  після  Жовтневого  перевороту  на  голови  людей  відсталої 
безграмотної  Російської  імперії  впало  стільки  брехливих  гасел,  що  у 
людей  пішло  запаморочення  й  вони  мало  розуміли,  де  правда,  а  де 
брехня.

Смертельна  загроза  всім  народам СРСР,  яку  принесла  війна  з 
гітлерівською  Німеччиною,  об’єднала  нації  та  народи,  які  виявили 
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масовий героїзм й незважаючи на політичні прорахунки Кремля (читай 
Сталіна-диктатора),  смертельні  невдачі  Червоної  Армії  у  перший  рік 
війни,  Радянський Союз вистояв, а  потім завдяки величезній допомозі 
США  та  Великої  Британії  й  разом  з  ними  перемогли  фашистську 
Німеччину.

Без  величезної  дружби всіх  народів  СРСР ні  про яку перемогу, 
незважаючи на допомогу, не могло бути й мови.

Ще йшла війна, але вже визначилася Перемога, як Сталін почав 
нищити ту дружбу народів. За наказом тирана до Сибіру та Середньої 
Азії,  у  степи  та  пустелі,  не  тільки  нехтуючи  права  людини,  а  в 
найжорстокіших умовах варварства: без води, їжі, у легкій одежі, нерідко 
за  лютих  морозів,  напівроздягнених  старих,  жінок,  немовлят,  дітей, 
команди НКВС почали вивозити на каторгу цілі народи: кримських татар, 
нації Північного Кавказу – черкесів, чеченців, дагестанців, кабардинців, 
балкар та інших. Якщо припустити, що у 1941 році на початку війни ці 
народи, ніби то підтримували наступаючі німецькі війська, то коли вже 
гітлерівське військо було відкинуто за межі України, Білорусії, Бесарабії, 
ніякої  загрози  для  діючої  Радянської  Армії  не  було.  Злочин  був 
вигаданий,  а  помста  справжня.  Дійсною  причиною  ґеноциду-злочину 
проти кавказьких народів з боку Кремля була оцінка низьковартості  та 
особиста  ненависть  грузина  Сталіна  по  відношенню  до  своїх  сусідів 
народів Кавказу.

З 1944 року почалося вивезення західноукраїнців.
Завершивши війну історичною Перемогою й позбавивши людство 

нацистської  загрози,  Сталін  відчув  себе  господарем  світу.  На  думку 
багатьох  військових  істориків,  достатньо  було  Сталіну  віддати  наказ 
арміям, які взяли Берлін й зупинилися на Ельбі, щоб за місяць радянські 
танки  досягли  Атлантичного  узбережжя  Європи.  Але  Сталін  на  такий 
крок не наважився. Що його зупинило? Найперше приклад Гітлера. Друге 
–  у  Сталіна  не  було  тила.  Безумовно,  що  одною  з  причин  було 
катастрофічне становище всередині СРСР. В імперії був голод. Імперія 
трималася на харчовій допомозі  союзників.  За роки війни зменшилося 
цивільне  виробництво  до  мінімума.  Мільйони  цивільних  людей  були 
одягнуті  у  куфайки.  Почало  згортатися  військове  виробництво, 
демобілізація армії вела до безробіття. Й багато інших причин.

На  тлі  ейфорії  Сталін  виголошуючи  тост  на  честь  переможців, 
називає  російську  націю  «старшим  братом»  й  головною  нацією,  яка 
здобула Перемогу. Цей вислів Сталіна заклав бомбу сповільненої дії під 
дружбу народів СРСР, яка виграла війну.  Цей вислів Сталіна й зараз, 
майже  через  70  років  дається  взнаки  в  Ізраїлі  і  ніколи  не  дасть 
розквітнути  дружбі  народів  до  такої  сили,  якою  вона  була  до  Другої 
світової війни.

Чи  розумів  Сталін,  що  він  зробив?  Розумів!  З  одного  боку 
Перемога дала тирану впевненість у своїй могутності, з іншого, на мою 
думку, старіючий «вождь усіх часів і народів» не хотів лишати після себе 
імперію кращою, ніж за свого правління.  Бійки претендентів за престол, 
ворожнеча між регіонами та арміями, голод, епідемії, усе найнегативніше 
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в імперії мало стверджувати, що його – Сталіна – жорстока політика була 
вірною й народ мав би просити нового Сталіна. Таким мало бути його 
бажання, виходячи з наших теперішніх знань про Сталіна.

Сталінські слова про керівну роль російського «старшого брата» 
не були кинуті  даремно. Про це свідчить низка дій Сталіна на розбрат 
народів в імперії. В першу чергу це стосувалося євреїв, яких на протязі 
віків  в  імперії  використовували,  як  загрозу  для  розбрату.  Боротьба  з 
«безродними космополітами», розстріл «Антифашистського єврейського 
комітету». звинувачення «лікарів-вбивць», вбивство Михоелса – це все 
була підготовка до розправи над євреями та підготовка до примусового 
перевезення  кількох  сот  тисяч  євреїв  на  Далекий  схід  до  Єврейської 
автономної  області.  Гітлер  знищив  євреїв  на  тимчасово  захоплених 
землях СРСР. На решті територій імперії євреї вижили. Те, чого не зміг 
вдіяти з євреями Гітлер в СРСР внаслідок поразці у війні, мав зробити 
Сталін – такий висновок його діяльності за сім післявоєних років.

Закладена  Сталіним  бомба  уповільненої  дії  вибухнула  під  час 
горбачовської  перебудови,  це  привело  до  розпаду  Російської  імперії, 
коли  республіки  стали  державами.  Імперію  розвалила  післявоєнна 
«дружба народів», якої вже не було і верховенство «старшого брата», 
яке було примусове.

Я нагадав трохи історії загибелі імперії,  яку ми всі знаємо. Нове 
тільки  в  тому,  що  занепад  імперії  заклав  сам  Сталін.  Тому  в  мене 
питання: хто та навіщо повторює такі кроки в Державі Ізраїль? Кому це 
вигідно?  Відповідаю:  Москві!  Така  московська  політика  на  Близькому 
Сході.

В Ізраїлі одна провідна мова – мова визначає націю. Нація у нас 
одна – єврейська. З недавніх пір у євреїв стало дві мови. Нагадую, що 
проблемами  єврейсько-арабських  стосунків  я  не  займаюся.  Головна 
мова:  івритська.  Реанімація  «мертвої  мови»,  відновлення  через  дві 
тисячі  років  івритської,  як  державної  мови,  є  одне  з  найвидатніших 
досягнень єврейської та світової культури.  Друга мова – російська, що 
з’явилася в Ізраїлі за останні двадцять років. Склалась вона штучно, на 
шкоду євреям, з наперед запланованою метою. Цілком усвідомлюючи, 
що старше покоління російськомовних людей повинні мати змогу дожити 
віку  з  своєю  мовою,  але  молоде  покоління  мало б  перейти  на  іврит. 
Натомість в  останні  роки російськомовні  лідери роблять усе  можливе, 
аби всі покоління лишалися російськомовними – це для них додаткові 
мандати на виборах. А де вболівання за єврейську державу? Держава 
розколота на «лівих» і «правих», на вихідців з Африки та Азії, на вихідців 
із Європи та арабів й тепер російських євреїв.  Держава Ізраїль ще не 
склалася: 60 років – дуже мало часу для утворення однорідної нації, а 
тепер  ще повна розбіжність  у  підходах,  поглядах,  діях  та  політиці,  як 
внутрішньої, так і зовнішньої до найголовніших проблем життя та смерті.

Три  роки  тому  російськомовний  депутат  вносив  на  розгляд 
Кнессету  проект  закону  про  визнання  російської  мови  –  другою 
державною  мовою  в  Ізраїлі.  На  Близькому  Сході  –  державна  мова 
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російська?! Це – агресивна маніакальність. Дякуємо – Кнессет відхилив 
такий законопроект. 

Примусове впровадження мови до гурту людей, хай і численного, 
навіть  у  мільйон,  (серед  цього  мільйону  була  половина  людей  із 
колишніх республік СРСР, які не володіли російською),  є штучним і не 
може бути тривалим. Теперішньому мільйону російськомовних людей в 
Ізраїлі  дай можливість  переїхати  до  США,  Канади  чи  ще кудись  й  за 
півроку їх залишиться половина. 

Давайте подивимося хто рахує у світі носіїв своєї мови? Британці? 
Ні!  Велика  Британія  після  Другої  світової  війни  відпустила  колонії, 
домініони.  Наприклад,  ніхто  не  переселяв  британців  до  Канади,  щоб 
утворити  кількісну  перевагу  носіїв  англійської  мови.  Ніхто  не  керував 
поширенням іспанської чи португальської мови. Є тільки одна імперія в 
світі, яка постійно прагне розширити кількість носіїв своєї мови, рахує їх 
кількість та кількість країн, де створюються її російські осередки.

Події  в  Україні  останніх  років,  особливо  цьогорічний  закон  про 
регіональні мови, який під тиском Росії приведе до суцільної русифікації 
в  містах  України,  як  і  широко  розповсюджене  рейдерство,  скупівля 
російськими  бізнесменами  української  промисловості,  намагання 
оволодіти  «газовою  трубою»  свідчить,  що  Росія  давно  готує  анексію 
України, принаймні її Лівобережжя.

Білорусь  давно  підготовлена  до  анексії.  Але  не  може  Росія 
анексувати тільки Білорусь. Через скандал, який підніметься у світі, Росія 
має відкладати анексію Білорусі, щоб акцію анексії провести одночасно з 
анексією  України.  Підготовка  анексії  України,  цьому  є  безліч  фактів, 
особливо переселення в  Україну  з  Росії  чотирьох  мільйонів  росіян  за 
двадцять останніх років. 

Росія  поспішає.  Імперія  розвалюється.  Сибір  рветься 
відокремитись. Далекий Схід має два господаря: Росію та Китай, який 
беззастережно грабує  природні  ресурси російського  Далекого Сходу й 
Росія нічого не може протиставити, хіба що ядерну війну. Але тоді й сама 
загине.  Врешті  Росія  втратить  і  Далекий  Схід  і  Сибір.  Не може Росія 
насміх  лишитися  тільки  на  Центральних  Чорноземних  областях, 
можливо, до Уралу. Якоюсь компенсацією може стати анексія України та 
Білорусі.  Рішення не просте,  оскільки Україна може виявити збройний 
опір. Щоб цього не сталося, лишається російський генералітет, який має 
здати Україну без опору. Лукашенко переселиться на підмосковну дачу 
за високий паркан з вартою й буде мати свободу тільки в межах своєї 
дачі. Вихід за паркан тільки з дозволу начальника своєї охорони.

3
Така політика – не вважати євреїв людьми –

мала предтечу в Німеччині. На правах рецензії.
(Вперше за 15 років видання «Соборності»
критикую свою мати – Україну та Ізраїль).

Чи  може  політика  міністерства  Закордонних  справ  України 
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змінювати Конституцію України? Гадаю, не може, більше – не має права. 
Я не  юрист,  я  гуманітарій:  письменник,  журналіст,  але на  мою думку, 
можливо, це злочин. 

Конституція  України  не  ділить  людей  на  нації.  Усі  громадяни 
України складають «Український народ». Я належу до цього народу. У 
мене  є  продовжений  на  десять  років  український  паспорт.  Стою  на 
консульському  обліку  в  Посольстві  України  в  Ізраїлі.  Здається  всі 
формальності дотримані.

Два роки не заходив на сайт Посольства України в Ізраїлі. Тепер 
побачив  зовсім  інший  сайт.  Найперше  я  шукав  себе.  Так,  себе. 
Відкривши рубрику «Діаспора» сайта Посольства, я хотів пересвідчитись 
до якої групи людей відношусь. У досить просторій статті прочитав, що 
було чотири хвилі «переселенського» руху з України, й про таке явище, 
як  «східна  українська  діаспора»,  про  українські  діаспори  Російської 
Федерації, Канади, США, Бразилії, країн Середньої Азії, Білорусі, деяких 
країн Європи.

У значному списку переліку країн,  побудованому за чисельністю 
діаспори,  перші  три  країни  списку  мають  більше  50-тисячні 
українські  громади:  Румунія  (61  тис.),  Латвія  (57  тис.), Польща  – 
офіційно (42 тис.),  неофіційно 200 тис., а  далі  Велика  Британія  (30 
тис.) й з донизуспадаючою кількістю аж Вірменія (2 тис.).

Але у  цій  статті «Діаспора» про  громадян України,  які  постійно 
живуть в Ізраїлі,  тобто про українську діаспору в Ізраїлі  нема жодного 
слова! Хто ж тоді ми? За СРСР ми були б «відщепенцями». А зараз? А 
зараз «жиди», бо якби були євреями то були б і в статті «Діаспора».

А чи існує для МЗС України та посольства таке поняття, як «права 
людини»?  Хто  позбавив  нас  права  бути  українцями  за  культурою  та 
духовністю? Чи рахунок йде тільки за складом крові? Етнічність!!!

Така  політика  –  не  вважати  євреїв  людьми –  мала  предтечу  в 
Німеччині. Дуже шкода, що її Величність Історія мало кого вчить. 

 Щодо  чисельності  то  є  й  інші  відомості.  «Украинцы  Израиля 
обиделись на президента Украины – Виктор Янукович проигнорировал 
украинскую общину Израиля, – пише «Киев еврейский» у грудні 2011, № 
(12) 22, с.10, – Во время государственного визита в Израиль Виктора 
Януковича,  состоявшегося  30  ноября  –  1  декабря,  такой  встречи  не 
было.  Украинская  община,  кстати  одна  из  самых  крупных  общин 
Израиля,  численность  которой  составляeт  более  полумиллиона 
человек, осталась  обиженной.  Впервые  с  ней  не  встречался 
действующий президент Украины».

Надзвичайний та Повноважний посол України  в  Державі  Ізраїль 
Геннадій  Надоленко,  вихваляючи  журнал  «Відлуння»  з  вкраденими  у 
«Соборності» реквізитами,  пише: «…враховуючи наявність  майже 400-
тисячної громади вихідців з України». Послу видніше. Він знає більше. 

Моя  оцінка  більш  скромніша.  На  четвертому  місці   переліку, 
поданому у статті  «Діаспора»,  а,  можливо,  й  на першому,  має стояти 
Держава Ізраїль, де одних  етнічних українців налічується більше 50 
тисяч, а якщо узяти разом з євреями, які зберігають українські паспорти, 
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зберігають  українську  мову  вдома,  живуть  українською  культурою,  то 
кількість  сягатиме  далеко  за  сто  тисяч. Інші  давно  апонують  себе 
росіянами.  А  переїхало  з  України  до  Ізраїлю  приблизно  півмільйона 
євреїв.  Євреї,  які  живуть  в  Ізраїлі  й  зберегли  українські  паспорти,  за 
Конституцією  України  входять  до  ознаки  «Народ  України»  й  є 
громадянами України  та  Ізраїлю.  В останні  кілька  років,  коли життя  в 
Ізраїлі  стало нестерпно важким, а росіяни моляться, щоб у разі форс-
мажору їм було дозволено поселитися хоч би на російському Далекому 
Сході, вихідці з України бережуть свої українські паспорти, як зиницю ока. 
Люди  кинулися  відновлювати   втрачені  паспорти.  Найдостовірніші 
відомості, звичайно, має посол України.

Підкреслюю,  це  за  Конституцією  України,  євреї  з  українськими 
паспортами є громадянами України, але за діями проросійських МЗС та 
посольства  України  в  Ізраїлі  і  етнічні  українці,  і  євреї  з  українськими 
паспортами,  які  не  мислять  себе  без  України,  для  цих  державних 
структур  є  чужі  люди.  Чого?  Бо  вони  «жиди».  У  цьому  зв’язку  мені 
пригадався  давній-давніший  анекдот  радянських  часів:  Зустрілися  дві 
шкільні  подруги,  які  не  бачились  багато  часу.  Перша питає:  –  Як   ти 
живеш? Друга відповідає: – Ти знаєш – дуже добре, я так вдало вийшла 
заміж,  та ти  його знаєш, у  нашому класі  вчився Йоська  Шмайльсон… 
Перша перебиває: – За Йоську? Та ти його завжди називала жидом й 
ненавиділа їхнє плем’я. Друга: – то я жидів ненавиділа, ні, а мій єврей. 
Знаєш, такий добрий… 

Знаючи  ізраїльську  політику,  ми  розуміємо,  що  тут,  ті  які 
пропонують приймати присягу від усього народу,  не тільки від солдат, 
хотіли  б  щоб  ми  всі  користувалися  тільки  єврейською  культурою  та 
забули Україну. Адже у гетто та концтаборах часів Другої світової війни 
теж були свої єврейські наглядачі, коменданти, прислужники…

Якщо  йдеться  про  українських  письменників,  то  це  в  апріорі 
неможливо.  Кожний  з  нас  приїхав  в  Ізраїль  вже  в  тому  віці,  коли 
опанування іноземної мови стає неможливим. А тим більше перехід на 
іншу культуру. До того ж, наша письменницька організація та український 
літературний часопис «Соборність», на відміну від російської діаспори в 
Ізраїлі не ставлять собі за мету вічно зберегти свою мовну колонію. Нам 
би дожити віку з своєю рідною українською мовою. Є такі, які хотіли би, 
щоб  ми  стали  глухими  та  німими  рабами.  Але  ХХІ  століття  вже  не 
середньовіччя. Хоч тут середньовіччя та цивілізація живуть поруч.

Ось і деякі приклади. З 2009 року Спілка українських письменників 
Ізраїлю та український міжнародний літературний часопис «Соборність», 
який друкує  твори українських  письменників  за кордонами України,  не 
отримали  жодного  шекеля,  гривни  чи  долара  фінансової  допомоги. 
Кожний  з  нас  працював в Україні  від  30  до  50  років.  Я маю 70 років 
трудового стажу. Пенсії за кордон своїм громадянам євреям Україна не 
платить. То дайте нам хоч якийсь мізер на нашу Спілку, на нашу творчу 
літературну  роботу,  щоб  було  хоч  за  що купити  папір  для  роботи  та 
надрукувати  часопис…  Адже  росіянам  дають.  А  нам  –  ні.  Отже  нас 
дискримінують.  Дискримінують  по-чорному!..  Мати  кидає  своїх  дітей, 
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більших чи менших, коли втрачає здоровий глузд, діти завжди шукають 
свою матір, щоб хоч принаймні подивитися їй в очі.

28  лютого  ц.р.  листом  №  80/28  «Від  Спілки  українських 
письменників Держави Ізраїль», як її голова, я звернувся до Міністерства 
закордонних  справ  України  з  проханням  «У  зв’язку  з  Постановою 
Кабінету  Міністрів  України  від  8  лютого  2012  р.  №  102  «Про 
затвердження  «Порядку  використання  коштів  передбачених  у 
державному  бюджеті  для  фінансової  підтримки  забезпечення 
міжнародного  позитивного  іміджу  України»  згідно  пункту  5  цього 
«Порядку» я просив надати фінансову допомогу для видання часопису 
«Соборність» на 2012 рік на чотири номери (44-47) 32 тисячі (тридцять 
дві тисячі гривень).

Коли вже мова йде про імідж України, то я не вперше пропоную 
започаткувати  видання  класики  української  літератури  івритською 
мовою: Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, хоч би по одному 
автору в рік. Щоб показати світові, що українська література має класику 
світового рівня. Але робиться, як у СРСРі: хоч гірше, але без євреїв.

Заявка була надіслана спецпоштою МЗСу України до Києва. На 
жаль до цього часу за півроку ми не отримали навіть відповідь на нашу 
заявку. А нащо нам відповідати, ми ж не люди, ми євреї, чи бак «жиди», 
для МЗС України та їхнього посольства в Ізраїлі. Кажуть, що між МЗС 
Ізраїлю та МЗС України існує таємний договір, за яким МЗС України не 
втручається  у  життя  та  долю  євреїв  з  України,  та  не  вважає  євреїв 
діаспорою.  У  це  можна  вірити,  знаючи  політику  Держави  Ізраїль,  яка 
вважає за рабів репатріантів з колишньої Російської імперії.

Читач  скаже:  перегнув  автор,  яких  таких  рабів?  –  Звичайних!  – 
Отримуючи візу у СОХНУТі на переїзд до Ізраїлю у Франкфурті на-Майні 
в Німеччині, у нас із дружиною тишком-нишком вирізали з українського 
паспорта сторінки із вклеєною Шенгенською візою! Радянським селянам 
після  Жовтневого  перевороту  до  п’ятдесятих  років  ХХ  століття  не 
видавали паспортів, щоб вони не тікали з колгоспів. Вони були кріпаками! 

Якщо я поглядами у своїх  літературних  творах:  романі «Солов’ї 
співають на світанні», який не пускали в світ в Україні двадцять років та 
повісті  «Журливий  заспів»,  1970  року  пошматованої  редактором  та 
цензурою наполовину, боровся за Незалежність України, ще на початку 
70-х  років  ХХ  століття,  і  тоді  звинувачували  мене,  що  я  сіоніст 
співпрацюю з українськими буржуазними націоналістами, в кінці 80-х на 
початку  90-х  створював  товариство  «Меморіал»,  співпрацював  з 
А.Д.Сахаровим  у  цьому  товаристві  й  був  першим  обраний  головою 
«Меморіалу» України, стою на позиції Незалежності України, виборюючи 
Незалежність,  коли  1988-1990  нераз  доводилося  десь  ночувати,  аби 
сховатися  від  переслідування,  оскільки  хтось,  звісно  хто  –  тодішнє 
радянське КДБ, розповсюджувало чутки, що «ось сьогодні будуть брати 
«демократів»,  то  здобутою  Незалежністю  скористалися  інші,  які  мене 
переслідують навіть в Ізраїлі.

Чи здобули б євреї України право на виїзд до Ізраїлю та посол 
України в Ізраїлі на навчання у престижному дипломатичному ВУЗі, якби 
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не здобута Незалежність? Здобули б, – але коли?
У зв’язку з прийняттям Посольством України в Державі Ізраїль, з 

нагоди Дня Незалежності, яке відбулося 27 серпня 2012 року в ресторані 
готелю «Дан Панорама» в Тель-Авіві, й тому, що Олександра Деко на це 
прийняття не запросили, видно що посольство України в Ізраїлі поділило 
іудеїв на євреїв та жидів, а коли хто ще іудей з Москви, то він священий, 
як корова в індусів.

Як пише інформаційний портал Єврейського фонду України газета 
«Киев  еврейский»  4  вересня  2012  р.,  цитата:  «Ключевым  событием 
торжества  было  вручение  Почетного  знака  «Отличник  Министерства 
иностранных дел Украины» врачу и поэту, доктору наук Игорю Бараху по 
случаю его 80-летия и признания заслуг в укреплении культурных связей 
между Израилем и Украиной». Тут наявна тенденція до звеличення. Він 
тільки нещодавно – років два, як став писати,що він кандидат наук. Але, 
якщо  ви  пишете  в  газеті,  яка  видається  в  Україні,  то  треба  писати 
«кандидат  наук»,  а  не  «доктор наук».  Це за ізраїльськими  правилами 
українського кандидата в Ізраїлі прирівнюють до доктора. 

Бідні та нещасні Ізраїль та Україна, якщо «ключевым событием» 
святкування був Ігор Барах, а не Незалежність України.  Така ж оцінка 
простежується й в ізраїльських інтернет ЗМІ. Видно за текстами, що вони 
були надиктовані авторам цих публікацій ще до проведення прийняття. 
Лікарем в СРСР – так. В Ізраїлі – працював у лікарні «Іхілов», але для 
роботи  лікарем  в  Ізраїлі  треба  здати  екзамен  з  івритської  мови.  По 
«чорному» заробляв масажами. Я всіх їх перезнайомив на презентаціях 
«Соборності». Після того, як І.Барах зблизився з послом І.Тимофєєвим 
на основі масажів його дружині, він знайомить посла з групою російських 
письменників, які бачили та писали про Україну тільки негативне. 

Презентації  проводилися,  як  українські  концерти  й  були  названі 
мною  «Вечорами української культури», що ледь не перетворювалися 
на  вечори-рекламу  лікаря-ортопеда  Ігоря  Бараха.  Ось  тоді  то  я  й 
запротестував перед послом Ігорем Тимофєєвим. То було в 2005-2008 
роках. Один тягнув до себе в ресторан, інший пропонував безкоштовний 
масаж. Й тепер знову «ключевым событием».

2007  року  між  колишнім послом України,  І.Барахом  та  кількома 
його друзями, які такі ж письменники, як й І.Барах поет, склалася змова 
проти спілки українських письменників Ізраїлю та Олександра Деко. Так 
як  І.Барах  погодився  стати  головним  редактором  українського 
літературного  журналу,  можливо,  не  прочитавши  жодної  книжки 
українською,  й  ніколи  не  бачивши,  як  робиться  журнал,  так  вони 
планували й захопити спілку українських письменників. Це я за 15 років 
видання «Соборності» тільки додавав свої, а І.Барах видав тільки один 
номер журналу й вже розжився на видання платівки з великим накладом 
своїх пісень, за рахунок коштів, одержаних на журнал. 

А  починалось  усе  так.  2006  року  я  познайомився  з  власником 
ресторану,  він  же співак  у  своєму ресторані  та  композитор.  Запросив 
його до першої презентації «Соборності» без гонорару, оскільки не було 
коштів,  аби  провести  презентацію  з  оплатою  акторам  за  виступи.  У 
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розмові  проговорився,  що  мені  треба  показати  дружину  ортопеду.  У 
відповідь  він  дав  мені  номер  телефона.  Після  мого  дзвінка,  прийшов 
І.Барах.  На наші питання, хто він, відповів: працював в лікарні «Іхілов» 
ортопедом. Хотів оглянути хвору, ми запропонували рентгензнімки. Він 
зрозумів, що ми розуміємось на нашій хворобі, від уколів ми відмовилися 
й  від  наполегливих  рекомендацій  масажу  теж.  Уколи  та  масаж  для 
стегневого суставу від артриту нам здалися сумнівними.

Співак  і  композитор  розповів  І.  Бараху,  що  я  голова  спілки 
українських  письменників,  головний  редактор  українського  часопису  й 
відомий письменник. Тому він попросив показати «Соборність». І коли я 
почув, що в нього є стара пісня 40-річної давнини, до якої написав музику 
композитор Поклад, запропонував йому дати вірші до журналу, і потім рік 
нагадував, поки витягнув добірку віршів, які надрукував у «Соборності».

З 2004 року,  після мого переїзду до Ізраїлю,  я шукав,  крихтами 
збирав українське слово, що лишилося ще на той час від українців та 
серед українських євреїв, які користувалися в Україні українською мовою. 
Звісно, що жодної поетичної книжки у І.Бараха, як тоді, у 2005, коли ми 
стрілися вперше, так й 2009, коли він зрадив нашу спілку, не було, а йому 
вже 80! Хоче називатися поетом? Будь ласка. Поети різні бувають.

Тоді  ж  2005  року  я  запропонував  І.Бараху  видати  у 
некомерційному  видавництві  української  Спілки  письменників  Ізраїлю 
книжечку поезії. Уся видавнича робота робиться безкоштовно. Автор має 
сплатити  в  друкарні  тільки  за  друк.  У  нас  була  домовленість,  що  він 
приймається  до  спілки  умовно,  а  після  видання  книжки  стає 
повноправним членом спілки. Я неодноразово пояснював І. Бараху, що 
без виданої книжки своїх творів людина не може бути прийнята до спілки 
письменників.

На  інтернетсайті  «Маlамаnt»  у  статті  «День  Независимости 
Украины в Израиле» про вже згадуване посольське прийняття, на якому 
Ігор Барах дав інтерв’ю, є такий пасаж, цитата: «Его стихи на украинском 
языке  издавались  не  только  в  Украине,  но  также  в  США.  В  Израиле 
Игорь  Барах  продолжает  заниматься  творчеством:  выпущено  два 
сборника песен на его стихи: «Подари» (2006) и «Подлунная доброта» 
(2010)».

У літературі  є чітко встановлені  визначення, що таке збірник чи 
збірка,  що  таке  збірник  пісень,  що  таке  колективний  збірник  і  т.ін. З 
людиною, яка не розуміє цього літератори не розмовляють. Я змушений 
розмовляти,  оскільки  таким  прийомом  б’ють  по  українській  культурі  в 
Ізраїлі. Так ось: «Его стихи на украинском языке издавались не только в 
Украине…»  –  означає,  що  вірші  Ігоря  Бараха  видавалися  окремими 
книжками неодноразово в Україні українською мовою, й це не колективні 
збірники,  й  це  не  збірники  пісень,  де  може  бути  один  композитор  й 
двадцять авторів текстів, а це тільки вірші – паперова книга, яка не має 
відношення до якихось пісень, а просто напросто у книжці поезія одного 
автора,  де на обкладинці  книжки чорним по білому написано,  або ще 
намальовано, хто автор цієї книжки. У І.Бараха нема жодної такої книжки! 
Ця брехня потрібна, щоб вішати «лапшу на вуха» послу пану Геннадію 
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Надоленко, щоб отримувати гроші від посольства. Про книжки в США та 
Ізраїлі  нема  потреби  говорити.  Я  бачу  багато  прикладів  брехні, 
інсинуацій в різних галузях життя, але не звертаю на це уваги. Я звернув 
увагу на ці тексти тільки тому, що це стосується літератури. Література 
для мене священна!  Коли маніпулюють літературою, видають платівку 
пісень, за збірник, то це у цивілізованому суспільстві недопустимо. 

Із кількарічного спілкування я не вловив, що І.Барах знає івритську 
мову, і що він кандидат медичних наук.  Нема цього й в його обліковій 
картці,  яку він  подавав  при  вступі  до  спілки  українських  письменників 
Ізраїлю.  І  це  наштовхує  на  різні  думки.  Зате  я  добре  знаю,  як  він 
ставиться до України. При кожній зустрічі він кривив обличчя й іронізуючи 
питав:  «Ну,  как  там  ненька  Украина?»  Це  питання  я  почув  вперше у 
Москві ще 1970 р. й  запам’ятав назавжди. Після видання монографії та 
повісті  про  класика  української  байки  Леоніда  Глібова  й  завершення 
Повного  академічного  видання  творів  Леоніда  Глібова,  я  потрапив  у 
Москві до ЦК КПРС, де мені пояснювали, що Глібов тільки перекладач 
Івана  Крилова,  так  було  встановлено,  ще  царською  цензурою  у  ХІХ 
столітті,  а  моє  твердження,  що  Глібов  оригінальний  поет-байкар  є 
помилковим. І коли я тільки поворухнув губами, щоб  заперечити, у мене 
спитали чи я не думаю, що я розумніший за партію Леніна. Так ось цей 
чиновник  ЦК КПРС,  тільки  но  я  зайшов,  спитав:  «Ну,  как  там  ненька 
Украина?»,  при  цьому  він  скривив  обличчя  точно  так,  як  при  кожній 
зустрічі в 2005– 2009 роках в Ізраїлі питав у мене Ігор Барах. Це можна 
пояснити ще й художньо-образно, але не у цьому контексті.

Це за ці брехні, пане Посол, Ви представили та нагородили Ігоря 
Бараха знаком «Відмінника Міністерства Закордонних справ України», за 
ці  літературні  «заслуги»  Ви  поставили  його  головним  редактором 
українського часопису? 

 Я вже раніше писав, що в Ізраїлі серед репатріантів із колишньої 
російської імперії нема рядових трудящих – усі: архітектори, професори, 
кандидати  наук,  науковці,  головні  інженери,  лікарі,  журналісти, 
письменники,  винахідники  й  т.д.  У  радянському  союзі  люди  були 
настільки одрізані від усього світу, що той хто виїжджав за кордон вважав 
ніби він їде у рай або пекло і вже назавжди, без вороття, тому можна 
себе видавати за кого завгодно – скільки вистачить фантазії.

І далі в інформації з посольського прийняття в Тель-Авіві йдеться, 
цитата:  «Игорь  Барах  хорошо  известен  в  Украине,  как  автор  многих 
популярних  песен,  одна  из  которых  «Кохана»  (муз.  Игоря  Поклада) 
вошла в десятку «Золотых песен Украины».  Коли я на його прохання 
усіляко хвалив його пісню на презентаціях «Соборності» 2005–6 року, бо 
більше не було за що, пісня «Кохана» з його представлення входила «до 
сотні» відомих пісень. Дуже сумнівно, щоб у двадцятитисячному доробку 
українських пісень, серед яких сотні народних, які співає народ України, 
«Кохана» входила до «десятки». Чи чули ви коли-небудь, щоб цю пісню 
співали  за  святковим  столом,  чи  деінде?  І  я  не  чув.  Викликає  дуже 
великий сумнів, щоб Ігор Барах з таким доробком, без жодної книжки був 
«хорошо известен в Украине». Одна хороша пісня, але не більше того.
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Й  зупинимося  на  останньому  абзаці  повідомлення,  цитата:  «В 
минувшем  году  под  его  редакцией вышел  из  печати  первый  номер 
журнала  на  украинском  языке  «Видлунне»  (так  у  газеті  –  О.Д.), 
презентации которого прошли в Киеве и Израиле и вызвали большой 
интерес у украинских и израильских читателей». Це дута булька.

Ось цитата:  –  Мы презентовали журнал в Киеве, и он порлучил 
высокую оценку ученого совета Украинской Академии, – рассказал нам 
Игорь Барах.

Якої  академії.  Їх  зараз  в  Києві  чи  не  більше  сотні:  «академії 
боротьби  із  гризунами  у  придорожних  лісопосадках»  чи  «академії 
застосування  масажа слонам у київському зоопарку,  з  метою економії 
їжі»? 

Усе  це  робиться  аби  знищити  міжнародний  незалежний 
український патріотичний літературний часопис «Соборність» та Спілку 
українських письменників Ізраїлю. 

Простежимо – звідки це все бере початок. 
На  Святій  Землі видається  міжнародний  літературно-

публіцистичний  журнал  українських  письменників  «Соборність».  Ця 
публікація друкується у 45 номері журналу,  який видавався в Києві  та 
німецькому Мюнхені, а з 2005 року на Святій Землі. Спонсорських коштів 
невистачає. Але в середньому щорічно на протязі 15 років видається три 
журнала,  хоч  за  програмою  мало  б  видаватися  чотири.  Журнал  має 
численних  читачів  в  Ізраїлі  та Україні,  Канаді  й  Німеччині  й  багатьох, 
багатьох  інших країнах.  Журнал  має своїх  майже шістдесят  лауреатів 
широковідомої  престижної  літературної  премії  імені  Івана  Кошелівця, 
серед яких є найвідоміші сучасні українські письменники. Лауреати премії 
імені  Івана  Кошелівця  є  в  Ізраїлі  та  Україні,  Канаді  та  Словаччині, 
Німеччині та США, Бразилії,  це стверджує міжнародність «Соборності». 
Соборність  ішла  до  міжнародності  десять  років.  Яка  міжнародність 
«Відлуння»? Передрукували  з  книжки перекладів  з  ідиш на українську 
десяток-два, чи скільки там, віршів. До речі, після виходу цієї книжки я 
просив  І.Тимофєєва привезти  мені  її  з  Київа,  та  так  я  й  не  одержав, 
щоправда я наперед гроші на цю книжку не давав, отже вона мені не 
належить.  

Інші  приклади:  некролог  про  Михайлину  Коцюбинську  був 
надісланий автором, до речі, лауреатом премії журналу «Соборность», 
саме до нашого журналу. Знаю яким чином він потрапив до «Відлуння». 
Як  це  непорядно.  Побачили  у  часописі  «Соборність»  означення: 
«Міжнародний літературно-публіцистичний часопис» і собі написали те-
саме, хоч я певен, що не розуміють значення цих слів. Плагіат, ні просто 
крадіжка!

Якби команда, яка протипоставила себе «Соборності» знала, що 
Михайлина Коцюбинська, вічна їй пам’ять, знала, що вона була ворогом 
русифікації  України,  великим  патріотом  Української  Незалежності, 
завжди підтримувала невинно засуджених патріотів України, які, як і вона 
боролися проти російського  шовінізма,  вони б  ніколи цей некролог  не 
надрукували  б,  так  само,  як  вони  не  надрукували  інший  некролог, 
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написаний  ректором  Львівської  греко-католицької  духовної  семинарії, 
який надрукувала «Соборність».

Взагалі,  нечувано,  щоб  людина,  яка  багато  років  по-чорному 
займається  підробітками  масажами,  яка  ніколи  не  займалася 
українською літературою, що невміє розмовляти українською мовою, яка 
не  знає  української  літератури,  як  науки,  раптом,  у  80  років,  стає 
головним  редактором  українського  журналу.  Вже  будучи  головним 
редактором,  йому  зателефонувала  журналістка  й  звернулася 
українською  мовою,  а  він  просить  перейти  на  російську.  Пожаліємо 
такого  редактора,  та  його журнал,  а  українська  література  ще не  раз 
покаже  свою  силу.  Але  наруга  над  українською  літературою  йому  не 
пробачить  цього.  І  це  не  примусить  себе  чекати.  Вже  зараз  про 
«Відлуння» можна розказувати анекдоти.

Зрозуміло,  що  творчі  зв’язки  «Соборності»  багатющі.  Сотні 
публікацій, десятки нових письменницьких імен. «Соборність», як посол 
миру та дружби, у розквіті  творчих сил. Недарма 6 лютого цього року, 
творча  письменницька   громадськість  Києва,  яка  зібралася  у  НСПУ, 
висунула  творчість  Олександра  Деко  та  «Соборність»  на  здобуття 
Шевченківської премії, найвищої державної літературної премії України.

Початок конфлікту між «Соборністю» та посольством України поклав 
4-й номер «Соборності» – «спецвипуск» 2007 року, з нагоди державного 
візиту  президента  України  В.А.Ющенка  до  Держави  Ізраїль.  Крім 
матеріалів, присвячених В.А.Ющенку у неповнообсяговому виданні було 
надруковано про голодомор 1932-1933, який було названо «геноцидом», 
статтю про Романа Шухевича, в родині якого була врятована єврейська 
дівчинка та розкритикована інсинуація проти В.Ющенка–націоналіста. На 
жаль, не всі навіть ті, які пишуть не розуміють, що любов до Вітчизни – 
це  патріотизм,  а  націоналізм  –  це  заперечення  іншої  культури,  чужої 
мови та т.ін. Тому ізраїльські політичні діячі не націоналісти, а патріоти. 
Ворлодимир  Путін  і  Дмитро  Медведєв  помилялися,  коли  всенародно 
називали  себе  націоналістами.  Віктор  Ющенко  ніколи  не  був 
націоналістом. Але те, що одним ставиться в заслугу, іншим ставиться в 
провину.  Росія  була незадоволена патріотизмом Віктора Ющенка.  А в 
Ізраїлі дуже багато п’ятої колони, яка наслідує Росію. 

На  думку  деяких  закомплексованих  на  Ґолокості  ізраїльських 
істориків-аматорів,  геноцидом має право називатись тільки єврейський 
Ґолокост,  –  все  інше  це  «штучна  прив’язка  до  ґолокосту».  А  це  вже 
розвинутий націоналізм.

Найперше був  незадоволений  колишній  посол  України,  оскільки 
він завжди ставився негативно до національної політики України, за часів 
президенства Ющенка. Були незадоволені й деякі російські письменники, 
російське  ізраїльське  радіо  та  телебачення,  послідовники  радянської 
ненависті  до  українських  сепаратистів,  які  боролися  за  українську 
Незалежність, для яких добре слово про УПА та українських патріотів, 
яких і досі називають націоналістами, було й є, як бику червоне.

Не встиг охолонути жар від листопадового спецвипуска 2007 року, 
як вийшло перше число «Соборності» 2008 року в якому стаття відомого 
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українського  історика  Володимира  В’ятровича,  про  участь  євреїв  у 
боротьбі  за  незалежну Україну  та  нова позитивна  стаття  про Романа 
Шухевича.  Й  далі  у  «Соборності»  №№  2-3  2008  року  починається 
публікація  матеріалів  за  підписом  «МЗС  України»  про  «Національно-
визвольну  війну  українського  народу  середини  ХVII століття»,  про 
«Конотопську битву», у якій Росія зазнала ніщивної поразки від України, 
далі «Історичні зв’язки України та Швеції», де фігурує Іван Мазепа. Усе 
це  доходить  до  Російського  посольства  в  Ізраїлі  й  український  посол 
отримує «втик», за публікації в «Соборності».

Мабуть, посол України в Ізраїлі того часу посоромився відповісти 
російському посольству, що редактор «Соборності» не послухається, що 
«Соборність»  не  орган  Посольства  і  він  не  може  наказати  редактору 
незалежного  журналу.  А  журнал  майже  на  протязі  двох  років  друкує 
матеріал  академіка  НАН  України  Павла  Гай-Нижника  «Українська 
революція», у якому постійно фігурує український державний діяч часів 
російського  жовтневого  перевороту  та  становлення  української 
державної  незалежності  20-х  рр.  ХХ  століття  Симон  Петлюра.  Така 
історія України. Не автор історичного дослідження й не Олександр Деко її 
вигадав.

Наскільки я інформований, цей матеріал був замовлений Інституту 
політології  НАН  України,  коли  був  міністром  МЗС  України  її  великий 
патріот  пан  Огризко  й  текст  для  «Соборності»  було  надіслано  через 
посольство України. Коли помінялася влада в Україні, змінилися підходи 
й  залежність  від  Росії,  зупинити  ж  публікації  вже  було  неможливо. 
Олександр Деко не той редактор й не той історик, який упустить шанс 
надрукувати правдиві сторінки історії України.

У статті  «Українська  революція» є  й про українських  державних 
діячів Богдана Хмельницького, Івана Мазепу, Симона Петлюру. Богдана 
Хмельницького  прокляв  єврейський  рабин,  Івана  Мазепу  прокляла 
Російська  Православна  церква  та  Петро  І,  Симона  Петлюру  знову 
прокляли  єврейські  рабини.  Дехто  в  Ізраїлі  скористався  цими 
публікаціями й намагаються припинити видання «Соборності». Почалися 
провокації.  Гадаю,  що  саме  це  стало  причиною  неодноразового 
медичного  замаху  на  моє  життя:  опромінення  рентгеном,  мамаграма, 
отруєння після хірургічної операції у лікарні, ліки та таке ін.

Росія  не зацікавлена друкувати правдиві сторінки історії  України, 
оскільки ворожість російської влади до України простежується на протязі 
віків, і ні російський царизм, ні Жовтневий переворот 1917 р., ні перехід 
влади від Єльціна до Путіна нічого не змінює, додалася зацікавленість 
російських  шовиністів  Ізраїля  прислужитися  Росії,  тому  полювання  на 
редактора «Соборності» було та є всюдибічним. 

А 23 квітня 2009 року було вчинено хуліганський напад на річні 
збори  Спілки  українських  письменників  Ізраїлю.  Чотири  російські 
письменники  вдерлися  на  збори,  клепаючи  брехню  з  погрозами  та 
провокуючи  збори.  Навпроти  відкритих  дверей,  надаючи  моральної 
підтримки нападаючим маячив сюди-туди – прес-аташе партії «Наш дім 
Ізраїль» Марк Котлярський. 

________________________________________________________ 
Соборність                                   218                                  Sobоrnist



Українські  письменники  на  прохання  голови  спілки  Олександра 
Деко не подали жодного голосу. Тільки через рік стало відомо, що біля 
будинку наряд поліції чекав дзвінка нападаючих, аби вдертися на збори, 
затримати  керівника  української  спілки  й  цим  зірвати  звітно-виборчі 
збори,  а  відтак,  знищити й українську  спілку письменників  Ізраїлю.  Не 
вийшло.  Не  вдалося  спровокувати  Олександра  Деко.  Три  члена 
української спілки злякалися й покинули спілку назавжди. Один чоловік 
відкрито зрадив нашу спілку й швиденько перебіг на російський бік, це – 
Ігор Барах. Ми зрозуміли, що замах на українську спілку готувався давно 
й таємно. Кожна людина має право міняти свої погляди, міняти партії,  
мати права й дотримуватися своїх поглядів. Усе це робиться у рамках, 
передбачених людськими нормами. Спершу подається заява – рвуться 
попередні стосунки, а потім починаються стосунки інші. А коли Ігор Барах 
побіг за тими, хто напав на Українську спілку, а через кілька днів надіслав 
заяву про вихід з української спілки – це елементарна зрада.

Українська  спілка зазнала втрат,  але вижила й продовжувала й 
продовжує  активно  працювати.  Пишуться  книжки  українською  мовою. 
Видається «Соборність». Перекладаються українські  твори, цілі книжки 
на  івритську  мову.  Напад  на  українську  спілку  бачила  прес-аташе  по 
культурі  посольства України. Ми очікували, що посольство виступить із 
заявою,  але потім  зрозуміли – даремно очікуємо,  адже напад здіснив 
«старший брат»…

Після цих подій два посла України в Ізраїлі попередній та новий 
змовляються, щоб знищити-припинити видання часопису  «Соборність» 
та  українську  спілку  письменників.  Адже  письменник  та  журналіст 
Олександр  Деко  зачепив  честь  мундира  дипломата.  Хай  розсудить 
читач.  Скажіть,  будь  ласка,  чи багато  акторів,  навіть  Заслужених,  або 
просто відомих, знаменитих в Україні одержують від держави подарунок 
у дві з половиною тисячі доларів на свій бенефіс. Попередній посол дав 
своїй коханці 2,5 тисячі доларів США на бенефіс, з тих грошей, які мав 
дати Спілці українських письменників Ізраїлю та часопису «Соборність». 
Серед  тих,  кому  він  роздав  кошти,  що  я  випросив  при  зустрічі  у 
президента В.А.Ющенка на «Соборність» є й ізраїльські  мільйонери, й 
пану  І.Бараху  він  заплатив  з  цих  грошей  за  пісні,  які  виконуються  у 
ресторані, під виглядом грошей на виготовлення платівок, за лікування 
його дружини масажами. 

За  гріхи  перед  Україною  треба  платити.  Усунули  його  з 
дипломатичної служби й як «щуку кинули у воду» – призначили керівним 
працівником на  українську  таможню.  І.Тимофєєв десь дістає  в  Україні 
гроші (не свої – державні, або ж це гроші вже добуті на таможні) й грубо 
порушуючи ізраїльські норми пересилає до Ізраїлю чотири тисячі доларів 
на  заснування  нового  українського  часопису.  Надання  спонсорських 
коштів будь-кому, хто не є зареєстрованою амутою (не зареєстрованим 
добровільним об’єднанням) або передача таких коштів через третіх осіб, 
за ізраїльськими законами є карним злочином. Це помста «Соборності». 
Часопис  назвали  «Відлуння».  І.Тимофєєв  у  журналі  пише:  «…
пишатимуся й тим, що сприяв народженню «Відлуння». Пора б зрозуміти 
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пану Ігорю Тимофєєву,  що помста не краща порада.
У  дивній  передмові  «Відлуння»  новий  посол  пан  Геннадій 

Надоленко пише так,  наче не видається в Ізраїлі  український часопис 
«Соборність». Він пише так. наче це він приїхав до Ізраїлю 2004 року, 
коли тут не було нічого українського. Приїхавши 2004 року й потрапивши 
без  моєї  згоди  на  облік  до  російської  спілки  письменників,  я  заявив 
протест.  створив  спілку  українських  письменників,  продовжив  видання 
українського часопису «Соборність», це число журналу вже 25 видане в 
Ізраїлі, а всього від початку заснування – 45, (по 130 сторінок в одному 
журналі) створив громадське видавництво «Соборність» й видав вперше 
за  всю історію Ізраїлю вже більше десяти книжок  українською мовою, 
провів разом з посольством у 2005-2008 рр. вісім «Вечорів української 
культури»,  чим  наполохав  російських  шовіністів.  Ось  тоді-то  посол 
І.Тимофєєв круто розвернувся до моєї української діяльності спиною, я 
став «націоналістом» й посольство перестало зі мною співробітничати. 
Кажуть, йому помахали пальчиком з російського посольства. 

Посол  Г.Надоленко,  який  змінив  І.Тимофєєва  продовжив  цю 
політику.  За два роки його роботи в Ізраїлі жодного контакту з спілкою 
українських письменників, яку я створив, жодного запрошення на зустріч, 
нараду  чи  якийсь  захід  посольства.  Ось  і  на  посольське  прийняття  з 
нагоди 21-ї річниці Незалежності України я не був запрошений, хоч, як 
голова «Меморіалу», разом із українським народом робив Незалежність. 
Нема  в  Ізраїлі  іншої  особи,  хто  зробив  для  української  Незалежності 
більше, ніж я.

Посольство України разом із членами керівництва  проросійської, 
одної з правлячих партій в країні «Наш дім Ізраїль», третьої за кількістю 
депутатів  ізраїльського  Кнессету  та  партії  –  складової  частини 
ізраїльського уряду – найбезсоромнішим  чином крадуть у «Соборності» 
вихідні  відомості  часопису  «Спілка  Українських  письменників  Держави 
Ізраїль»  українською  та  на  івриті  й  друкують  на  своєму  незаконному 
виданні  «Відлуння» з  цим грифом.  Для доказу подаю адресу сторінки 
сайту Посольства України в Ізраїлі: http  //  www  .     facebook  .     com  /  pages  /  Em  -  
bassy  -  of  -  Ukraine  -  in  -  the  -  State  -  ofIsrael  /337591096309750  

Як фахівець журналіст я посоромився б поставити свій підпис під 
їхнім журналом, настільки безграмотно він зроблений.

Шукаю  причини  такого  ставлення  до  української  спілки..  За  15 
років видання «Соборності», журнал жодного разу не критикував Україну 
чи Ізраїль.  Не думаю,  що це добре,  але маю сам для себе обов’язок 
будувати  мости  дружби,  тому  й  не  критикую  ні  Україну,  ні  Ізраїль. 
Ветеран 2-ї Світової війни, а значить за ізраїльськими законами учасник 
боротьби  проти  нацизму.  Автор  більше  тридцяти  книжок,  ввійшов  до 
каталогу  бібліотеки  Сената  США,  найбільшої  бібліотеки  світу.  Законо 
слухняний громадянин. Що ще від мене треба? Був Почесним гостем 5-
го Всесвітнього форуму українців у 2011 році.. Найвищою нагородою для 
себе вважаю, коли після оголошення мого прізвища на відкритті  цього 
Форуму переповнена делегатами та гостями зала Київського  оперного 
вітали  мене  стоячи.  Таке  ж  щастя  я  відчув  й  1989  року,  коли  на 
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Установчому з’їзді «Меморіалу» в Києві у Будинку Кіно прочитав доповідь 
«Про репресії в Україні з 1918 до 1985 рік»  й присутні стоячи дякували 
мені оплесками.

Але є у мене й  опоненти. Як історик, який знає українську історію, 
вважаю, що від 1654 року, відколи Богдан Хмельницький підписав угоду з 
Росією про… Отут виникають питання, бо договір не зберігся, а відтоді, 
коли російське військо було введено в Україну для захисту від іноземців, 
Україна до проголошення Незалежності 1991 року фактично перебувала 
у стані російської колонії. Мої ж опоненти вважають, що треба й надалі 
тримати народ України у російському рабстві. Ось і вся розбіжність. Але 
ж я не кличу до повстання, не кличу брати вила та йти на «супостата». Я 
вірю в український народ, який не можна поставити на коліна. Україна 
видужає від хохляцтва й подібно Франції, яка боролася сто років проти 
зверхності британців й здобула собі світову повагу, так буде й в Україні.

Мої опоненти чинять по-іншому. Коли за такі мої погляди російські 
чиновники  від  літератури  в  Ізраїлі  виключили  мене,  а  зі  мною й  всю 
українську  Спілку  письменників,  щоб  відгородитися  від  нас,  вони 
утворили «секцію українських письменників» при російськомовній спілці й 
надрукували це в ізраїльській росіській газеті «Новости недели».

Ну  й  живіть  з  секцією.  Секція  українських  письменників  при 
російськомовній  спілці  письменників  це,  нібито  посольство  України  в 
Ізраїлі при посольстві Російської Федерації. Можливо воно так і є. Кому 
подобається, будь ласка! Ан ні! Названі й не названі особи розуміють, що 
про це народ каже: «зрадники». Й вони вдаються до рейдерства. Є зараз 
таке  модне  слово.  Раніше  прибирання  до  своїх  рук  чужого  називали 
бандитизмом,  крадіжкою,  захопленням,  тепер  рейдерство.  Хай 
рейдерство,  хрін  редьки  не  солодше.  Якщо  посол  так  активно  курує 
новий  український  часопис,  то  він  би  мав  поцікавитися  на  якій  такій 
законній  підставі  друкується  їхнє  дітище  «Відлуння».  А  друкується 
«Відлуння» не на підставі закону. а на підставі рейдерського захоплення 
та крадіжки реквізитів у українського часопису «Соборність».

Коли я приїхав 2004 року до Ізраїлю, скільки мене відмовляли від 
утворення  законної,  зареєстрованої  амути,  але  я  створив  спілку 
українських  письменників,  зареєстрував  її  законним  чином,  одержав 
свідоцтво (на гербовому папері) і тоді на часописі «Соборність» поставив 
гриф  «Спілка  українських  письменників  Держави  Ізраїль».  На  якій 
підставі  ви  всі,  хто  прагне  знищити  українську  спілку  письменників  та 
часопис  «Соборність»  ставите  вкрадений  у  нашої  української  спілки 
письменників  цей  гриф  «Спілка  українських  письменників  Держави 
Ізраїль», коли ви всього секція при російській спілці? Чи знаєте ви, що це 
рейдерство -- злочин? А спілку вам не затвердять, поки є наша спілка, бо 
дві організації з однаковою назвою не можуть бути в одній державі. Тому 
ви і нищите нас, справжню спілку, щоб утворити свою псевдо спілку.

Після мого приїзду до Ізраїлю треба було знайомитися з державною 
структурою,  з  будовою спілок,  з азами письменницького життя у  новій 
незнайомій країні. Тоді я спитав дозволу й раз на тиждень на півгодини 
чи годину приходив  до російської  спілки,  вважаючи,  що це клуб,  куди 
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можна прийти поспілкуватися з колегами. Звісно, я не втручався ні в чиї 
розмови, нікому не заважав. Багато разів заставав якусь нараду, на яку 
мене не запрошували, та я й не брав у ній участь, але бачив, що одною з 
головних діючих осіб був прес-аташе партії НДІ пан Марк Котлярський. 
Його присутність 23 квітня 2009 року під час нападу на українську спілку, 
було прийнято однозначно, хоч він не вимовив жодного слова, а тільки 
маячив  за  відкритими  дверима  сюди-туди,  як  учасник  тієї  акції.  Це 
підтверджують й судові папери зустрічного позову. Позову, яким я хотів 
захистити свою честь та гідність. 

Тепер  у  складі  секції  українських  письменників  при  російській 
спілці  та у  складі  редколегії  «Відлуння» є  Давид Годовський,  який,  як 
стверджують, має відношення до літератури не більше, як читач. Зате це 
друга людина в ієрархії партії НДІ. З цього випливає, що боротьбу проти 
української спілки письменників веде партія «Наш дом Израиль». Партія, 
яка має кількамільйонний бюджет, яка має у Кнессеті більше депутатів, 
ніж тепер наша спілка письменників, а в уряді майже стільки міністрів, 
скільки  нас українських письменників, й веде боротьбу проти української 
спілки, у якої немає двадцяти шекелів купити пачку паперу для поточної 
роботи, щоб її  знищити та знищити український часопис «Соборність». 
Чому нам не дають якоїсь допомоги на творчу спілку – бо скрізь, на всіх 
ділянках, від міністра абсорбції до нижчих інстанцій – є члени партії НДІ. 
Тому  я  й  кажу  –  не  можна  ставити  на  ідеологічні  ділянки 
російськомовних, бо у них своя політика. Ваші дії інакше, як етнічністю не 
назвеш. Ми, півтора десятка толерантних українських письменників, не 
складаємо  будь-якої  загрози  нікому.  А  ваша  боротьба  проти  нас  на 
«єврейській вулиці» має зазнати презирства не тільки від людей, але й 
від Бога! 

Ізраїльські  українці  бояться  говорити  українською  мовою.  Це не 
тільки не престижно, але й може бути небезпечно для кар’єри, взагалі 
для роботи. Російський шовінізм, він скрізь  шовінізм, що в Росії,  що в 
Ізраїлі.  Наша  українська  спілка  письменників  уже  майже  три  роки 
перебуває в Ізраїлі на положенні Pussy Riot.

Російськомовним  письменникам  варто  було  б  задуматися,  чому 
одразу, як тільки я подав позов до суду на захист честі та гідності було 
закрито російський літературний журнал «Слово писателя», видавництво 
втекло до Москви, знищивши частину документів, а навколо українського 
часопису ведуться такі приховані баталії. На боротьбу проти Олександра 
Деко  було  кинуто  такі  сили та  такі  гроші  й  чому крім  того,  щоб  я  не 
потрапив на суд, було прийнято ще й рішення, щоб заборонити мені й 
говорити – закрити мені рота. А російська преса мовчить. Хоч ми нічого 
доброго від неї не чекаємо.

Доходять чутки, що дехто тисне на відділ амутод, щоб зліквідувати 
амуту  українських  письменників  й  таким  чином  позбавити  українську 
спілку  та  «Соборність»  юридичної  можливості  отримувати  будь-яку 
спонсорську допомогу.  Та нам і так її не дають. Посольство не дає, бо 
тепер ставка на російськомовних, які будуть не то рятувати не то нищити 
українську  культуру,  а  євреям  потрібна  українська  культура,  як  п‘яте 
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колесо  до  воза,  свого  клопіту  вистачає.  Це  Україна  дає  на  культуру 
нацменшин й немало. 

Звертаюся  до  всіх українців  на  всіх  континентах  Землі,  кому 
дорога свобода та честь, кому дорога Україна, українська культура та її 
невеликий загін українських патріотів на Святій Землі – допоможіть нам 
вистояти.  Ми  вдячні  всім  за  моральну  підтримку,  та  нам  потрібна  й 
фінансова підтримка. Наші банковські реквізити:
RESIVER NAME: magazine sobornist; 
BANK ADRESS: Israel, Rotshild 25, Bat Yam; 
BRANCH: Bat Yam – 425; 
ACCOUNT: 219944; 
SWIFT: MIZBILIT; 
IBAN: IL51 0204 2500 0000 0219 944.

Ні у автора, ні у амути українських письменників Ізраїлю нема 
коштів на адвоката, тому ми прийняли рішення звернутися до 

вищих законодавчих органів та до президентів двох країн з метою 
несудового розв’язанням проблем, викладених у цій статті, що до 

прихованих замахів на життя відомого українського письменника та 
громадського діяча Олександра Деко, висунутого київською 

літературною громадськістю шостого лютого 2012 року на здобуття 
Державної премії України імені Т.Г.Шевченка, найвищої літературної 
премії України, то ми покладаємось на державні органи Ізраїлю, які 

мають покарати винних. Ми сподіваємося, що в Ізраїлі  на такий 
крок вистачить здорових сил єврейської нації.

До ізраїльського Кнессету
Шановні панове депутати Кнессету

Я  громадянин  Держави  Ізраїль  та  України  Олександр  Деко,  85 
років,  український  письменник,  автор  більше  тридцяти  книжок, 
громадський  діяч,  голова  амути  (580463842)  українських  письменників 
Ізраїлю  з  2005  року  переслідуюсь  в  Ізраїлі  духовно,  з  2010  року 
переслідуюсь ще й фізично. Зазнав зговору з боку російських родинних 
лікарів,  а коли потрапив до лікарні  мене навмисно поклали в палаті  з 
приватним сищиком, який спровокував санітарку проти мене, а другого 
дня  після  хірургічної  операції  я  зазнав  отруєння.  До  лікарні  я  зазнав 
навмисного рентгенівського опромінення, потім мамаграми.

Проти  мене  та  нашої  амути  «Спілка  українських  письменників 
Ізраїлю»  ведуть  боротьбу  два  високопоставлених  члена  керівництва 
партії «Наш дом Израиль».

Я подав до ізраїльського  суду  позов на захист  особистої  честі  та 
гідності, а у відповідь дістав безпідставне судове переслідування.

Моє  звернення  до  ізраїльського  суду  розглянути  справу  про 
дискримінацію  української  спілки  письменників  скінчилось  для  мене 
повним фіаско. Найнятий мною адвокат, незважаючи на мою вимогу, не 
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написав  у  позові,  що  причина  позову  –  дискримінація,  –  у  брехливій 
підбурюючій статті проти мене надруковано тридцять два факти наклепу, 
брехні та підбурювання до фізичної розправи. Найнятий мною адвокат у 
позові вказав неправильну мою домашню адресу, вказав неправильний 
номер  мого  ізраїльського  паспорта,  не  вказав  мого  телефона,  хоч 
телефони усіх-усіх у позові є. Я не отримав повідомлення про суд. Це 
зроблено навмисне у зговорі, щоб я не потрапив на суд. Але за таких 
умов я й не міг отримати виклику до суду. Задовго до судового засідання 
я  позбавив  мого  адвоката  права  захищати  мене,  через  недовіру.  Й 
попросив надати мені адвоката від держави, оскільки я живу за рахунок 
допомоги  «по  старості».  Цей  процес  був  у  стадії  розгляду.  Але  суд, 
незважаючи на моє прохання відкласти судове засідання до одержання 
безкоштовного  адвоката,  призначив  судове  засідання.  І  я  або  не  був 
запрошений,  або  запрошений  за  невірною  адресою  й  не  знав,  коли 
судове засідання. 

Мені відомо, що адвокат іншого боку робив тиск та залякування 
мого адвоката, як першого, так і того, якого мені призначили за рахунок 
держави.

У протоколі суду записано мені докір за те, що я виявив недовіру 
своєму  адвокату  й  заборонив  йому  брати  участь  у  справі.  Що  тут 
скажеш? Не все можна озвучити прямим текстом, що стосується суду. 
Суд  забороняє  критикувати  себе  загрозою  штрафів.  Зате  з  усіх  ЗМІ 
видно й чутно – «демократична  країна».  Ізраїль  така  ж демократична 
країна,  як  і  колишній  СРСР,  який  називав  себе  «найдемократичною» 
країною світу. В ізраїльських судах усіляко уникають розглядати справи 
дискримінації,  точнісінько  так  як  у  Радянському  Союзі  не  розглядали 
проблеми  національної  ворожнечі,  заявляючи,  що  в  СРСР  за 
соціалістичного ладу не може бути підґрунтя до національної ворожнечі. 

Як особі та родині, яка живе на державному утриманні:  «пособії 
по-старості»  (сама назва принизлива),  мені  призначили безкоштовного 
адвоката. Щоб отримати державного адвоката, я тричі подавав виписки 
банківських  рахунків  своєї  родини  та  амути  –  спілки  українських 
письменників, довідки про суму щомісячної допомоги від держави і в той 
же  час  суд  тричі  здирав  з  мене  гроші,  що є  для  незаможної  людини 
кричущим покаранням: катування голодом, жебрацтвом, середньовічним 
дикунством.  Як  назвати  таке  покарання?  Садизмом,  середньовічною 
борговою ямою? Таке покарання я дістав, тому що я належу до «гоїшої» 
культури  та  літератури.  Особливо  старалися  єврейські  націоналісти  з 
Росії. У цих особлива ментальність ненависті до всього демократичного, 
українського, не подібного до себе. 

Через  багато  місяців  той  же  суд  змушений  був  скасувати  своє 
рішення,  А  ось  сума  грошей,  незаконно  здерта  з  мене  за  такі  судові 
справи не була мені повернута. Судове рішення одмінили, а покарання 
залишили в силі! Коли людина в Європі приїжджає у якусь країну, вона 
питає:  чи  справедливий  у  вас  суд,  і  коли  чує  «ні»  робить  висновок: 
погана у вас країна, й навпаки. 

Й  І  Барах,  який  до  суду  не  мав  ніякого  відношення,  подав 
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наклепницьку декларацію, що я щомісячно одержую п’ять тисяч доларів 
США. Ось ціна зради. 

Аби я був у чомусь винний, я до суду не подавав би. 
Українську  спілку  письменників,  український  літературний  журнал 

«задовбали» дискримінаціею, судом, якому я попався сам, але ж я не 
знав, який в Ізраїлі суд. Пізніше я взнав, що наданий мені від держави 
адвокат є активістом партії НДІ. І тут мене скривдили. 

Причиною такого відношення до мене є ще й моє представництво 
української літератури, неповноціної з боку іудейського погляду.

Міністерство  абсорбції  усі  роки  не  давало  достатньо  коштів  для 
вивчення  репатріантами  івритської  мови.  Про  це  писала  не  раз 
російськомовна преса. Це привело до того, що тисячі й тисячі євреїв з 
Середньої Азії та Кавказу, які до свого ісходу ледве володіли російською, 
в  Ізраїлі  перейшли  на  російську.  Такі  умови  були  створені  штучно. 
Боротьба  проти  української  мови  та  культури  ведеться,  тому  що  з 
України приїхала половина усіх репатріантів у 1988-2005 рр. Така етнічна 
політика привела до милійонної російської алії.

Моя  стаття:  «Іврит  –  культ  і  майбутнє»  на  захист  і  підтримку 
івритської мови також сприяла переслідуванню мене.

У  духовній  травлі  проти  мене  бере  участь  посольство  України  в 
Державі Ізраїль. 

Деякі подробиці в інших розділах цієї статті.
Прошу Кнессет провести слухання з проблем, озвучених у цій статті, 

або призначити державну комісію для розгляду цих проблем.

                                               З повагою        Олександр Деко.

До Верховної Ради України.
Українська  спілка  письменників  Ізраїля  переслідується,  так  як  й 

український  літературний  часопис  «Соборність»,  знищуються  пам’ятки 
української  культури  (див.статтю  «Єрусалим»  в  «ЕСУ).  Відомі  й  інші 
антиукраїнські  заходи.  Пропоную,  щоб між Україною  та  Ізраїлем  були 
проведені  переговори  про  взаємну  повагу  культури  та  взаємне 
фінансування культури з бюджету обох країн. Тоді не буде дискримінації 
якоїсь культури.

Будь-яка  діюча  мова  є  живим  організмом,  здатна 
самовдосконалюватись,  трансформуватися,  набираючи  певні  відтінки. 
До таких відносяться й два слова «жид» та «гой», які на протязі століть 
відігравали ключову роль взаємостосунків між євреями та українцями.

У Російській імперії та її частині Україні слово «жид» завжди мало 
негативний  відтінок.  Тому  після  Жовтневого  перевороту,  влада, 
намагаючись перетягти континґент євреїв на свій бік запровадила слово 
«єврей».  Від цього слово «жид» стало ще більш образливим.  Нині за 
слово «жид» в Україні карають судовими рішеннями, навішують ярлики 
екстремістів, вилучають із списків кандидатів у народні депутати й т.д.

Натомість слово «гой», яке прийшло у сьогодення із глибини віків 
єврейської культури й означало колись «не нашого племені», набуло ще 
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у  царській  Росії  негативного  відтінку  й  таким  є  сьогодні  –  вкрай 
негативним.  Еміґранти  із  Росії  та  України  привезли  слово  «гой»  у 
лексиконі та в літературних творах до Ізраїлю й тепер воно має вкрай 
негативний відтінок до всього не єврейського. Це слово є приниженням 
людської  гідності,  особливо  до  носіїв  української  мови  та  української 
культури.

Аби  депутати  Верховної  Ради  не  подумали,  що  це  одинокий 
випадок, наведу такий приклад. 06 жовтня 2011 року у Єрусалимському 
«Театроні» було представлення кантати-реквієма «Бабин Яр» на вірші 
класика  світової  літератури  українця.  Виконувала  твір  знаменита 
українська  капела  «Думка»,  ізраїльський  симфонічний  оркестр, 
диригував відомий у світі  диригент «Думки» Євген Савчук.  З вітанням 
виступив  президент  Шимон  Перес,  прем’єр-міністр  Беніамін  Нетаніяху 
надіслав відеозапис-вітання, яке показали на великому екрані, виступали 
міністри,  головний  рабин  Ізраїлю.  Зовні  все  було  добре.  А  за  суттю? 
Ніхто,  ні  ізраїльтяни,  ні  посол  України  пан  Г.Надоленко  не  запросили 
піднятися  українця  автора  текстів  кантати,  єдиного  в  світі  автора 
подібного  твору,  та  й  сама назва «Бабин Яр»  про  щось  говорить,  не 
представили автора глядачам-слухачам  «Театрону».  З  цим змиритися 
неможливо. Мені, як діячеві культури, соромно за вас, панове!

І  ще  один  факт  має  знати  історія  культури.  Після  закінчення 
виконання кантати «Бабин Яр», повз автора  текстів  кантати пройшов 
Посол Геннадій Надоленко, ледь не наступив на ногу, але не привітав 
поета, світову знаменитість, з виконанням його твору, як має вчинити у 
таких випадках культурна людина. Я вже не кажу про офіційний статус. 
Адже цей захід  проводився  на  міждержавному рівні.  Невже цьому не 
навчили у школі дипломатії. Як оцінити такий факт? Той дипломат, який 
ціною приниження  своєї  країни,  хоче набути  дешевого  авторитету,  не 
має права представляти свою країну, тобто, бути Послом.

Ігор  Барах  –  ні  поет,  ні  письменник,  автор  давно  забутої  пісні 
«Кохана» (справді, ну хто її зараз виконує – ніхто), а скільки похвали від 
посольства навколо цього. Чи не спадає на думку,  що реквієм-кантату 
написав «гой», хоч він і класик світової літератури, а «кохану» написав 
єврей?

Прошу вибачення у автора кантати «Бабин Яр» за те, що я без 
дозволу озвучив викладені факти. Є факти, про які не можна мовчати!

Така ситуація для розвитку культурних взаємин між Україною та 
Державою Ізраїль  нетерпима  для  української  культури.  Гадаю,  що  на 
підставі  толерантних  переговорів  із  єврейських  мов,  має бути  усунуто 
слово  «гой»,  яке  може  вживатися  тільки  з  поясненням,  так  як  це 
зроблено в Україні зі словом «жид». Я не кажу про екстремальні випадки.

Щодо фінансування єврейських  організацій України,  то воно,  на 
мою думку,  має  проводитися  відповідно  до  фінансування  українських 
організацій в Ізраїлі.

З повагою                   Олександр Деко

Звернення до президента України пана В.Ф.Януковича.
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Шановний пане президенте України
Вікторе Федоровичу !

Звертаюся  до  Вас  особисто,  оскільки  Ви,  пане  Президенте, 
призначаєте послів України до інших країн. 

Посол України в Державі Ізраїль пан Г.Надоленко бере участь у 
рейдерському  захоплені  українського  патріотичного  часопису 
«Соборність», який видається вже 15 років. За видання «Соборності» й 
поширення української культури за кордонами України 2007 року я був 
нагороджений президентом України В.А.Ющенком українським орденом 
«За заслуги». Дії посла пана Надоленка несумісні  із здоровим глуздом 
дипломата.  Він  «не  доріс»  до  такого  рангу  дипломата  розумінням 
відповідальності чи розумінням прислів’я: «Те, що дозволено Юпітеру, не 
дозволено Бику».  Посол,  пан Г.Надоленко своєю діяльністю розпалює 
ворожнечу  в  Ізраїлі  між  євреями,  втручається  у  внутрішні  справи  між 
прихільниками України та її ворогами. (Ширше – у тексті цієї статті).

З повагою, 
голова  спілки  українських  письменників  Ізраїлю, член  НСПУ,  член 
ПЕНклубу,  головний  редактор  міжнародного  українського  часопису 
«Соборність»,  колишній  перший  голова  знаменитого  Сахаровського 
«Меморіалу»  в  Україні,  який  творив  з  народом України  Незалежність, 
якою  так  пишається  зараз  Україна,  завдяки  чому  Україна  з  «околиці 
Росії» стала великою європейською країною, а Ви її президентом.
Лауреат дев’яти літературних премій.

          Український письменник  Олександр Деко.

Звернення до Президента Держави Ізраїль 
пана Шимона Переса

Шановний пане Президенте Шимоне Перес!
Оскільки Ви, пане Президенте, приймаєте вірчі грамоти від послів 

інших  країн,  звертаюся  до  Вас  з  проханням  виразити  недовіру  послу 
України  в  Державі  Ізраїль  пану  Геннадію  Надоленку,  за  втручання  в 
життя єврейської громади з України й розпалювання між ними ворожнечі, 
фінансування  угодних  йому заходів  на  підставі  політичних  смаків,  яке 
робиться  з  грубим  порушенням  ізраїльських  законів  й  тягне  собою 
кримінальну відповідальність.

З повагою голова спілки українських письменників Ізраїлю,
головний редактор українського часопису «Соборність»,
лауреат дев’яти літературних премій

Український письменник   Олександр Деко

До голови Національної Спілки письменників України
В.Ф. Баранова

Шановний голово Національної Спілки,
пане Вікторе Федоровичу!
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Українська Спілка письменників Ізраїлю, створена мною 2005 року 
на Святій Землі. завжди позиціонувала себе, як частинка Національної 
спілки письменників України, що берегла найбагатше добро свого народу 
– українську мову. Ми пам’ятаємо, як на початку 70 рр. минулого століття 
«Кур’єр ЮНЕСКО» опублікував дослідження про провідні світові мови, де 
італійська  мова  стояла  першою,  а  українська  мова  –  на  почесному 
четвертому  місці.  За  наше  бажання  залишатися  духом,  культурою, 
мовою,  мисленням  українськими  Спілка  українських  письменників 
Ізраїлю та  часопис  «Соборність» зазнаємо етнічних  чисток.  Нам дуже 
важко, але ми вистоїмо тільки з Вашою допомогою, з Вашим захистом, з 
підтримкою України.

З українським вітанням, панове колеги!
                                                                               Ваш Олександр Деко
Вересень, 2012. Свята Земля

Переклади

Давид Маркіш
                                   

СТАТИ       ЛЮТОВИМ
Вільні  фантазії з життя письменника   

Ісаака  Еммануїловича  Бабеля

Всесвітньо  відомий російськомовний ізраїльський письменник 
Давид Маркіш, (син Переца Маркіша, члена радянського 

антифашистського комітету часів Другої світової війни,  
розстріляного за наказом Сталіна), пропонує  читачеві міфологічну 
версію життя Ісаака Бабеля, під ім’ям Іуди Гросмана. Давид Маркіш,  

працюючи над цим твором, користувався  бабелевським   щоденником 
та іншими унікальними  джерелами. Твір – блискучий зразок 

відтворення  жанру «романізованої біографії.

ВОРОТА
                      Із сновидіння  хлопчика Іуди Гросмана

Іуда, хлопчик,  бачив   себе  уві  сні  так  ясно,  немов  у  сріблястому 
дзеркалі  – тому, яке висіло у кімнаті батьків на стіні:  у дебелій, темній  
рамі,  великому  та,  як  здавалось  йому,  страшному.  Іуда  у  червоних 
чоботях з золотими лампасами, верхи на коні, масть якого змінювалась в 
залежності  від  сонячного  освітлення,  гарцював  посеред  вулиці  повз 
задушливих  крамничок  та  докучливих,  запраних  дощами  будиночків. 
Зустрічні  з  осторогою   дивилися  на  гордого  вершника-героя,  на  його 
блискучі лампаси і  покірно тулились обабіч дороги. Героїчний вершник 
на одеській вулиці звався Іудою Гросманом і в той же час чомусь ще й 
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Давидом  Реувейні.. Іуда не міг пояснити, чому він одночасно і Давид и 
Іуда, хоч це було незаперечно – і загадка ятрила душу сплячого.

 Про Давида Реувейні, єврейського князя, розповідав   йому батько. 
В  давні  часи  князь  Давид  силач  і  воїн,  прибув  до  нас  з  Африки,  де 
вздовж  синьої  річки  Самбатіон   пролягало,   вигріваючись  на  сонці 
заповідне єврейське царство. Там жебраків не було, тому,що повсюди на 
деревах  росли  апельсини  та  груші-дулі,і  їсти  можна  було  їх  скільки 
захочеш та ще й варити повидло на зиму. Дорослі служили у царському 
війську, а діти до школи не ходили, бо вчились тільки військовій справі, 
верховій їзді та грі в більярд. Цар Йосип сидів у своєму палаці над річкою 
Самбатіон  на  веранді  і  бринькав  на  лютні,насолоджуючись  життям. 
Армію  очолював  Давид  Реувейні  –  грізний  герой  і  брат  царя.  Одним 
помахом шаблі він міг перетнути кожного від шиї і аж до сідла.

Усі євреї царства були витривалими, сильними і спритними, немов 
циркові гімнасти з  шапіто «Монблан», що на Молдаванці, і не було серед 
них жодного, який би ходив з окулярами на носі. А про наших євреїв, про 
їх  скрутне  становище вони навіть  не  знали нічого,  принаймні  до  того 
часу,  коли балагула  Аврум-Лейб  Безсеребряний з містечка  Сороки, 
рятуючись від погрому, не переплив Чорне море, не переїхав через усю 
Туреччину  на  своєму  біндюзі  та  не  прибув  через  1800  днів  до 
Самбатійського царства. Там він спочатку відвідав синагогу, розвідавши 
що і як, завів знайомство з потрібними людьми і аж потім вирушив до 
Давида  Реувейні.  Почувши  від  Аврума-Лейба  про  усі  наші   вічні 
страждання, князь Давид почав збиратися в дорогу.

Які  задуми  були  у  діамантовій  голові  князя  Давида  Реувейні  - 
розумника та героя? Він  вирішив зібрати всіх наших євреїв і  спочатку 
відучити їх тремтіти від страху, а лиш потім роздати їм рушниці та шаблі, 
зібрати з них військо і піти на завоювання Єрусалиму. Нехай музичний 
Йосип сидить біля річки Самбатіон та бринькає на лютні, а ми будемо 
жити на святій землі і станемо  сусідами Бога. Але умовити наших євреїв 
зробити щось громадою було нелегко і  навіть  майже не можливо.  Бо 
один  єврей  іде  наліво,  другий  –  направо,  а  третій  лишається  стояти 
посередині. Про це князь Давид Реувейні знати не міг, бо Аврум-Лейб 
Безсеребряний навіть не заїкнувся  через   те,що відчував незручність 
перед такою людиною.

 А далі пішло-поїхало. Давид Реувейні приплив на великому кораблі, 
обігнувши усю Європу. Але скрізь його обдурювали  або ж свої євреї, або 
ж чужі. Розмов було чимало. Це так. Його переслідували усілякі напасті – 
то сніг, то болото, то пустеля, то гора, то стрілянина, то  січка, то чума, а 
то  й  холера.  Та  з  усіх  отих  напастей  Давид   Реувейні  вийшов 
переможцем,  хоч  є  такі  розумники,хай  їм  трясця,які  поговорюють,  що 
князь  Давид   помер  у  в’язниці.  Князь  Давид  був  героєм  з 
героїв,найхоробріший з хоробрих та найсильніший від усіх богатирів. Він 
знищив усіх  своїх  ворогів,  втомився і  повернувся до річки Самбатіон, 
тому що наші євреї тягнули один в  правий  інший в лівий бік, а третій 
стояв  на  місці  та  колупався  в  носі.   А   Аврум-Лейб  Безсеребряний 
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одержав від князя Реувейні вісімнадцять золотих червінців і повернувся 
до Сорок, відкривши там свою балагульську справу.
      Хлопчика Іуду не влаштовував  такий  напівкінець цієї історії.  Він,  
Іуда, поводив себе  рішуче і твердо. Він звершував подвиги куди більш 
зухвалі. На жаль великий князь Самбатіону нічого не знав про одеських 
нальотчиків  та  биндюжників  з  Привозу.  Саме  з  такими  євреями  він 
відвоював би Єрусалим.  Тут і  говорити нічого. І  те, що не призначено 
було князю Реувейну, те було призначено хлопчику Іуді: загін, в якому 
були  найвідчайдушніші  євреї  –  шановні  бандити  та  гостроокі 
більярдисти,  уважні злодії   та  винахідливі торгаші краденим, плечисті 
візники та охочі до бійок торгівці з Привозу.

           Хлопчик Іуда гарцював на своєму коні – то вороному, то ігреневому, то 
буланому.  Його  кавалерійське  сідельце  музично  поскрипувало,вільно 
звисала рука з пліткою. Аптекарі,адвокати та курсистки у фельдикосових 
панчохах щиро, але  з деякою опаскою вітали князя Реувейні,застигши з 
відкритими вустами. А Іуда, підмічаючи усе навколо уважним поглядом 
великих  округлих  очей,  сидів  у  сідлі  нерухомо,немов  би  летів  над 
вулицею і над містом.

            Ми зробимо усе по-іншому, – думав і мріяв хлопчик. – Ми зробимо 
значно жорстокіше і розумніше. Для того, щоб подолати ворогів і увійти в 
Єрусалим недостатньо розповідати сумні єврейські    анекдоти. Хто це 
придумав, що для нас грати на скрипці – добре, а грати в карти – погано? 
Що шахмати – це нам  пасує,а  французька боротьба – ні? Що палити з 
гвинтівок це не єврейська справа. Загін – це добре, а ціла армія – це ще 
краще.  Треба  навчити  усіх  єврейських  прикажчиків,  єшиве-бохерів  та 
нахабних грабарів скакати верхи на коні та стріляти з гвинтівок,  як це 
роблять  не  євреї.  Треба,  щоб  євреї  навчились  вбивати  не  тільки  на 
папері – дев’ять пишемо – три в голові, – лише тоді наша інертна кров 
розілється та розквітне.
       Курсантки  в панчохах дивились на князя Іуду, глибоко дихаючи від 
хвилювання.  Хворобливий  рум’янець   фарбував  їх  скроні,  очі 
відображали семітську баранячу та покірливу готовність.
        Ми зробимо по-іншому, – думав і мріяв Іуда. Мене ніхто не обдурить 
і я не втомлюсь, і не поверну назад. Я буду сильним і сміливим, як козак,  
лютим, як вовк. І все-таки я залишусь євреєм, євреєм на коні.
           Він порівнявся з синагогою, яка впевнено стояла між будинками 
кварталу. Євреї висипали на вулицю після молитви і одні пішли  наліво, 
другі  –  направо,  а  треті   стояли  на  місці,  мружачись  від  сонця  і 
колупались в носі.

Д В І Р
  

Колеса  сухо стукали на роздовбаних  cтиках, на поворотах  вагони 
кидало  з  боку  в  бік  так,  що   стопки  паперу,  зачерствілі  останки 
вчорашньої  вечері  їздили  по  редакційному  столу,  а  немолодий  років 
сорока п’яти  лінотипіст  Кузнєцов,  що марив у тифозній гарячці, починав 
завивати  та   кликати  якогось  Сьому.  Та   незважаючи  на  це  поїздка 
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здавалась приємною Іуді Гросману: попереду чекало його щось невідоме 
та  безліч часу.
       За  вікном  пробігали  переліски  навперегін  з  жовтими  літніми 
пагорбами. Іноді  з’являлись хутори, справляючи враження мертвих. Іуда 
переводив  погляд  з-під  окулярів  з  лісостепової  полоси,  яка  стрічкою 
переливалась вздовж дороги, на аркуші сіруватого паперу перед собою, 
погризуючи кінчик ручки великими квадратними зубами. Замітка була так 
би мовити, воротами в майбутню фронтову, хотілося б надіятись, бойову 
роботу:  портрети  вершників,  що  наближаються  до  смерті,  задумливе 
чекання першого – не для них, а для нього – Гросмана, бою. Він виходив 
у  замальовках  людиною  досвідченою  зі  знищуючим,  нещадним 
поглядом.
     Знову  застогнав,  а  потім  раптом  замовк  і  відкрив  осмислені  очі 
лінотипіст Кузнєцов.
      – Ну, як ти? Співчутливо запитав  Іуда, звернувши свій погляд на 
хворого.
      – Дощ, – сказав лінотипіст, – Дощ, болото.  Горе.  Діти загубились. 
Батьки в землі. Рід розпався, згорів. Євреї ваші лишились розуму – пісні 
співають.  Ні роду тепер, ні племені. Дощ,  болото. 
      – Євреї давно лишились розуму, – поклавши ручку  з пером, сказав 
Іуда.  – Он у козаків і пісні, і рід: рідня до сьомого коліна. То ж їм що – 
краще?

– Євреї  Богу співають, – сказав лінотипіст, повертаючись із стогоном 
зі спини на бік. – Сидять у синагозі та співають. І щоб від щастя, то ні. 
Марк,  хлопчик, кінець.

–  Іуда промовчав, вдивляючись у  написані стрибаючим почерком 
сторінки без підпису. Даремно він  узяв оцього Кузнєцова в синагогу в 
Житомирі,  даремно.  Кузнєцов  просив  немов  би  про  звичайне:  «Може 
зайдемо?» – хотів подивитись як це у євреїв відбувається. А зараз Іуда 
раптом відчув,  що взявши його з  собою, зрадив.  Ну що цей Кузнєцов 
загубив у єврейській синагозі.  Чи може хоче перейти у єврейство? Ні, 
просто цікавість. Краще б книжку якусь почитав би про те, як це у євреїв. 
Там,  у  синагозі  усі  свої,  хоч  і  не  знайомі  один  одному,але  ж  свої. 
Кузнєцов там чужий.

 –  А   якщо  він,  Іуда,  приходить  до  церкви  та  з   неудаваною, 
тривожною цікавістю розглядає розп’яття та ікони? Це як? Це можна? 
Йому  можна.  Його  цікавість  особливої  властивості  –  мисливської.  А 
Кузнєцову  в  синагогу  не  можна,  тому  що синагога  –  то  не  публічний 
будинок, а сімейна спальня. Туди чужим вхід заборонено.

– Усе залежить від збігу обставин, – подумав Іуда, і це пересічення і 
є Бог.  Одні приходять на війну,  щоб упіймати пулю ротом, інші – щоб 
померти від тифозної гарячки. А треті зішкребуть пучком  бур’яну  чиїсь 
мізки    зі  своїх  галіфе,  викинуть  пучок  і  підуть  далі.  І  хто  виправдає 
особисту жертовність, тому червоні галіфе, як корові сідло. Врешті-решт, 
якби Авраам приніс-таки Сина Іцхака в жертву, заколов би його ножем, 
то що б з усього цього  сталось? У всякому разі він, Іуда, не існував би у 
цьому  світі,  в  редакційному  вагоні  на  під’їзді  до  фронту:  після  удару 
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Авраамового ножа світ би покотився по іншій стежці  і народилися б інші 
Іуди та лінотипісти Кузнєцови. Але усе обійшлось, заспокоїлось і  Іцхак 
народив Яакова. Тому  правий той, хто ходить в червоних галіфе і читає 
з  права наліво. Усе гаразд. Хай живе прицільний погляд цікавого, жінки з 
продовгуватими опуклими литками та перемога пролетарської революції.

  Іуда посміхнувся,  поправив окуляри на округлому вилицюватому 
обличчі і присунув до  себе стопку списаних аркушів.

 Іуда Гросман. Фронтовий репортер Гросман. Ні, для підпису  це не 
годиться.  Мабуть більше підійшло  б  прізвище Сидоров. Якийсь інший 
псевдонім потрібен. Може просто перевести з єврейського. Гросман – це 
Большов. Ні, щось не те.  Большов,  Меньшов. Досить-таки примітивно: 
великий – це хороший і  сильний.  Може Львов, Орлов, Кречетов? Або 
просто  Вовк.  Ні,  звіринець якийсь виходить,  зоопарк.  Булатов,   або  ж 
все-таки Сапсан, Шатун? Ні, тут  не відчувається  бойовитості, пороху, 
вогню  –  не  звучить.  Серпов?  Теж  не  годиться  –  то  звірі,  тепер 
госінвентар.  Диявол!  Червоними  галіфе  тут  і  не  пахне.  Страшнов, 
Страшний? Це вже краще. Лютий? 
      Іуда Гросман схилився над сторінками, підписався з натиском, різко – 
Лютов!

 Редакційній  вагон  був  так  би   мовити,  портом  прописки.   З 
редакційного  вагону  виходили  лише  для  того,  щоб   пробігшись  по 
необхідності, знову повернутись сюди. Але цього було недостатньо. Це 
набридало.
       Такою була і загальна тактика – червоні діяли переважно вздовж 
залізниць,маючи мов неприступні фортеці бронепоїзди. А трохи далі, в 
чистому полі,  іноді  з   невеличкими  лісосмугами  або   панував  Нестор 
Махно, або  кровожерний  атаман  Григор’єв,  або ж мало кому відомі 
Катька з приятелем Єгоркою в  яскравих шовкових портках.
       Перша  кінна  армія  Будьонного,  вивантажившись  з  ешелонів, 
розсіювалась у полі. Потреба кінної  арміЇ,  війни та революції в Лютова 
визначалась  в  сидінні  у  вагоні  за  столом,  але  його  неначе  якась 
неймовірна  сила  притягувала   до  вмираючого  нудного  Кузнєцова,  до 
отих  войовничих козаків, та вигляду живої крові.  Поранені, яких тягли до 
поїзду, лише розпалювали його непомірну цікавість, адже оці напівмертві 
люди десь поблизу були покалічені, хтось по них стріляв, рубав і різав. 
Хто і як? Ось на це  хотілось подивитись – замах на  скаку, прицілювання 
з  мисливським  прищуленням  ока.  Йому  й  самому  раптом  захотілося 
скакати в козачій лавині зі свистом і матом з шаблею  у руці.

Смерть  клюне сусіда,  це  зрозуміло.   А для Лютова куля  ще не 
відлита,  йому  ще  жити  та  жити.  А  поки  що  на  його  очах  тягнуть 
поранених,  а  мертвих  закопують  у  степову  землю.  Дивна  історія 
відбувається на очах та лише ледачий не хоче зазирнути, що ж таки в ній 
діється  –  що  там  за  колеса  крутяться,  що  за  стрижні  та  пружинки, 
змащені людською кров’ю. А коли, у які часи  механізм історії змащували 
рожевим маслом? Каїн вбив Авеля і пішло-поїхало…
     Потрапити в бойову частину, туди, де стріляють, рубають було для 
Лютова  справою  випадковою,  як  і  для  усіх  інших  на  війні.  Одного 
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відправляють  до  відьми  в  ступу  наперекір  його  бажанню,  іншого,  хто 
саме просився до відьми перекидають на чортячі роги. Чому? На війні не 
запитують. Лише виконують те, що наказано. Наказом про переведення з 
осоружного    редвагону у  шосту дивізію до легендарного Савицького, 
Лютов був задоволений. У дивізії повинно бути все – і життя, і смерть, і 
смажене м'ясо з цибулею.
            Штаб Савицького розташувався у найближчому селі на узліссі. 
Хата з невеличким садочком виходила до звивистої вузенької річечки з 
зеленою  каламутною,  майже стоячою водою.  Гладенька масляниста 
поверхня  була  неначе  розмальована  турецькими  візерунками.  За 
спиною штабної хати тяглися хатки, покриті соломою де-не-де випалені 
вщент. У літній тиші, непідкупності літньої природи ці скорботні руїни не 
стогнали  і  не  кричали  про  війну,  як  не  волають  про  болісну  смерть 
могильні надгробні  кам’яні плити, вмуровані в долівку церкви, вбраної 
різнокольоровими картинами та паперовими квітами.
      Добиратись до штабу довелось спочатку на попутній підводі, а потім 
пішки. Пекло неймовірно. Ноги гули від втоми у незручних чоботях, піт 
стікав з лоба на очі під окуляри. Іуді  здавалось, що усе навколо мало 
запах вишні, а не крові і йому раптом захотілося, щоб так було завжди і 
не  було  ніякої  крові,  щоб  зберігався  безвітряний  спокій  і  щоб  був 
здоровий  Кузнєцов.  І  раптом  на  думку  прийшло,що  саме з  цих  місць 
везли поранених.  Згадав чорні  зашкарублі  плями на  одязі  скалічених, 
прохання про допомогу,  лемент.  І  запах вишні  майже зник.  «Дивно,  – 
думав  Іуда,  переставляючи з  зусиллям ноги,  які  потопали у  дорожній 
пилюці. – як це виходить – червона вишня і червона кров, високий спокій 
опівдні і  високий спокій смерті.  І  все це від одного кореня, від одного 
зерна. А чи можна розщепити стовбур дерева та чи й потрібно?»
       Біля штабної хати, переступали з ноги на ногу  осідлані коні а поряд 
стояла  тачанка.  Кулемет  розмістився  на  задку  підводи  на  недбало 
розісланому  бугристому  брезенті.  Іуда  зупинився  і  довго  бездумно 
дивився  на коней та бойовий віз, який мав запах селянського обійстя. 
Спереду сидів чорний кіт, чистячи лапою свою плюгаву шкірку. Біля ганку 
сидів  невеличкий  песик  з  брудною  шерстю  і  непідкупним  сердитим 
виглядом з-під сивих брів. Іуда і далі стояв би так, милуючись мирною 
сільською  картиною,  кинувши  на  землю  свою  валізку.  Та  раптом 
відкрились двері хатинки і з ганку з гуркотом по дерев`яних сходах збіг 
боєць  і  з  розгону  ледве  зупинився,  впершись  атлетичним  торсом  до 
вищербленої деревини конов’язу.
    Здавалося  б  нічого  особливого:  збігла  людина  з  скрипучого 
дерев`яного ганку, пробігла декілька кроків – і щось в житті зупинилось і 
змінилось:  сполохались  коні,  настовбурчивши  вуха,  зграйка  горобців 
знялась  полохливо  з  гіллястого  дерева  і  зникла   у   небі.  Та  й  сам 
хлопець. Звідки йому було знати, що його чекає, про що він подумав? Чи 
смерть  його  чекає,  чи  продовження  життя?  А  може  любов  десь  за 
переліском під  насипом? А може й казанок м`ясної  юшки з південним 
лавровим  листом?...  Він,  прихилившись  до  конов`язу,  пробурмотів 
виразно,  не  зокрема,  звертаючись   до  всього   простору  ,заповненого 
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птахами  та  вошами,  простору  –  наповненого  перелісками  та 
білополяками,чутливими  світанками  та  нічними  зірками  над   його 
нечесаною головою – до того всеоб’ємлючого простору, який по-іншому 
зветься Бог.
       – На Чугунов,– бубнів боєць,– на Добриводку. Ну, братці, все, хана! 
       Чогось  злякавшись,  коні  шарахнулись  поміж голобель тачанки. 
Озирнувшись, боєць квапливо підійшов до воза, заліз та натягнув віжки. 
Віз рушив. З-під зібганого брезенту виліз хлопчина у дірявій черкесці і, 
протираючи  заспані блакитні очі,  сів до кулемету.  Іуда провів тачанку 
поглядом, підняв з землі свою валізу і неквапно піднявся по сходах на 
ганок штабної хати.
         В хаті панувала прохолода  через притемненість.  Світло заходило 
у  приміщення  повз  ледь  відкриті   віконниці,  неначе  хтось  могутній  і 
добрий   засунув  в  кімнату  крізь   вікна  до  протилежної  стіни    вимиті 
широкі  дошки чистого золота. Біля нефарбованого столу, спершись на 
нього мускулистим задом, стояв вусатий парубок у червоних рейтузах і 
недбало зрушеному набакир  малинового кольору кашкетику.
          Високий,  метрів зо два зросту,  парубок глянув на Іуду з його 
валізкою без усілякої цікавості, діставши з кишені  роговий гребінець для 
виловлювання  вошей  і  взявся  старанно  розчісувати  свої  кучері.  При 
цьому спритно переміщаючи свого кашкетика з потилиці на лоб, від вуха 
до вуха чесав, не знімаючи з голови, щоб не класти на стіл, де купою 
лежав папір, шабля  в ножнах та нагайка з рукояткою у вигляді русалки з 
слонової кістки. Свій «улов» парубок  ретельно струшував з гребінця на 
штабну  карту  і  відтворюючи  тривожне  потріскування, тиснув  своїм 
гранованим нігтем великого пальця.
         – Гризуть  –   … пояснив свої оперативні  дії  парубок, а потім, 
показавши свої немов би з цукру зуби в  посмішці, запитав: «Чого тобі тут 
потрібно?»

  – Направлений в розпорядження вашого штабу, товариш начдив 
шість, – відрапортував   Іуда  і  віддав  Савицькому  пакет.  Начдив 
розгорнув конверт і, ворушачи губами, прочитав написане.
         – Лютов, значить, – засунувши  папір під нагайку, задумливо сказав 
Савицький. Якийсь ти не підходящий для коня, Лютов. Що скажеш? – і 
усміхнувся безтурботно – Колеса до очей причепив. Читати можеш?

–  Вчений,  – відповів Лютов. – І в конях розуміюсь і люблю їх. – А 
навіщо його любити, коня? – Ти, здається, не з тих, не з татар чи як їх 
там. Дивись, а то козаки укоротять тебе на дванадцять сантиметрів.  – І 
зареготав, високо закинувши голову, як півень з гребінцем малинового 
кашкетика.
        – Писати можеш? –
        – Можу, – сказав Іуда і,  подумавши додав: Я – кандидат прав 
Петербурзького університету.
        – Он воно що… – щиро здивувався Савицький. – Присилають біс 
знає кого. Кандидат кажеш, прав? Прав яких?
        – Та різних, – відповів Іуда  з задоволенням зиркаючи на хлопця – 
Усіх по суті. 
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         – А ще не старий – з сумнівом хитнув головою Савицький. – Очі де 
зламав? –
          – Мені вже двадцять шість в липні виповниться, – сказав Іуда, зняв 
окуляри і протер їх носовою хусткою.
         – Отож я і кажу, – ствердив начдив,додавши владним викликом. – А 
мені двадцять два вже виповнилось. Чому до нас? Сидів би собі вдома. –
        –Так, цікаво, – коротко відповів Іуда і замовк.
        – Тоді зрозуміло, – сказав Савицький і  позіхнувши,потягнувся усім 
своїм великим,добре  cкроєним тілом. – Прямуй до села. Там знайдеш 
Антона Шуригіна. Бери квартир’єра та йди влаштовуйся. Усе. 
         – Квартир’єр, кмітливий чоловічок середнього віку, шкутильгаючи на 
ліву ногу, вів Іуду вулицями села. Вулиці були безлюдні  – а ні  людини, а 
ні скотини не зустрінеш.
          – Пусто, хоч конем ганяй, – сказав Іуда.. Чому? Хоч би курка якась 
пробігла.
           – Курей наших усіх до однієї поїли, повідомив квартир’єр. – Курей, 
гусей. А люди теж остерігаються. Тому й сидять по своїх домівках.
            У дворах з відкритими навстіж воротами сиділи  бездіяльно або ж 
спали   в  холодку  вояки.  Курилися  димки  невеличких  багать  під 
закопченими похідними казанами.

– Зараз тут просторо, – сказав чоловік. – Чесноков повів свій полк на 
Чугунов- Добриводку, тому й місце звільнилось.

–  Так він же повернеться! – заперечив Іуда. Люди його прийдуть, а 
місце вже зайняте.

– Як зайняте?, – тупо моргаючи, спитав квартир’єр.
–  Ось так, – сказав Іуда. – Я, наприклад, його зайняв.
–  Ну і що?, –  сказав чоловік – Усі не повернуться.  – Він похитав 

головою з глибокими залисинами.
– Добре, коли кожен п’ятий прийде. Місця усім достатньо.
– Ну, звичайно, – промовив Іуда – і в селі, і в землі.
– Цього ми не знаємо, – промовив квартир’єр, сплюнувши жовтою 

слиною собі під ноги. – Ти залишись тут поки що, а я зараз повернусь. 
Він  швидко  пошкутильгав  до  воріт,  зайшов  до  двору  й  негайно 
повернувся.

– Ні, не хочуть,  – сказав квартир’єр – Тут,  вони говорять, усі  свої,  
станичники, а чужих їм не треба.

 Не захотіли чужака і в сусідньому дворі, там біля тліючого багаття 
навколо  триноги,  над  яким  висів  казанок,  домовито  сиділи  козаки. 
Квартир`єр  з  заздрістю  дивився  на  казанок,  з-під   кришки  якого 
виповзала  м`ясна пара. Почекавши хвилину, Іуда  зайшов до двору і з 
гуркотом кинув свою валізу додолу.  Дочекавшись такого так би мовити, 
сигналу,  мовчки  піднявся  один  з  козаків,  обережно  ступаючи  босими 
ногами, підійшов до Іуди. Квартир`єр перевів  свій погляд від казанка на 
козака. А босий   без напруження повернув Іуду за плечі і штовхнув його 
розчепіреною п’ятірнею  між  лопаток.  Потім  неквапно   підняв  валізу  з 
землі  і  викинув   за  ворота  разом  з  її  господарем.  Кришка  валізи 
відкрилась  від  удару  і,  все,  що  було  в  ній  –  випало  на  землю.  Іуда, 
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зморщивши лоба, швидко збирав свої речі. Квартир`єр вийшов з воріт і 
співчутливо  спостерігав за роботою Іуди.

   «Пішли далі,  – промовив квартир’єр,  коли Іуда  зачинив кришку 
своєї валізи. – Мишко Слєгов може згодитися тебе взяти в квартиранти. 
Його хата  он там на розі. Ну, давай швидше».
   У просторій захаращеній хаті козаки пили самогон, заїдаючи домашнім 
салом  мармурового кольору. Великий шматок сала лежав на ганчірці на 
порожньому  ящику  з-під  пороху.  Обличчя  їх  були  сумними  та 
задумливими, один з них раптом заспівав:
                             До болю рідний захід сонця,
                             Над прохолодною рікою
                             І мати молода ще на базу…
– Мишко! – з проханням в голосі покликав квартир’єр.

Переклад з російської Лариси Борисенко 
                                                       (Далі буде)

Переклади з іспанської.
Рубрику веде Сергій Борщевський.

Луїс де Гонгора
Вибрані поезії

Від перекладача
      

11  липня  минулого  року  виповнилося  450  років  від  дня 
народження видатного іспанського поета Золотої доби Луїса де Гонгори 
(1561 – 1627). Життя поета було зовні  неприкметним (помер він у тому 
самому місті – Кордові – де й народився, перша збірка вийшла у рік його 
смерті,  а  до  того  твори  Гонгори  поширювалися  в  списках),  а  проте 
творчість його вирізняється навіть на тлі таких велетів як М.Сервантес, 
Ф.Лопе  де  Вега,  П.Кальдерон,  Ф.Кеведо.  І  не  лише  тому,  що  поет 
спричинився  до  появи  цілої  поетичної  школи,  названої  на  його  честь 
гонгоризмом, а й через те, що написані кілька століть тому його твори не 
перестають цікавити читача. Інтерес до Гонгори в ХХ столітті відродили 
такі  знакові  постаті  іспанської  культури  як  Ф.Гарсія  Лорка,  Д.Алонсо, 
М.Альтолагірре,  Р.Альберті,  Х.Бергамін,  Л.Бунюель  та  інші  ініціатори 
відзначення  в  1927  році  300-ліття  від  дня  смерті  Гонгори,  що  дало 
поштовх  для  появи  знаменитого  в  національному  духовному  житті 
покоління першої чверті ХХ  століття.

Чим же привабив Гонгора цих молодих тоді представників нової 
генерації?  Можливо,  передусім  тим,  що  сам  він  був  новатором  свого 
часу:  творчість  Гонгори  є  вершиною  літературної  течії,  відомої  як 
андалуська поетична школа, якій – на противагу літературі Відродження 
– властиві вишукана мова, метафоричність образів, велика експресивна 
сила і водночас точність слова.

________________________________________________________ 
Соборність                                   236                                  Sobоrnist



Дуже часто в літературознавчих працях, присвячених тогочасній 
іспанській  літературі,  гонгоризм  протиставляється  консептизму –  іншій 
літературній течії, провідником якої був також визначний письменник тієї 
доби  Кеведо.  Однак  пам′ ятаючи  про  відмінності  між  цими  двома 
напрямками та про особисте взаємне несприйняття й навіть ворожнечу 
між цими майстрами, ми не повинні випускати з уваги і  того,  що їх об
′ єднувало:  обидві  течії  були  двома  рукавами  однієї  могутньої  ріки 
іспанського  бароко,  позначеними  витонченістю  та  піднесеністю 
людського духу.

На жаль, так само досі поширена думка, відгомін якої знаходимо 
в присвяченій Гонгорі  статті,  надрукованій  у першому томі  Української 
літературної енциклопедії, що старанно повторює тезу з аналогічного (п
′ ятидесятилітньої  давнини!)  московського  видання  про  те,  що  нібито 
творчість Гонгори поділяється на два періоди: до 1610 року (коли в його 
поезії переважав т.зв. ясний стиль) та після 1610 року (коли домінуючим 
стає темний стиль, що відбивав песимістичні погляди поета на життя та 
його  прагнення  творити  для  обраних).  Хотілося  б  заспокоїти  читача: 
Гонгора  не  має  жодного  стосунку  до  цієї  спрощеної,  ба  навіть 
вульгаризаторської  точки  зору  цілком  у  дусі  т.зв.  радянського 
літературознавства  в  його  найгірших  проявах,  звиклого  ділити  все  на 
біле та чорне. Насправді Гонгора – поет надзвичайно цілісний, хоча його 
творчість  – як і  творчість  кожного  справжнього  митця – пройшла свій 
еволюційний шлях. Це давним-давно відомо, стосовно ж Гонгори варто 
послатися на авторитетного іспанського літературознавця Хуана Чабаса: 
«При оцінці поетичної творчості Гонгори, на щастя, серед розважливих 
критиків вже не згадується ритуальний загальник про два його періоди. 
Мало поетів виявляють такі визначені та сталі властивості у своїй єдиній 
естетичній  лінії...  Вже  на  початку  своєї  творчості  Гонгора  переважає 
славетних поетів – своїх попередників – сміливістю образів та ліричними 
якостями – музичністю й колоритом – для вираження чуттєвих емоцій».

Гонгора  –  видатний  поет,  який  досконало  володів  такими 
класичними  формами  іспанської  поезії  як  романс,  летрілья,  десіма, 
сонет.  Між  тим  досі  знайомство  з  ним  українського  читача  обмежене 
кількома журнальними та книжковими добірками віршів, до відтворення 
яких долучалися Л.Первомайський,  М.Москаленко та автор цих рядків. 
Пропонована публікація в «Соборності» на сьогодні найповніша з усіх, 
що друкувалися українською мовою. Збірник вибраних поезій Гонгори в 
моєму  перекладі  на  українську  має  вийти  у  львівському  видавництві 
«Кальварія».

Сергій Борщевський

Луїс де Гонгора

Л Е Т Р І Л Ь Ї  
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                                                І
Щоб Мінгілья невеличкі 
приміряла черевички – 
дуже схоже;
а щоб взула без зусилля
вдвічі більші ця Мінгілья –
буть не може.

Щоб сеньйор Гультяй дружину
взяв принадливу, хоч бідну –
дуже схоже;
а щоб він її принади
не продав, не дав їм ради –
буть не може.

Щоб вдова молилась ревно
і зітхала безперервно –
дуже схоже;
щоб печаль її велика
стосувалась чоловіка –
буть не може.

Що в заміжньої красуні
є розкішні модні сукні –
дуже схоже;
а щоб звідки крам цей взявся,
чоловік не здогадався –
буть не може.

Щоб волосся в дідугана
поруділо раптом зрана –
дуже схоже;
що сприяли цьому чари,
а не мазі та відвари –
буть не може.

Щоб не хвастав дон Лакуза,
що наївся він од пуза –
дуже схоже;
щоб мовчала чесна миска,
що була в ній лиш редиска –
буть не може.
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Щоб для донечки татусь
жениха знайти забувсь –
дуже схоже;
а щоб донечка завзята
не знайшла зятька для тата –
буть не може.

Що за власну блідість панна
ганить фарби та рум′яна –
дуже схоже;
а щоб кожен з нас не знав би,
про які тут йдеться фарби –
буть не може.

Те, що свічі ставить жінка,
щоб родилася дитинка – дуже схоже;
щоб не знала жінка бідна,

що за свічка їй потрібна,  – 
буть не може.

Щоб була у адвоката
слава й практика багата –
дуже схоже;
а щоб всі його манжети
оплатили не клієнти –
буть не може.

Те, що медики повинні
розумітись на латині, –
дуже схоже;
щоб не знав латини силу
пацієнт, що ліг в могилу,  – 
буть не може.

Те, що кавалер премило
сипле приказками вміло,  – 
дуже схоже;
що його слова крилаті
з голови, не з книжки взяті –
буть не може.

Що молитва в Божім храмі
додає смирення дамі –
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дуже схоже;
щоб вона за півреала
ще смирнішою не стала –
буть не може.

                          Щоб здобув прелат по праву
мудреця й пророка славу –
дуже схоже;
щоб для мудрості прелат
не накрав чужих цитат –
буть не може.

Щоб шаліли вітрогони
під гітарні передзвони –
дуже схоже;
а що той не втратив тями,
хто збудив усіх піснями,  –
буть не може.
Щоб валандався вояка
у лахмітті, мов бурлака. –
дуже схоже;
ну, а ніби це ознака,
що з походу йде вояка,  – 
буть не може.

Те, що мучиться поет,
щоб путящим був сонет,  – 
дуже схоже;
щоб убогий віршомаз
два не начеркав ураз – 
буть не може.

Що дівиці до вподоби
таємниці та оздоби –
дуже схоже;
щоб оздоби й таємниці
жартома дались дівиці –
буть не може.

Те, що скнара по дублону
відкладатиме до скону –
дуже схоже;
а такого, щоб нащадок
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не розтринькав батьків спадок,  – 
буть не може.

Що задер Нарцис в раю
гордо голову свою –
дуже схоже;
щоб у пеклі грішне тіло
в той же час не блискотіло –
буть не може.

                                                 ІІ
Про достатки всі думки,

І начхати на плітки.
Дехто марить цілим світом:

Хоче правити, і край;
А мені канапку дай –
З′ їм з великим апетитом.
Ще й узимку за обідом
Келишок хильну таки,
І начхати на плітки.

Має принц манери вчені
І тарелі золоті –
В них наїдки непрості.
Ну, а я шматок печені
На розжареній пательні
Краще з′ їв би залюбки,
І начхати на плітки.

Взимку, коли гори вкриті
Білим снігом, день і ніч,
Я люблю гарячу піч
І горішки підігріті,
Й про події знамениті
Безугавні балачки,
І начхати на плітки.

Хай гендляр монет тьму-тьменну
Назбирає на віку,
Краще мушлю на піску
Я знайду благословенну,
Слухаючи Філомену
В лозняку біля ріки,
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І начхати на плітки.

                        Плив Леандр крізь ночі хмарні
До своєї Гери знов,
Бо вела його любов;
Я ж – до власної винарні:
Білий та червоний, гарні
Звідти ллються два струмки,
І начхати на плітки.

Довела любов до згуби
Тісбу та Пірама – шал 
Двох сердець убив кинджал,
Смерть з′ єднала їх у шлюбі.
А мої кинджали – зуби,
Справжня пристрасть – пиріжки,
І начхати на плітки. 

                                                ІІІ
Роздає дарунки

Доля залюбки:
Все однак у долі
Часом навпаки.

Статки й нагороди
Часто ділить доля
Так, що це – сваволя, 
Це проти природи,
Бо одним – догоди,
Іншим – канчуки.
Все однак у долі
Часом навпаки.

З примхи будь-якої
Може все забрати,
Пожильця із хати
Вигнати старої;
У кози кривої
Гарні два цапки.
Все однак у долі
Часом навпаки.

Хлопець бідолашний

________________________________________________________ 
Соборність                                   242                                  Sobоrnist



З голоду хлібину
Вкрав і за провину
Лупень мав поважний,
Ну, а злодій справжній
Обмине гачки.
Все однак у долі
Часом навпаки.

                                                 ХІ

 Має вуличний крамар
Лантух дуль сьогодні повний,
Хоч предмет і не коштовний,
Та розходиться товар;
Я куплю – на те й базар –
Як збрешу і вас обжулю,
Одну дулю.

Телепню, який свій ніс
Скрізь сує на кожнім кроці,
В інших зрить смітинку в оці,
А в своїм не бачить ліс,
Вуличний крамар приніс
Щонайкращі та нові
Дулі дві.

А безмозкий той старик,
Що спішить – собі на згубу –
Із молодкою до шлюбу,
Хоч скидала раз на рік
Дама, попри юний вік,
Має, що не говори,
Дулі три.

Якщо злидень-чоловік
Вірить, що його дружині
Це мурахи по зернині
Носять справно кожен рік
І наповнюють засік,
Дулі від такої віри
Аж чотири.

Бевзю, що дере свій ніс,
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Вимагає скрізь поваги,
Славослов′ я та уваги,
Наче він який маркіз,
Хоч і під парканом ріс,
І насправді круглий нуль –
Ось п′ ять дуль.

Жевжику, що дурить світ,
Удає із себе пана,
Твердить, буцімто фазана
Їв допіру на обід,
Хоч на вусах тільки слід
Моркви, що він завжди їсть,
Дуль аж шість.

Ну, а цей манірний франт
У шовках на бойовисько
Йде поповнювати військо:
Хто він – прапор чи солдат?
Проти волі від дівчат
Йде під свист ворожих куль
За сім дуль.

Зухові, що у вбранні
І в манерах делікатних
Копіює предків знатних,
Хоч носили в давні дні
Панцирі непоказні
Замість вишитих кошуль –
Вісім дуль.

Хай брехливий дворянин
Славить міць свою велику,
Ворогів, мовляв, без ліку
На той світ відправив він,
Не від крові, а від вин,
Плями в нього й від дівуль –
Дев′ ять дуль.

Облизня спіймав дивак,
Наразився на відмову
Дами, та плекає знову
Мрії райдужні однак

________________________________________________________ 
Соборність                                   244                                  Sobоrnist



Про якийсь щасливий знак.
Поки ж весь його достаток –
Дуль десяток.

                                                  ХІV

Кожен чхає так, як може,
Поможи їм в цьому, Боже.

Винайшли такий зв′ язок
Мудрагелі знамениті:
Скільки є голів на світі,
Стільки в світі і думок.
Гадка ця щодо жінок
Збила б з вірної дороги:
Візьмеш вольності в остроги,
Та вагань не спиниш,  –  отже

Кожен чхає так, як може,
Поможи їм в цьому, Боже.

Хоч дівиця – перший сорт,
Все ж і гарну, й милолицю
Кинув кавалер дівицю:
В неї мамця – сущий чорт;
Щойно з дому цей гунцвот,
Інший в дім, і сталось чудо:
Винні в тому сто ескудо,
Що добріша мамця, схоже.
Кожен чхає так, як може,
Поможи їм в цьому, Боже.

Той заміжніх обмина,
Бо не змусиш чолов′ ягу
На ніч класти поруч шпагу,
І, щоб змучився сповна,
Ще б верзлась якась мана.
Цьому шпичаки байдужі:
До сусідчиної ружі
Лізе він в подружнє ложе,
Кожен чхає так, як може,
Поможи їм в цьому, Боже.
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Цим дівчата до смаку
Юні, боязкі та ніжні,
Тим – жінки дебелі, пишні
І, як мовиться, в соку.
Цей обрав собі струнку,
Той гладку – кому як зручно,
Всіх Амур вціляє влучно,
Й неодмінно переможе.
Кожен чхає так, як може,
Поможи їм в цьому, Боже.

ХІХ
                Гроші – це удачі знак,

       Звісно, так!
Всі закохані сумні,
Звісно, ні!

Статки роблять маєстати,
Хто правитель, той правий,
Грач віднині гранд новий –
Титул виграв, бач, у карти,
І до дуків йдуть дукати,
І до знаті – тьма відзнак,
Звісно, так!

Чи тепліє в когось віра,
Що є ключ до брам усіх,
Що звільнять од згубних лих
Погляд і усмішка щира,
Що здійснить-таки Марфіра
Обіцянки чарівні?
Звісно, ні!

 
Бал грошва сьогодні править,
Все товар з недавніх пір:
Продає пишноту двір,
Військо – про звитяги пам′ ять,
В університеті навіть
Вченість придбає лайдак,
Звісно, так!
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Що в Толедо при надії
Й дівчина в Сьюдад Реаль,
В Малазі – гіркий мигдаль
І цукерка у Севільї,
Тим явить єство повії,
Цим – чесноти всі земні?
Звісно, ні!

Жебрака не чують люди,
Він у них предмет для кпин;
Хай на мигах мовить він,
Не уникне все ж огуди.
Хоч в нужди лице приблуди,
Віра жевріє, однак,
Звісно, так!

Непохитного й твердого
Корчить з себе дворянин,
Хоч твердий лише один
Комірець крохмальний в нього;
Не здивує чуб нікого,
Ані вуса показні,
Звісно, ні!

І найбільший розтелепа,
Коли йдеться про суди,
По ріці Хабар завжди
Випливе з ріки Халепа;
Ще й дістане все, що треба:
Вітер ходовий, маяк,
Звісно, так!

Мамця до розпусти звична,
Доні в неї всі пішли.
Тож влаштовують бали
На чужі, бач, кошти вічно;
Та зяті щоб героїчно
Билися десь на війні?
Звісно, ні!

                                            ХХ

Є священик в нас один
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Нечестивий і гріховний,
Та хіба ж він преподобний?
Жевжик неподобний він.

Хоч парафію дістав,
Парохом зробився наче,
Вертипорох він одначе,
Судячи з буденних справ,
Ще й такий, що Боже збав.
Превелебного в окрузі
Велелюбним по заслузі
Люди звуть не без причин.

Є священик в нас один
Нечестивий і гріховний.
Та хіба ж він преподобний?
Жевжик неподобний він.

Про його зальоти всяк
Чув несхвальні пересуди.
Багатьом він, кажуть люди,
Не священик, а свояк.
Певно, не один хлопчак
Не святим отцем, а татом
Пароха назвати раптом
Міг би, як справдешній син.

Є священик в нас один
Нечестивий і гріховний.
Та хіба ж він преподобний?
Жевжик неподобний він.

Всіх шокує на кутку
Він поводженням негожим;
Не священик в храмі Божім,
Півень він у курнику.
Вдовольняє хіть мирську
Пошесть ця в людській подобі,
Що любов купує – пробі
Де розтління, там і тлін.

Є священик в нас один
Нечестивий і гріховний.
Та хіба ж він преподобний?
Жевжик неподобний він.
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                                       ХХХІІІ
Знай, не тільки солов′ ї

Співом сповнюють гаї,
Це й дзвіночки срібляні
Зрання награють пісні,
Це ж і сурми золотії
Все, що любо так мені.
Славлять, збуджують надії.

І солодкі голоси –
Це не завжди спів наяд,
Що, мов у зелений сад,
Кличуть нас, мов у ліси,
В море звабної краси.
Тож емоцій не таї,
Знай, не тільки солов′ ї
Співом сповнюють гаї,
Це й дзвіночки срібляні
Зрання награють пісні,
Це ж і сурми золотії
Все, що любо так мені,
Славлять, збуджують надії.

Наш розрадник повсякчас,
Наш величний ідеал –
Це не скрипки щирий шал
І не ліри тужний глас;
Інший інструмент у нас
Будить почуттів рої:
Знай, не тільки солов′ ї
Співом сповнюють гаї,
Це й дзвіночки срібляні
Зрання награють пісні,
Це ж і сурми золотії
Все, що любо так мені,
Славлять, збуджують надії.

Д Е С І М И

                                              Х
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Двом охочим до черниць,
котрі вчащали водночас 

до багатьох монастирів

В сотні храмів водночас
Двері всі для вас відкриті.
Хто ви – дзеркала розбиті?
Чи то сто облич у вас?
Це Амура викрутас!
З вправністю чарівника
Ваша пара виника
І святкує перемогу,
Бо під силу тільки Богу
Всюдисущість отака.

            ХХХVІІІ

Від імені кавалера дамі,
котра запропонувала йому 
прогулятися в саду

Філіс, підемо до саду!
Там затьмарить, янгол мій,
Мальву цей рум′ янець твій
І твої вуста – троянду,
Мед з них питиму, розраду,
Бо вони і квіти, й кубок,
У якім любовний трунок.
Не барися ж як на те;
Клятви та слова – пусте,
В ділі слід пройти спробунок.

              ХХХІХ

Дві гнітять мене гризоти,
Хоч природа різна в них:
Про добро часів старих
І про нинішні підлоти
Зла, якого не збороти.

              Дві гризоти – дві  страхіті,
Мов стерв′ ятники неситі,
Бо пекельне їх нутро
В пір′ я одягло добро,
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Злу дало безжальні кігті.

                              ХLVI

Завжди я прошу в Амура
Після підступів твоїх,
Філіс, і знущань усіх,
Що мені твоя натура
Не жалкує, щоб зажура
Переважила нова –
Не боюсь її! Овва!
Бо життя, в якім вмирати
Щохвилини мусиш, варте
Смерті, що весь вік трива.

                  XLVII

Цей острог мій чарівний,
Ці такі приємні грати
Щойно пробую зламати,
Відчуваю біль новий.
Тож бунтує розум мій,
Відкидає цю сваволю,
Наче птах, який на волю
З пастки рветься, у блакить,
Бо ніжніша й тонша сіть
Спричиняє більше болю.

                                       LIV

Дуже часто чоловік
Терпить неподобні вчинки
Звабної своєї жінки,
Бо весь час мовчати звик.
Лиш відводить очі вбік
Й лічить дукачів запас,
Що зростає раз у раз,
Бо зальотникам відомі
Задні двері в цьому домі,
Що відкриті повсякчас.

                      Проти адвокатів
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Не один такий штукар
Нині є між правниками,
Що не візьмеш враз до тями,
Хто він – лікар чи школяр.
Хай звичайний каламар,
Та за папірці прості
Три монети золоті
Цей правник здере з вас жартом:
Звуть його немарно братом
Найдорожчим во Христі.

                          С О Н Е Т И
                                     I

На смерть двох юних сестер,
       уродженок Кордоби

Підняті на опорах двох скляних
Дві кришталеві урни – дві наяди,
Що Бетіс1 їх оплакує, назавжди
Знайшли притулок і спочинок в них.

Він так любив красунь цих чарівних,
Що їхніх подруг зболені громади
Не принесуть жаданої розради:
Він, плачучи, не помічає їх.

О, душі,  –  мовить, –  ваш політ безгрішний
До гнізд священних бачу, де на вас
Жде благодать, і жевріє надія,

Що вашу вроду і мій біль Всевишній
Завважить і оберне в той же час
Вас на Близнят, мене на Водолія. 

                                                         ІІІ

Крізь браму Сходу лик зорі червлений

1 Бетіс – давня назва ріки Гвадалківір
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З′ явивсь, услід зробило сонце крок:
Вона в яскравий вбралася вінок,
Над ним горить проміння німб вогненний.

Й одразу то веселий, то стражденний
В ясніючому небі спів пташок
Почувся і наповнив холодок
Ранкового повітря й луг зелений.

Та вийшла Леонора враз на ганок
І заспівала, й вітру без вагання
Вручила тіло, а камінню – дух,

І змовкли вмить пташки, й поблякнув ранок,
Бо все завмерло від зачудування,
Чи радше втратив я і зір, і слух.

                                                         
                                                   V

О, світла життєдайна течія,
Що срібляним струмком у далеч плине,
В′ ючись між трав – о, рухання повільне
Співаючого пісню ручая.

Кохана в нім відбилася моя:
Амур явив її обличчя дивне,
І білосніжне, й водночас кармінне,
В якім холону та палаю я.

Ручаю, не спиняйсь, хай невтомиме
Твоє струміння ні на мент один
Не стишить бігу, хай не знає стриму,

І з почестями, як належить, прийме
З тризубом у руці владар глибин
Цей образ, цю красу неповториму.

На плач і зітхання однієї дами

Мов на пелюстках у досвітній час
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Росинки розсипаються іскристі
Чи міняться перлини у намисті,
Розцвічують шарлаховий атлас,

Отак, мов найкоштовніші з прикрас,
Блищать в пастушки любої пречисті
Сльозинки на щоках, де пломенисті
Зійшлися сніг і червінь водночас.

Таке печальне це її тужіння
Й розпачливе зітхання безустанне,
Що і каміння зм′ якнуло б давно:

Якщо ж давно би зм′ якнуло каміння,
То серце поготів – як віск, розтане
Перед слізьми жіночими воно.

ХІ
Королю повноводий решти рік,

Несеш буруни чисті та славутні,
До тебе сосни хиляться могутні,
Й хвиляста грива твій вінчає лик.

Залишивши Сегуру1 віддалік
І сили накопичивши підспудні,
З гір котить хвилі горді та бравурні
Й тече Андалусією потік.

Закоханий, я тут серед природи
Блукав і відчував благоговіння.
Королю рік, тобі відомі всі

Пастушки злотокосі, що в ці води
Дивились, тож скажи:  –  знайшлася б рівня
Чарівній Клорі в ніжності й красі?

До ревнощів

Ви чорна хмара, темний лик яви,
Пекельне кодло нице та гадюче,

1 Сонет присвячено ріці Гвадалківір; ріка Сегура бере початок в горах 
неподалік од верхів′ я Гвадалківіру
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Змія, котра своє жало ядуче
Таїть серед зеленої трави.

В любовному напої трута ви,
Що всім збавляє віку неминуче,
Вузда, що пристрасть стримує рішуче,
І меч за волосок од голови.

О, ревнощі, любові ворог смертний!
Ідіть-но геть, хай прийме вас пітьма
У царстві жаху – будьте там весь час.

Втім, мабуть, цей мій заклик 
безпредметний,

Бо ви самі себе їсте їдьма,
А отже пекло замале для вас.

Переклади з іспанської Сергія Борщевського
(Далі буде)

Хроніка

Презентація
7  лютого  2012  р.  у  Київському  Будинку  вчених  НАН  України 

відбувся літературний вечір–презентація, присвячений виданню в  Ізраїлї 
книги  поезій  «Єврейські  мелодії»  івритською  мовою  класика  світової 
літератури  українського  письменника:  поета,  публіциста,  перекладача, 
критика,  літературознавця,  державного  та  громадського  діяча  України, 
дипломата у відставці Дмитра Павличка.

Книга  «Єврейські  мелодії»  складається  із  двох  розділів:  поезій 
автора  української  та  єврейської  тематики.  Серед  віршів  української 
тематики  твори,  які  давно  ввійшли  до  української  класики:  «Правда 
кличе»,  «Коли помер кривавий  Торквемада».  «Ти зрікся  мови рідної». 
«Вишила мати сорочку  мені»,  «Люблю я правду і  свободу»,  «Якби я 
втратив очі, Україно», цикл «Гранослов», із циклів «Сонети подільської 
осені»,  «Київські  сонети»,  «Білі  сонети»,  «Покаянні  псалми»,  «Собор–
мати» та інших, восьмивірші, «До Івана Франка» й багато інших, серед 
віршів  єврейської  тематики  цикли:  «Єврейські  мелодії»,  «Вірші  з 
Єрусалима», реквієм «Бабин Яр», окремі вірші, що вже були перекладені 
на багато мов світу й давно знані далеко за межами України. 

Упорядкував книгу відомий український письменник, голова спілки 
українських письменників Ізраїлю Олександр Деко. Переклад усіх поезій 
цієї  книги  здійснив  відносно  молодий  знавець  івритської  мови,  якого 
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Олександр  Деко  чотири  роки  тому  залучив  до  перекладацької 
літературної  справи  –  Антон  Паперний.  Він  спершу  переклав  книжку 
Олександра Деко «Сніг на червоних маках» потім – «Сто сонетів» Емми 
Андієвської,  книжку  Івана  Потьомкіна  «Загубилися  у  мороці  століть». 
«Єврейські  мелодії»  –  четверта  книга  перекладача,  якого  за 
рекомендацією  Олександра  Деко  прийнято  до  Спілки  українських 
письменників  Ізраїлю.  Його  впевнено  можна  назвати  вихованцем 
української Спілки письменників Ізраїлю.

Грунтовну  передмову  до  книги  написав  Олександр  Деко,  вона 
вміщена  трьома  мовами:  івритською  у  перекладі  Антона  Паперного, 
українською,  якою  написана  та  англійською  у  перекладі  Богдани 
Павличко.

Книга має сто сімдесят поезій та одну поему, що складають чотири 
тисячі  дев’ятсот  перекладених  рядків,  крім  передмови  та  сімнадцяти-
сторінкового «Змісту» двома мовами та вихідні відомості івритською та 
українською.  Упорядник,  він  же  відповідальний  за  випуск,  побудував 
книжку Дмитра Павличка так,  аби й читач, який не володіє івритською 
мовою збагнув, яку книжку він тримає в руках. Від івритських читачів в 
Ізраїлі нераз було чуть, що це «книга віку», такої книжки з української ще 
ніколи не було в Ізраїлі й, мабуть, не скоро буде. Книга видана в Ізраїлі у 
некомерційному видавництві «Соборність», яке очолює Олександр Деко. 

У фойє гостей зустрічав музичний дует «Свіжий вітер» – лауреат 
музичних конкурсів у складі Аліни Бойко та Олександра Шевченка.

Відкрив презентацію вступним словом голова Єврейського фонду 
України  А.Монастирський.  На  вечорі  виступили  автор  книги  Дмитро 
Павличко, упорядник Олександр Деко, народний депутат України Наталя 
Королевська,  Президент  єврейської  ради  України  Ілля  Левітас,  поет 
Григорій Фалькович. Переклади поезій івритською мовою читали вчителі 
іврита Зоряна Корецька та Володимир Сапіро. У вечорі-презентації взяли 
участь  начальник  департаменту  міжнародного  співробітництва 
Міністерства  закордонних  справ  України  Володимир  Яценківський, 
перший секретар Посольства Ізраїлю Влад Лернер. 

Презентація  організована  Єврейським  фондом  України  та 
Національною Спілкою письменників України.

Ювілейний вечір

6  лютого  2012  року у  Конференц-залі  Національної  Спілки 
письменників  України  відбувся  ювілейний  літературний  вечір  відомого 
українського  письменника,  голови  Спілки  українських  письменників 
Держави  Ізраїль  Олександра  Деко,  головного  редактора  єдиного  в 
цілому  світі  українського  літературного  часопису,  з  милою  кожному 
українцю назвою «Соборність», заснованого 15 років тому, 1997 р. Деко 
заснував спонсорський журнал «Соборність» і з того часу часопис став 
метою  його  життя.  Журнал  ніколи  не  мав  постійного  спонсора,  але 
постійно друкувався. Де він діставав кошти на друк журналу одному богу 
відомо. Це 45 число журналу, отже, у середньому друкувалося три числа 
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на рік  15  років  підряд.  За  це  подвижництво  Олександр Деко  отримує 
немало подяк.

Міжнародний  часопис  українських  письменників  став  справжнім 
літописом  української  літератури  за  останні  15  років.  Часопис  має 
багатющу публіцистику  із  джерел, які  не були доступні  для друку  ні  в 
СРСР, ні після розпаду імперії.  Цій події передувала стаття кандидата 
наук,  доцента,  члена  НСПУ  Тетяни  Яковенко  «Духовні  скарби 
Олександра  Деко.  До  85  річчя  письменника»,  вміщена  27  січня  в 
«Українській  літературній  газеті».  Поруч  із  статтею  редакція  вмістила 
вірш  відомого  письменника  Сергія  Борщевського,  присвячений 
Олександрові Деко, який передруковуємо з дозволу автора та газети:

Ми живемо в добу химер

Ми живемо в добу химер
І пізнаєм це знову й знову…
В якій країні ще прем’єр
Калічить так державну мову?

Ми живемо в добу химер,
Псевдопророків та облуди.
Нас кличуть до СССР
Чужі і власні словоблуди.

Ми живемо в добу химер,
Та все ж у нас міцні основи:
В змаганнях вікових не вмер,
Зміцнився дух та обшир мови.

Їй жодна змова не страшна
Що проти неї всі цунамі,
Коли вже чується вона
Геть у біблейному Бат-Ямі.

Незважаючи на 30-градусний мороз у Києві того дня, вільних місць 
у залі не було. Серед численних гостей делегації письменників Полтави, 
Хмельницького,  Чернігівського  земляцтва.  Головував  на  вечорі  класик 
світової літератури Дмитро Павличко. На вечорі виступили широко знані 
українські  письменники,  живі  класики,  гордість  української  літератури: 
колишній голова НСПУ Юрій Мушкетик, Дмитро Павличко, голова НСПУ 
Віктор  Баранов,  голова  Київської  ОНСПУ,  головний  редактор 
«Української  літературної  газети»  Михайло  Сидоржевський,  колишній 
народний депутат України поет Петро Осадчук, який присвятив ювілярові 
вірша:  «Письменнику  Олександрові  Деко  з  нагоди  85-річчя»,  з  якого 
друкуємо чотири останні рядки:

У кожного в світі своя неповторність,
самовтіха, удачі і прикрі жалі.
Але Деко постійно журнал «Соборність»
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всюди беріг,
                     як символ
                                       української землі,

історик  української  літератури,  відомий  вчений,  ректор  ПУ  Микола 
Степаненко  та  голова  Полтавської  ООНСПУ  Олена  Гаран,  які 
подарували ювілярові томи Полтавської енциклопедії, літературознавець 
професор  КНУ  ім.  Т.  Г.  Шевченка  Мирослава  Гнатюк  теж  прийшла  з 
книжками,  лауреат  Шевченківської  премії,  колишній  директор 
видавництва «Веселка» Ярема Гоян, з яким багато років співпрацював 
ювіляр  й  видав  цілу  низку  книжок,  один  з  найвідоміших  сучасних 
перекладачів  з  іспанської  та  поет  Сергій  Борщевський,  який прочитав 
вірш «Ми живемо в добу химер», поет і  прозаїк,  світлої  пам’яті,  Юрій 
Завгородній, поет і прозаїк Леонід Горлач і відомий земляк Микола Борщ, 
голова  Хмельницької  ООНСПУ  Василь  Горбатюк  та  автор  книги 
«Провесінь  в  імлі,  або  Роман-есе  про  Олександра  Деко»  Микола 
Мачківський.  Були  подарунки  –  книжки,  багато  книжок.  Й  були  квіти. 
Багато квітів. Зустріч наближалася кінця, ще просили слова, але у зв’язку 
з  надходженням пропозицій,  головуючий поставив на голосування про 
висунення  публіцистики  Олександра  Деко  на  здобуття  Національної 
Шевченківської  премії  імені  Т.Г.Шевченка.  Присутні  проголосували 
одноголосно. «Літературна Україна» 16 лютого ц.р. відгукнулася статтею 
«Ювілей  серед  знаних  людей»,  а  «Українська  літературна  газета»  14 
лютого  –  «Олександр  Деко  відзначив  85-річний  ювілей».  До  статті 
редакція долучила й свої поздоровлення.

Річні збори письменників. «Професори» за валюту

19 червня 2012 року відбулися річні письменницькі збори Спілки 
українських  письменників  Ізраїлю.  Збори  заслухали  та  затвердили 
персональні творчі звіти письменників, творчий та фінансовий звіт Спілки 
(амути), які треба подавати до контролюючих органів та установ.

Збори  розглянули персональну  справу  члена  Спілки  Йосипа 
Скарбовського в його присутності, за некоректне ставлення до Спілки, й 
виключили  його  зі  складу  амути  –  Спілка  українських  письменників 
Ізраїлю.  Йосип  Скарбовський  вступив  до  сумнівної  «Петербурзької 
Російської  Академії  словесності»  (Раєвського),   одержав  звання 
«професора» й намагався таємно від Спілки українських письменників, 
таємно  один  від  одного,  вербувати  всіх  членів  Спілки,  називаючи 
кожному  різну  суму  доларів  США  від  семисот  до  двохсот  двадцяти, 
намагався замість української Спілки утворити відділення цієї сумнівної 
академії,  з  присудженням  кожному  новоспеченому  «члену  академії» 
звання «професора російської словесності».

Збори  брали  до  уваги  книгу,  що  має  такі  вихідні  відомості: 
«Осторожно:  Раевский!»  (Похождения  отставного  старшины  в 
святом  граде  Петра).  Из  досье  авантюриста.  Книга  первая.  
Информационная  поддержка:  «Комсоморлская  правда»  (Санкт-
Петербург),  «Новый Петербург»,  «Морская газета»,  Боевой листок 

________________________________________________________ 
Соборність                                   258                                  Sobоrnist



союза советских офицеров (Лениградское региональное отделение),  
«Комсомольская  правда»  (Москва).  Санкт-Петербург,  НП  «Родные 
просторы» 2006 г.»,  свідчення членів Спілки українських письменників 
присутніх  на  зборах та  публікацію  в  газеті  «Санкт-Петербургские 
ведомости» № 209 от 07. 11. 2007 р. статтю «Из грязи в князи». 

Виписка з протоколу загальних річних письменницьких зборів 
амути «Спілка українських письменників Ізраїлю» від 19 червня 2012 р.

Рішення зборів амути «Спілка українських письменників Ізраїлю

Дискусія  з  приводу  поведінки  Йосипа  Скарбовського  з  його 
участю  на  загальних  річних  зборах  амути  «Спілка  українських 
письменників Ізраїлю» 19 червня 2012 року виявила нюанси, що стали 
загрозою існуванню нашої Спілки-амути.  Членство російського поета в 
українській  спілці,  який  прожив  більше  тридцяти  років  в  Україні, 
вважаємо  нормальним  явищем,  яке  підкреслює  справжній 
інтернаціоналізм української спілки письменників.

Але.  Стверджуючи,  що  він  має  вищу освіту,  постійно  просить 
когось  із  своїх  колег  прочитати  його  російські  вірші  та  виправити 
граматичні помилки і взагалі мову, а коли дарує свою книжку, навіть у 
присутності колег, просить когось написати на його книзі дарчий напис, а 
він підпише текст. Це поведінка елементарної безграмотності.

Років  три  тому  з  ініціативи  Й.Скарбовського  наша  Спілка 
оголосила літературний конкурс «Батальони Естер». На його прохання, 
його ж адреса була вказана для надсилання творів. Конкурс не відбувся 
через відсутність творів, зараз на зборах він заявив, що «твори були, але 
не такі як треба». Він приховав від Спілки надіслані на конкурс твори й 
сам вирішив долю конкурсу. Чи дав він хоч відповіді авторам надісланих 
творів лишається невідомим. 

Кілька  років  тому  Й.Скарбовський  став  почесним  членом 
Казахстанської  академії  поезії.  Він  добирав  російську  дитячу поезію  в 
Ізраїлі  для конкурсу в Казахстані,  щойно він заявив, що редагував цю 
поезію (важко уявити, що та як він міг наредагувати) та представляв її на 
конкурсі  у Казахстані від імені Української спілки письменників Ізраїлю, 
але наша Спілка не давала таких повноважень Й.Скарбовському, й він за 
цим не звертався до нашої Спілки, членом якої тоді був.

Кричущими  діями  на  межі  злочину  є  зв’язки  Йосипа 
Скарбовського  з  Петербурзькою  Академією  російської  словесності  та 
ізящних мистецтв. На критику, що вже три роки він морально розкладає 
спілку,  вербуючи за гроші купити звання «професора» у Петербурзької 
Академії російської словесності, яка є громадською організацією й не має 
права  надавати  наукові  звання  та  нагороджувати  «орденами», 
Скарбовський відповів: «Не три, а чотири». Чотири роки тому він вступив 
до  названої  академії,  одержав  посвідчення  професора,  нагороджений 
орденом  цієї  академії  й  з  того  часу  вербує  серед  членів  Спілки 
українських  письменників  Ізраїлю  бажаючих  стати  «професором» 
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російської словесності. Він пропонував «Професора» майже усім членам 
Спілки. Так, члену нашої Спілки Ірині Агапітовій він пропонував придбати 
таке  посвідчення  за  сімсот  доларів  США,  а  член  нашої  Спілки  Гаррі 
Фельдман придбав посвідчення «професора», за його зізнанням на цих 
зборах, за двісті двадцять доларів США у 2012 році, передавши гроші 
особисто Йосипу Скарбовському.

Петербурзька  громадська  академія  російської  словесності  ім. 
Державіна,  відомого  російського  антисеміта,  керована  людьми,  які  не 
будучи офіцерами незаконно привласнили собі найвищі військові звання 
від генералів до маршала.  Казахстанська академія поезії є відділенням 
Петербурзької афери. Вербуючи членів нашої Спілки до Петербурзької 
академії  словесності,  Йосип  Скарбовський  прагнув  перетворити  амуту 
Спілки  українських  письменників  Ізраїлю  на  відділення  Петербурзької 
академії  словесності.  Три роки тому він  пропонував створити із  нашої 
спілки «академію російської словесності», а одержавши відмову,  почав 
створювати  її  нелегально.  Це  авантюризм.  Робив  це  Йосип 
Скарбовський за своєю ініціативою, чи виконував чиєсь завдання, щоб 
зліквідувати Спілку українських письменників Ізраїлю, невідомо.

В  оцінці  діяльності  Петербурзької  академії  мистецтв  ми 
користуємося  книгою:  «Осторожно:  Раевский.  Книга  первая»,  з  якої 
подаємо  вихідні  дані  та  кілька  уривків:  «(Похождения  отставного 
старшины  в  святом  граде  Петра)».  Из  досье  авантюриста. 
Редакционным  советом  книга  рекомендована  для  служебного 
пользования  руководителям  творческих  союзов…  Информационная 
поддержка: «Комсомольская  правда»  (Санкт-Петербург),  «Новый 
Петербург»,  «Морская  газета»,  «Боевой  листок  союза  советских 
офицеров  (Ленинградское региональное отделение),  «Комсомрольская 
правда» (Москва)». Книга видана:  видавництвом «Санкт-Петербург, НП 
«Родные просторы», 2006 г». У книзі портрет Е.П.Раєвського з підписом. 
«Петербургский авантюрист и мошенник господин Е.П.Раевский в форме 
контр-адмирала Военно-морского флота СССР собственной персоной». 
Поруч  бачимо  відповідь  на  запит  «Международной ассоциации 
писателей  баталистов  и  маринистов  Санкт-Петербурга»  №  20  от  14 
марта 2005 года». Відповідь підписав «ВрИО военного комиссара Санкт-
Петербурга  полковник  В.Дихаминджия»:  «гр.  Раевский  Е.П…  снят  с 
воинского учета по возрасту… гр.  Раевский Е.П. состоял на воинском 
учете в воинском звании старшина», й далі книга друкує місця служби та 
роки її проходження. Людина була викрита за незаконне надання вищих 
офіцерських звань. Зараз нам відомо, що ця «академія» роздає цивільні 
звання професорів.

 Цитуємо далі названу книгу:  «Есть о чем задуматься? В конце 
ноября  2005  года  телевидение  России  распространило  заявление 
начальника Центра общественных связей ФСБ РФ Сергея Игнатченко о 
том,  что  ФСБ  РФ  приступает  (наконец-то)  к  операции  по  выявлению 
организаций  присваивающих  звания  высших  офицеров  силовых 
ведомств и выдающих удостоверения личности…»
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Ми не знаємо в чиїх кишенях осіли двісті двадцять доларів США, 
одержаних  від  Г.Фельдмана,  як  і  не  знаємо  чи  одного  тільки 
Г.Фельдмана  завербував  Й.Скарбовський  до  Петербурзької  академії 
словесності й розслідувати ці питання не будемо.

  Ми члени Спілки Українських письменників Ізраїлю не хочемо 
займатися  розслідуванням  поведінки  члена  нашої  Спілки.  Ми  тільки 
констатуємо факти, які стали відомі з дій і слів самого Й. Скарбовського, 
пані І.  Агапітової та пана Г.  Фельдмана до зборів і  на цих зборах, що 
свідчить про схильність Й.Скарбовського до авантюризму.

В  умовах,  коли  амута  «Українська  спілка  письменників»  була 
створена тільки 2005 року, (перші українські письменники еміґрували до 
Ізраїлю, як і російські, ще в кінці 80-х), проти волі російських шовіністів, 
тих,  хто  дискримінує,  ігнорує  та  зневажає  українську  мову,  українську 
культуру  в  Ізраїлі,  (які  до  речі  зневажають  й  івритську  мову),  й  які 
фінансовим  голодом  морять  українську  Спілку  письменників,  аби  її 
знищити,  присутність  у  нашому  колективі  людини,  яка  нехтує 
моральними  принципами  добропорядності  й  намагається  зсередини 
знищити нашу Спілку недопустима.

Вирішили:  
1.  За  авантюризм,  який  привів  до  негативного  іміджу  амути  «Спілка 
українських письменників Ізраїлю» й завдання нашій амуті  непоправної 
моральної  шкоди,  за аморальну поведінку,  яка виявилася у  намаганні 
завербовувати  та  оформляти  членство  членів  української  Спілки 
письменників  Ізраїля  у  дуже  сумнівній  «Петербурзькій  академії 
словесності та ізящних мистецтв» з наданням за певну оплату доларами 
США,  від  сімисот   до  двісті  двадцяти,  звання  «професора  російської 
словесності»,  виключити  Йосипа  Павловича  Скарбовського  з  членів 
амути «Спілка українських письменників Ізраїлю».
2. Зобов’язати пана Й.Скарбовського зняти з текстів інтернетного сайту 
Петербурзької академії російської словесності посилання, що він є член 
Спілки  українських  письменників  Ізраїлю,  або  додати  про  виключення 
його з української спілки письменників Ізраїлю.
3. Заборонити Йосипу Скарбовському підписувати будь-які свої публікації 
у  будь-яких  засобах  масової  інформації,  що  він  є  членом  Спілки 
українських письменників Ізраїлю.
4. Зобов”язати Йосипа Скарбовського повернути амуті посвідчення члена 
амути «Спілки українських письменників Ізраїлю».
5. Опублікувати це рішення загальних зборів у розділі «Хроніка» журналу 
«Соборність».

По справі Гаррі Фельдмана.
Рекомендувати члену амути «Спілка українських письменників Ізраїлю» 
Гаррі Фельдману:
1.  Відмовитися  від  «професорського»  звання  Петербурзької  академії 
російської словесності.
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2. Не допустити публікації на інтернетному сайті Петербурзької академії 
словесності про його вступ до цієї сумнівної організації.
3. Попередити Гаррі Фельдмана про його відповідальність. якщо він не 
виконає рекомендації цих зборів.

Йосип Скарбовський не усвідомив своєї  моральної провини перед 
суспільством.

–  Наша  Спілка  міцна  своєю  моральністю.  Письменник 
відповідальний як за свої твори, так і за славу, яка є нагородою за важку 
письменницьку  працю.  Слава  не  купується  за  долари  –  закриваючи 
збори, заявив голова Спілки письменник Олександр Деко.
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