
 

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
 
 
 
 
 
 

Сербська література ХХ ст. 
хрестоматія 

 
Упорядники 

Деян Айдачич 
Алла Татаренко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ 
2016 

 



 

 2

УДК 
ББК 
      
 
 
 
Рецензенти:  
Іван Володимирович Лучук, д.ф.н, Інститут Івана Франка НАН 

України, Львів 
Михайло Кузьмович Наєнко, д.ф.н., професор, Інститут філології 

Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, Київ 

Микола Іванович Зубов, д.ф.н., професор, Одеський національни 
університет імені І.І. Мечникова, Одеса 

  
Затверджено Вченою радою Інституту філології 

(протокол № 10  від 26 червня 2015 року) 
 
 
    Сербська література ХХ ст. Хрестоматія / Вибір та опрацювання  
Деяна Айдачича, Алли Татаренко. – Київ : «Освіта України», 2016. 
– 302 с. 
 
ISBN 978-617-7241-68-2 
 
 
 
Переклади:  
Наталія Білик, Марія Василишин, Зоряна Гук, Олена Дзюба-
Погребняк, Олеся Кривоніс, Іван Лучук, Оксана Микитенко, 
Ольга Рось, Оксана Сенатович, Алла Татаренко  
 
 
 
 

 © Автори, 2016 
© Освита України, 2016 



 

 

 

3

З м і с т  
 
Деян Айдачич 
          Вступне слово 

 
 5 

Мілош Црнянський  
          Суматра. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 9 

Мілош Црнянський  
          Пояснення Суматри. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
10 

Мілош Црнянський 
Щоденник про Чарноєвича (уривок з роману)  . . . . . . .  

 
17 

Іво Андрич  
Розмова з Гойєю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
31 

Іво Андрич  
У  дорозі (з циклу  «Єлена, жінка, якої немає») . . . . . . 

 
48 

Бранко Чопич  
Гостроколючка стає героєм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
55 

Драґослав Михаїлович  
Коли цвіли гарбузи (уривок з роману) . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
59 

Борислав Пекич  
Людина, яка їла смерть. 1793 рік (з книги «Новий 
Єрусалим» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 
65 

Данило Кіш  
Механічні леви (з книги «Гробниця для Бориса 
Давидовича») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 
102 

Мілорад Павич  
Коні святого Марка, або Роман про Трою . . . . . . . . . . 

 
121 

Давид Албахарі  
Снігова людина (уривок з роману) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
128 

Михайло Пантич  
Ляпас Горяни Потокар (з книги «Якщо це любов») . . . 

 
134 

Мілета Проданович  
Есмеральда, цариця істини. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
140 

Горан Петрович 
Острів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
152 

  



 

 4

Небойша Ромчевич  
Провина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
165 

Васко Попа 
Ігри . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
197 

Новіца Тадич 
          Мумія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
221 

Звонко Каранович 
Психоделічно хутро 

 
222 

Бранко Чопич, Душан Радович, Любивоє Ршумович 
Поезія для дітей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
227 

  
Біографії авторів та покажчики перекладів та статей 
українською мовою 

 

Давид Албахарі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 
Іво Андрич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 
Звонко Каранович . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  255 
Данило Кіш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 
Драґослав Михаїлович . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  261 
Мілорад Павич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  265 
Михайло Пантич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  277 
Борислав Пекич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 
Горан Петрович  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  281 
Васко Попа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  283 
Мілета Проданович . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 
Душан Радович . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 
Небойша Ромчевич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 
Любивоє Ршумович . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 
Новіца Тадич. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 
Мілош Црнянський . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 
Бранко Чопич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 
  

Про укладачів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 



 

 

 

5

СУЧАСНA СЕРБCЬКА ЛІТЕРАТУРА: ПІЗНАННЯ ТА ЕМОЦІЇ 

Вступне слово 
 
 

Сербська література справді варта читання. Поєднання 
особистого обдарування її письменників зі спадщиною 
літературних попередників «будує» твори, які втягують читача до 
змальованих світів і нагороджують його враженнями, емоціями та 
читацьким задоволенням. Як сталося, що такий численно 
невеликий народ як серби має стільки чарівників слова? Відповідь 
на це складне питання вимагає розгляду багатьох чинників історії 
культури та духовності сербського народу. Спробуємо дати її, 
висловивши кілька власних припущень, оскільки знавці історії 
сербської літератури не займалися її пошуками, зайняті іншими 
літературознавчими проблемами, а любителі читання просто не 
мали потреби таку відповідь шукати.  

Читаючи сербську літературу, можна краще пізнати сербів, 
їхню ідентичність та світосприйняття, так само як читання творів 
українських чи німецьких авторів сприяє розумінню цих народів. 
Важливою є як естетична цінність самих творів, так і їхній 
пізнавальний аспект. Щоб зрозуміти причини високого рівня 
розвитку сербської літератури новітнього часу, починаючи від 
Вука Караджича, Петра Петровича Нєгоша, Симо Матавуля до 
Мілоша Црнянського, Іво Андрича, Данила Кіша, Борислава 
Пекича, Мілорада Павича, треба повернутися у недавнє минуле, 
коли народжувалася новітня сербська література.  

Після століть поневолення турками, коли пам'ять сербського 
народу зберігалася в багатій, але замкнутій на собі усній традиції, 
яка під час Першого сербського повстання на початку XIX ст. 
натхненно відкрилася для світу, література перетворилася на 
основу розуміння попередньої історії та бачення майбутнього. 
Вона поєдналася з культурою австрійських сербів та високими 
ідейно-художніми вимогами романтиків. Саме література 
отримала високе завдання побудувати й виразити відчуття 
ідентичності, яке водночас є відчуттям належності до кола 
європейських та слов’янських культур. Новітня сербська 
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література з самого початку, від свого зародження у звільненому 
князівстві, була відкритою у пошуках самої себе та прихильною до 
Інших. Модерністи продовжили справу своїх попередників, 
додаючи риси емоційної самобутності. У соціалістичній Югославії 
після Другої світової війни ідеологічний тиск загрожував знищити 
високе місце, яке література посідала  в суспільстві, але після 
відокремлення від радянського блоку цей тиск послабився. 
Письменників масово не ув’язнювали, з’явилися навіть літератори-
дисиденти з кіл партійних лідерів, а кращі письменники, 
ідеологічно незгідні з партією, відважно вказували на 
загальнолюдські проблеми життя, ставили питання сенсу ідеології, 
створювали образи на межі дозволеного комуністичними 
цензорами. «Висока» література сербів ніколи не була 
герметичною, не була вона і слугою суспільних замовлень. Її 
натомість завжди характеризувала відкритість до сучасних течій 
інших культур, поєднана зі спрямованістю на внутрішні питання, 
що викликало до неї повагу. Зараз, у споживчому суспільстві, ця 
повага суттєво зменшується. Варто наголосити також на постійному 
письменницькому діалозі в творах сербських літераторів. 

Твори кращих сербських авторів втягують читача до 
представлених ситуацій, зображених почуттів та роздумів. Ця 
література виникає зі світогляду народу, який відчув плинність 
буття, найближчий дотик життя та смерті, тонку межу між 
поразкою та перемогою, загрозу зникнення, що примушує, з 
одного боку, боротися, а з іншого – радіти існуванню, що 
відображається в близькості смішного або іронічного з трагічним. 
Кращі сербські письменники уособлюють  характерні риси 
духовності сербів.  

* 
Ця добірка не презентує усі важливі для історії літератури 

імена сербських письменників. Перекладів деяких авторів (Бори 
Чосича, Міодрага Булатовича) не існує. Літературу авангарду та 
нео-авангарду в України теж не перекладали, отже, ці тексти не 
могли потрапити між палітурки книги. Немає тут деяких творів, 
що перекладалися – соціальної  літератури, творів соцреалізму, 
уривків з багаточисленних творів про партизанів часів Народно-
визвольної боротьби 1941-1945 р. – у нашій добірці відсутні 
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ідеологічно забарвлені тексти. У хрестоматії сербської літератури 
також немає перекладених українською оповідань популярного 
Момо Капора, віршів знаної поетеси Десанки Максимович, прози 
Меші Селімовича та Светислава Басари. Цей список відсутніх імен 
можна продовжити, адже українською перекладено чимало 
вартісних творів сербського письменства. Це лише один з 
можливих варіантів хрестоматії як кроку назустріч сербській 
літературі ХХ століття.  

Поштовхом для створення книги Сербська література ХХ 
ст.: хрестоматія стало бажання забезпечити студентів групи 
літературної творчості Інституту філології Київського 
національного університету, які вивчають сербську як одну зі 
слов’янських літератур, відповідним посібником. На практичних 
заняттях, які проводив Деян Айдачич, студенти (серед яких були 
В’ячеслав Левицький, Оксана Шуруй, Людмила Дядченко, Євгеній 
Шкуров) тлумачили твори сербських письменників в перекладах 
українською. Опираючись на існуючу добірку текстів, Деян 
Айдачич запропонував у 2014 році проф. Аллі Татаренко з 
Львівського національного університету імені Івана Франка 
укласти разом хрестоматію, додавши до художніх текстів короткі 
біографії та бібліографію. Таким чином, після довгих років 
знайомства та співпраці двох славістів та сербістів, це видання 
стало першим співредакторським проектом.  

Ця літературна добірка певною мірою відображає літературні 
смаки та уподобання її упорядників. Спільне самообмеження 
подиктоване наперед визначеним обсягом. Короткі біографічні 
довідки про письменників написала Алла Татаренко, а 
бібліографічні дані про переклади та літературознавчі дослідження 
українською мовою упорядкував Деян Айдачич. Висловивши 
вдячність перекладачам, які дали згоду ще раз опублікувати 
перекладені тексти, ми їх перелічили в покажчику перекладачів. 
Досвід останнього десятиліття підтверджує збільшення кількості 
книг, перекладених з сербської  мови, появу нових перекладачів 
(Наталія Білик, Марія Василишин, Марина Гогуля,  Зоряна Гук, 
Олена Деркач, Катерина Калитко, Олена Концевич, Людмила 
Недашківська, Наталія Хороз та ін.), зростання кількості 
академічних досліджень, серед яких – дисертаційні роботи низки 
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українських літературознавців (Наталії Білик, Олени Деркач, 
Марини Гогулі, Зоряни Гук).  Сподіваємося, що ця хрестоматія 
слугуватиме подальшому розширенню кола любителів і знавців 
сербської літератури.   
 
 
Деян Айдачич 
 

У червні 2015 р. 
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Мілош Црнянський 
 

СУМАТРА 
 
 
Ми зараз легкі, безтурботні й ніжні. 
Помислимо: які ж то білі та сніжні 
Вершини Уралу. 
 
Як сум принесе бліде обличчя, 
Втрачене нами в вечірню годину, 
Знаємо: натомість якийсь струмок 
У краї далекім рожево плине. 
 
Кохання, ранок, на чужині, 
Душу огортає, чимраз щільніше,  
Безкраїм спокоєм синіх морів, 
З яких червоніють зерна коралів, 
Як у рідному краї вишні. 
 
Вночі прокинемося й посміхнемося 
До Місяця з натягнутою тятивою, 
І м`яко торкнемося гір далеких,  
Гір крижаних, ніжно, рукою. 
 
 
Белград, вул. Братів Недичів, 29, 1920 р. 
 

Переклала Алла Татаренко 
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Мілош Црнянський 
 

ПОЯСНЕННЯ “СУМАТРИ” 
 
 

Редактор “Сербського літературного вісника”, Богдан 
Попович, запропонував мені перед публікацією “Суматри” 
висловити у вигляді якось додатка заразом і своє «Вірую» 
стосовно поезії. 

Хоча й ми – «новітні» – маємо, певна річ, свої інтенції в 
літературі, я все ж не можу про них говорити без хвилювання, бо, 
по-перше, інші, більш захоплені, ніж я, краще б із цим упоралися, 
а крім того, я не вірю, що переконування у літературній боротьбі, у 
боротьбі взагалі, якось допомагає. 

Тому, навіть якби я міг собі уявити читача, який не є циніком, 
мені б не вдалося показати ті цінності в нашій найновітнішій 
ліриці, які я особисто вважаю дуже вагомими. Я можу лише в 
контурах, без синтезу, відкрити думки, що панують по той бік тієї 
паперової барикади, де ми знаходимося. 

Новітнє мистецтво, а особливо лірика, є об`єктом нападів 
переважно через свої «темні барви, незрозумілість, декадентство» 
й т. ін. Про це неможливо говорити без іронії! 

Більшість із нас, новітніх, незважаючи на те, що ми в 
політичному сенсі ліві, відкидає всі корисні, «народні», гігієнічні 
обов’язки, які так часто у нас накидають поезії люди, позбавлені 
мистецької жилки, а лише переповнені соціологічним еґоїзмом. 
Соціалістичні ідеї, наприклад, ми б не поширювали лірикою! 

Тож про ту нашу літературну «критику», часто абсурдну, ми 
не будемо говорити. 

Але наша новітня поезія – це ані нісенітниця, ані 
декадентство; це стане зрозумілим кожному, хто довідається про 
вплив російських футуристів та «декадентів», їхнього вишуканого 
часопису Мир искусства на російську революцію. І наше новітнє 
мистецтво, а щонайменше поезія, не спить, як часто уявляють собі 
читачі, як якась красуня у вежі зі слонової кістки. Ще досі та вежа 
eburnea потужна, як телеграфна станція. 



 

 

 

11

Більшість тих нападів на новітню нашу поезію породжує 
нещасна загумінкова обмеженість. Саме «народність» нашої 
літератури стала її причиною. Загалом, і колишня «народність» 
часто здається смішною. Це знають усі, хто бачив, чим є те, що 
мільйони німців вважають значущим у Ґьоте. 

«Красиво, ясно, просто» у мистецтві нічим не допоможе. Це 
все відкрив Вітмен, хоча півстоліття вважався в американців 
дурнем.  

Існує також неминучість. Не-народність новітньої поезії і у 
нашому випадку є навмисною! Весь цей вступ, взагалі-то, був 
потрібним для того, щоб я мав змогу багато чого обійти 
мовчанкою.  

Залишаються суперечності, які не можна іронічно оминути. 
Це швидко не вирішується. Становище, дух нашої поезії після 
війни і, не можу не зауважити, після Скерлича, зовсім нові та 
змінені. Впали ідеї, форми і, дякувати Богу, канони! 

Новітнє мистецтво, а особливо лірична поезія, передбачає 
певну нову чуттєвість. Ті, для кого існує лише передвоєнна 
мистецька атмосфера, марно намагаються її зрозуміти. 

Усюди сьогодні відчувається, що тисячі й тисячі пройшли 
повз трупи, руїни, обійшли світ та повернулися додому, шукаючи 
думок, законів і життя – таких, якими вони були раніше. Шукаючи 
стару, звичну літературу, відомі й зручні сенсації, пояснені думки. 
Ліричну поезію вічних, щоденних метафор, оті «любов-кров» 
віршики, примітивні рими, хризантеми, що розквітали в наших 
недільних випусках. Але прийшли нові думки, нові захоплення, 
нові закони, нові моралі. Можна бути проти нас, але проти нашого 
змісту та інтенцій – марна справа. 

Світ ніяк не бажає почути жахливу бурю над нашими 
головами. Її переживають не лише політична ситуація та 
літературні догми, а й саме життя. Це мерці, що простягають свої 
руки. З ними треба розрахуватися!  

Ніби якась секта, після стількох років, коли література 
означала просто розвагу, зараз ми приносимо неспокій, переворот 
у словах, у відчуттях, в мисленні. Якщо ми досі його не виразили, 
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все одно він живе безпосередньо всередині нас. Із маси, з землі, з 
наших часів воно переходить на нас. Його не придушити! 

Поет був у нас – де Краньчевич вважав його спокутником – 
фанатиком нових, національних рухів. Невже від усієї тієї 
містичної радості залишається лише містика милозвучної 
брязкітки рим? Ми покінчили з традицією, бо кидаємося 
стрімголов у майбутнє. Ми відкинули колишні закони. Вічна 
проблема «її вінчання» нас не турбує. 

Ми відійшли від цього життя, тому що знайшли нове. 
Пишемо вільним віршем, що є наслідком нашого змісту. Так ми 
маємо надію дійти до оригінальних, а відтак і «красивих» виразів. 
Ми не несемо відповідальності за своє «я»! Не існує незмінних 
цінностей! 

Без банальних чотирикутників і барабанної музики колишньої 
метрики, ми даємо екстаз у чистому вигляді. Безпосередньо! 
Намагаємося виразити мінливий ритм настрою, винайдений 
задовго до нас. Дати точну картину думки, щонайдуховнішу. 
Використати всі кольори, мінливі кольори наших снів і 
передчуттів, звучання і шепотіння речей, раніше зневажуваних і 
мертвих. У формі це не бозна що! Але ми відмежовуємо ритм 
сонячних днів від вечірніх ритмів. Ми не пхаємо все це до готових 
форм! 

Ми знову дозволяємо, щоб на нашу форму впливали форми 
космічних образів: хмар, квітів, річки, струмка. Звучання наших 
слів незрозуміле, бо звичним став міняйлівський, газетний, 
офіційний сенс слова. Давно вже Берґсон відмежував 
психологічний час від фізичного. Тому наша метрика особиста, 
спіритуальна, туманна, як мелодія. Ми намагаємося віднайти ритм 
кожного настрою, у дусі нашої мови, чий вираз перебуває на рівні 
можливостей фейлетону! 

Вірш наш – натхненна танцівниця, що рухається в екстазі. 
Свій екстаз вона перетворює на чисті рухи. Для лірики це дечого 
варте! Ми звільнили мову від банальних кайданів і слухаємо, як 
вона сама, вільна, відкриває нам свої таємниці. Не так давно 
Дучич, висміяний, наважився написати, як «шепочуть зірки»! Ми, 
бігме, пішли далі! 
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Може, ці формальні нововведення менше цікавлять читача? 
Про них слід поговорити іншого разу. Що ж стосується нашого, 
гіпермодерного змістового наповнення, ми його не боїмося. За ним 
крокує сила-силенна тих, що поміж трупами, серед отруйних газів, 
відчули й ті так звані «гіпермодерні» відкриття. Проте втратили ту 
радість, яку їм тепер не може повернути навіть родина. Вони 
відчули багато з того, що в поезії зветься «хворим». Ми ж 
виражаємо все, що вони досі приховують, що їх мучить, але 
неминуче наздоганяє. Ми стверджуємо, фанатично, що існують 
нові цінності, які поезія знаходить – завжди раніше, ніж життя! 

Ми намагаємося свідомо показати ці нові складові сенсу в 
коханні, у пристрасті, у болеві. Намагаємося звільнити багатьох 
від колишнього сорому, зв’язків, законів та помилок! Ми віримо у 
тих невидимих, майбутніх суджених слухачів та читачів наших! 

Так само, як віримо у глибший, космічний, закон та сенс, 
завдяки якому сум, із сонетів Камоенса, крізь стільки віків, 
переходить у нас. 

Якщо фейлетони – це література, тоді модерна поезія стає 
сповіддю нових релігій. Власне, вся ця купа віршиків, ремісничих 
виробів була б нічим іншим, як огидним марнуванням часу. Проте 
наш вільний вірш, наша незрозумілість – якщо комусь приємніше, 
„хвороба” – це щось зовсім інше. Це як в Арістотеля: коли не 
спимо, ми маємо один світ, а коли снимо – кожен свій! 

Зараз було б доречним заглибитися у метричні дискусії. 
Однак для цього, по-перше, ще зарано, а по-друге, я ніколи не був 
таким сумлінним, як якийсь Малербів учень. Не хочу ані 
демонструвати свою дотепність, ані послуговуватись іронією 
Едґара По. Без дискусій навколо версифікації я просто розповім, 
як з`являються такі поетичні гіпермодерні марення, як “Суматра”. 

 
Одного дня я відчув усе безсилля людського життя і 

заплутаність долі нашої. Я бачив, що ніхто не йде куди хоче, і 
помітив зв’язки, досі непомічені. Того дня повз мене проходили 
сенеґальці, анаміти; я зустрів одного свого доброго друга, який 
повертався з війни. Коли я його запитав, звідки він їде, той сказав, 
що з Бухари! 
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Його мати померла – і сусіди її поховали. Хтось покрав меблі 
з його дому. Навіть ліжка, каже, немає. 

Коли я спитав його, як він добирався, той відповів: „Через 
Японію й Англію, де мене заарештували”. 

„І що думаєш робити тепер?” – запитав я. „Сам не знаю. У 
мене нікого немає. Ти знаєш, що я був заручений. Та вона десь 
виїхала. Можливо, не отримувала моїх листів. Хто знає, що на неї 
чекає? Я й сам не знаю, що робитиму: може, отримаю місце в 
якомусь банку.” 

Це все відбулося на вокзалі в Загребі. Потім я сів у поїзд і 
поїхав далі. Там було багато народу, а особливо військових, жінок 
у лахмітті і безліч розгублених людей. У поїзді не було освітлення, 
і виднілися лише тіні. Малі діти лежали на підлозі вагону, біля 
наших ніг. Зморений, я не міг стулити очей. Поки навколо мене 
розмовляли, я помітив, що ті голоси якісь важкі і що людська 
мова колись звучала інакше. Дивлячись у похмурі вікна, я згадував, 
як мій друг описував якісь засніжені гори Уралу, де він провів цілий 
рік у полоні. Він довго з ніжністю описував той уральській край. 

Отак я відчув усю ту безвмежну білу тишу там, удалині. 
Злегка усміхнувся. Де тільки той чоловік не бував! Згадую, що він 
розповідав ще й про якусь жінку. З його опису мені лише 
запам’яталось її бліде обличчя. Він кілька разів повторював, якою 
блідою бачив її востаннє. 

У моїй пам’яті нервово почали переплітатися бліді обличчя 
жінок, з якими і я розлучався, або які бачив у потягах чи на 
кораблях. Це мене душило – тож я вийшов у коридор. Потяг в’їхав 
до Срему і саме проїжджав попід Фрушкою горою. Якісь гілки 
били в розбиту шибу.  

Крізь неї в поїзд потряпляв вологий, мокрий, холодний аромат 
дерев, і я чув дзюрчання якогось струмка. Ми спинилися перед 
якимось розритим тунелем.  

Мені кортіло подивитися на той струмок, що дзюркотів у 
темряві, мені здавалося, що він рожевий, що він веселий. Очі в 
мене були стомлені від неспання, та ще й охопила якась важка 
знемога від тривалої подорожі. Я подумав собі: диви, ніби у світі 
немає ніяких зв’язків. Ось, отой мій товариш любив одну пані, а 
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вона залишилася десь далеко в якійсь завіяній снігом хатині, сама, 
в Тобольську. Ніщо не може затриматись. І я – куди я тільки не 
їздив. 

А ось тут весело біжить цей струмок. Він рожевий і 
дзюрчить. Я притулив голову до розбитої шиби. Якісь солдати 
тим часом переходили з даху на дах вагонів. І всі ці бліді обличчя, і 
весь мій жаль зникали у дзюрчанні того струмка в темряві. 
Потяг далі не міг їхати. Ми мусили переходити через 
Чортоновацький тунель пішки.  

Було холодно. Я йшов у натовпі незнайомих подорожніх. 
Трава була мокра, тож ми легенько ковзали по ній, а дехто навіть 
падав. А коли ми нарешті видерлися на гору, під нами, на світанні, 
розгорнувся Дунай, сірий, в тумані. Усьому тому туманові, крізь 
який виднілося небо, не було ні кінця, ні краю. Зелені гори, ніби 
острівці над землею, зникали ще на світанні. Я відстав від решти. 

А мої думки все ще були разом із моїм другом у тій його 
подорожі, про яку він мені, безтурботний, з гірким гумором 
розповідав. Сині моря й далекі острови, яких я не знаю, рожево-
рум`яні рослини й корали, про які я знав хіба що з уроків географії, 
однаково являлись мені в думках.  

Нарешті спокій, спокій світанку помалу входив у мене. Все, 
про що мій друг розповідав, та й сам він, згорблений, у потертій 
військовій шинелі, закарбувалось назавжди в моєму мозку. 
Раптово я згадав і міста, й людей, яких бачив, повертаючись з 
війни. Вперше я помітив якусь величезну зміну в світі. 

По той бік тунелю на нас чекав інший поїзд. Хоча вдалині 
вже світало, у поїзді досі була суцільна темрява. Зморений, я 
знову сів у темний кут вагону, сам-самісінький. Декілька разів я 
сказав собі: Суматра, Суматра! 

Усе заплутано. Нас змінили. Я згадав, як раніше по-іншому 
жилося. І схилив голову.  

Поїзд рушив і загуркотів. Мене заколисувало від того, що 
зараз усе таке незвичне: і життя, і ті величезні відстані в ньому. 
Куди тільки не дістався наш біль, чого тільки ми на чужині, 
стомлені, не торкнулися м` яко рукою! Не лише я, а й він та 
багато інших. Тисячі, мільйони! 
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Я подумав: як зустріне мене рідний край? Черешні зараз, 
певно, червоні, а села веселі. Диви, і кольори скірізь, аж до зірок, 
однакові, і в черешень та коралів. Наскільки все пов’язано у світі. 
„Суматра”, – мовив я знову собі насмішливо.  

Раптом я здригнувся, якийсь неспокій, що не досягав 
свідомості, пробудив мене. Я вийшов у коридор, в якому було 
холодно. Ми знову стояли в якомусь лісочку. В одному вагоні 
співали. Десь плакало якесь дитя. Але всі ті звуки долинали до 
мене ніби з якоїсь невимірної далечі. Я здригнувся від 
внутрішнього ранкового холоду.  

Я ще бачив місяць, осяйний, і мимоволі посміхнувся. Він всюди 
однаковий, бо мертвий. 

Я відчув усе наше безсилля, всю свою тугу. “Суматра”, – 
прошепотів я з певною афектацією. 

Але в душі, глибоко, незважаючи на все небажання це 
визнати, я відчував безмежну любов до тих далеких пагорбів, 
засніжених гір, аж до отих північних крижаних морів. До тих 
далеких островів, де відбувається те, що вчинили, можливо, ми. Я 
втратив страх смерті. Зв’язки з навколишнім світом. Ніби в 
якійсь божевільній галюцинації, я здійнявся в ці безмежні ранкові 
тумани, щоб простягнути руку й м`яко торкнутися далекого 
Уралу, індійських морів, куди піішов рум’янець і з мого обличчя. 
Щоб м`яко торкнутися островів, любові, закоханих, блідих облич. 
Усе це переплетіння перетворилося на величезний спокій і 
безмежну втіху. 

Згодом, у Новому Саді, в готельному номері, я зробив з цього 
вірш. 

Белград, 1920 

Переклала Олеся Кривоніс 
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Мілош Црнянський 
 

ЩОДЕННИК ПРО ЧАРНОЄВИЧА 
(уривок з роману) 

 

Я хочу Вам розказати. 
Про одну людину, яку не можу забути, і яка була для мене 

більше, ніж братом. Одна-єдина людина. Один хлопець у світі. 
Була перша квітнева ніч, я її не забуду ніколи: згадую, згадую, 

це моє нещастя й доля моя. Щомиті згадати щось гірке. 
У ті часи називали нас чудовиськами, бо ми їм не подобалися. 

Ми називалися «втомлена молодь», а Відень нас терпіти не міг. 
Чи Ви пам’ятаєте, мене всі ненавиділи, крім вас, далматинців, а 

я всіх вас любив. У нас був маленький ресторан, коли я з вами 
познайомився, і щовечора ми зустрічалися, щоб прогуляти ніч. Ах, 
чи пам’ятаєте Ви, які ми були смішні? Всі ми були дуже вчені. І 
всі ми були невиспані, бліді, розпатлані. Тихо знімали капелюха й 
заходили, і кожен вітався своїм привітанням. 

І в той час, як з-під капелюха виривалося наше довге чорне 
волосся, чулося: «народна пісня, панове», «прерафаелізм, панове» 
«позичте мені одну крону, панове», «синдикалізм, панове». Кожен 
мав своє привітання. І ми дуже любили одне одного, і ми не були 
більшими шаленцями, ніж інші. Ввечері ми вечеряли чорною 
кавою з рогаликом. 

А люди байдуже проходили повз наш гурт, що стояв щовечора 
перед оперою. І щовечора ми говорили про Росію. Всі ми багато 
говорили. 

Я пам’ятаю одного, який мовчав. Чи пам’ятаєте Ви, любий мій, 
його тінь, що схилилась над мікроскопом, на білій завісі під дахом, 
на яку ми дивилися довго, на світанку, коли повертались додому. 

Він помер, кажуть, він часто був голодним. 
Востаннє я бачив його у лікарні. Він питав у мене про Вас. 
У рідному краю нас ненавиділи, але ми, однак, не були 

найгіршими. 
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Ми були тільки смішні, і молоді, ах, такі молоді. Ми хотіли 
врятувати світ, чи Ви пам’ятаєте, про які дурощі ми говорили. А 
все закінчувалося Росією. 

Чи пам’ятаєте Ви отого, який доводив, що ми – 
наймузикальніший народ, чи пам’ятаєте Ви отого, що кричав «хай 
бурі й зливи, я співатиму», і того, що цілими днями рецитував 
монолог Вука Мандушича1? Чи пам’ятаєте Ви, яке у нас було 
довге волосся? 

Але що нас найбільше єднало – це бідність і сухоти, вони були 
нам вірнішими, аніж наші любаски, які переважно були 
покоївками. Чи пам’ятаєте Ви, що у нашому товаристві навіть 
ветеринари говорили про Росію і про мистецтво. А траплялися й 
такі, з рум’яним дитячим серцем, які у дні й ночі відчаю, вселили 
нас, п’яних і згорблених, піснею, яку в рідному краї співали тільки 
найгірші.     

Лежу і бачу лише мутні дахи. Сьогодні мені двічі 
фотографували легені, тому я філософськи налаштований, любий 
мій. А вони в більшості своїй мертві. Лежать, лежать собі під 
землею, деякі на півночі, деякі на півдні, деякі на сході, деякі на 
заході. Чому, любий мій. Чому була наша молодість. Ах, я хочу 
розказати тобі сон, один мій сон, і приспати тебе, хоча знаю, що й 
ти лежиш десь і не можеш спати. Сьогодні мені двічі 
фотографували легені, тому я сентиментальний. 

Тоді одного вечора прийшов він, я вже ніколи його не забуду. 
Він невдовзі зник, але все одно був для мене більше, ніж братом. 

Здавалося, що його довгі й тонкі, як жердини, ноги не 
ступають по землі, він ніби витав над землею. Він не був 
обдертим, але, тим не менше, кольору його штанів я ніколи не міг 
вгадати. Над ними – чорний морський кітель, на ньому – один-
єдиний золотий ґудзик: «моє золоте минуле», сказав він. Голос 
його був неясним і м’яким. Я навчився у нього говорити щиро. Він 
тихо підійшов до столу і привітався: «Полінезія, панове». 

                                                 
1 Герой поеми видатного сербського чорногорського поета Петра 
Петровича Нєгоша «Гірський вінець» (1847) ) (тут і далі – примітки 
перекладача)  
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Я вже давно був звик до всіх студентів, актрис і чорногорців, 
які водили з нами компанію, були серед нас різні, та я все одно 
здивовано обернувся. Я подумав, що це якийсь поет, бо ми всі 
часто були поетами. 

Він подивився на мене, незнайомого, він подивився тільки на 
мене, а ті очі були світлими, чистими, вони нагадали мені небо. 

Я тихо запитав одного юриста, що сидів поруч зі мною, який 
все шукав зв’язку між законником царя Душана2 і якимись 
едиктами: «Що то за один?» 

«Якийсь далматинський ненажера, пройдисвіт, і не думай йому 
позичати»  

У нашому товаристві для нас ніщо не було дивним. Але його 
одяг здивував мене. Він був виснажений і блідий. Пізніше я радів, 
що теж блідий. Чорний кітель звисав з його згорблених плечей, 
ніби хтось на веселу літню матроску накинув чорну погребальну 
священицьку мантію. 

У той час я говорив лише про корінфські колони і про 
патріотизм. Я дивувався його гарному обличчю, ніжному і 
чистому: на ньому не було жодної зморшки, жодної п’яної тіні. 
Він простягнув мені руку й промовив: «Ви схожі на мене, може 
Ви, бува, теж у дорозі, позичте мені, будь ласка»… Його руки 
тремтіли, і були всі в шрамах і ранах, нечисті, вони стискалися у 
мережі переплутаних судин, повних вузлів. Але його волосся з 
проділом було лагідне й ніжне, як старе золото.  

Мені сказали, що він колишній морський офіцер і що він має 
зв’язки з московськими студентами, що він вночі п’яний, а вдень 
вчить дітей англійської й французької. 

 
Перед світанком ми вийшли на вулицю. Обірванці здіймали 

пилюку, підмітали  й чистили бруківку, і поливали її. Ми любили 
ті темні мокрі вулиці. Ми знали, що наше майбутнє на вулиці. 
Невиспані й голодні, ми зупинялися і довго говорили про світ, про 

                                                 
2 Законник Стефана  Душана – середньовічний збірник законів Сербії, 
названий за іменем ініціатора –Стефана Уроша ІУ, відомого як  Душан 
Сильний. 
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землеробські общини і про слов’янство. Я говорив тільки про 
Рєпіна. І ті безкінечні розмови, які в ресторанах, у натовпі 
довговолосих студентів, приводили до лютих бійок, тут, на 
порожніх вулицях, текли м’яко і зникали серед мокрих дерев і 
чорних дахів. 

Ми казали «Доброго ранку!» кожному. Аж перед сходом сонця 
ми заходили у величезні темні будинки, в яких ми мешкали, 
високо, високо. 

Тої ночі ми довго сперечалися про Гартвіга3, про якийсь 
німецький броненосець під Агадіром4 і про якусь нову красуню з 
одного дому розпусти. 

О, знали ми, добре знали, що ми нещасні, але говорили з 
розпачливою радістю про слов’янство. Того світанку найбільше 
нападали на нього, бо він не втручався до наших суперечок, і стояв 
зляканий, опершись на стовп ліхтаря, що згасав, і шепотів «Чого 
ви від мене ще хочете, я був молодим, але й це минуло, чого Ви ще 
хочете?».     

Всі кричали, знущалися з нього і били його, питали у нього, чи 
він синдикаліст, чи платоніст, чи анархіст, нігіліст, він мусив 
кимось бути. А він чув про сніг, про змови і муки, про шишкаря, 
який взимку справляє весілля, про снігові хмари, а найбільше про 
небо. Я думав, що він теж п’яний, бо всі інші були п’яні. Тоді його 
притиснули до якогось скла і почали бити, а він розвів руки і 
сказав: «я – суматраїст». Пам’ятаю, був тоді світанок, небо було 
темно- зеленим, а була перша квітнева ніч. Потім виникла сварка з 
якимсь жандармом, і я його забрав звідти, бо був він страшним 
скандалістом, коли вип’є.     

Він мешкав поблизу і я його провів додому. Ми піднялися 
сходами, і я здригнувся від холоду. Він продовжував мене 
обіймати і просив, щоб я його вислухав, говорив щось про 

                                                 
3 Микола Генрихович Гартвіг (1857-1914) – російський посол у Сербії 
(1909-1914), підтримував Сербію. Під час візиту до барона фон Гізеля, 
австрійського посла у Белграді, помер від інфаркту. У сербській пресі 
з’явилися звинувачення, що його отруїли. 
4 Порт у Марокко 
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корабель «Kaiserin Elisabeth»5 під Салоніками, про якийсь ляпас, 
отриманий ним від адмірала, і про якесь подвір’я у которській6 
фортеці, де його хотіли розстріляти. 

Але у мене боліла голова, і все це було таким дивним і я весь 
час трусився від холоду. Я його ледь чув. 

 
Але все одно, любий мій, страшним було те, що він розповідав 

про свою матір. Вона весь час мила і драїла підлогу. Дід, батько, 
брати, всі вони були п’яні: було страшно слухати про те, як у тій 
родині працює лише та жінка,  миє підлоги і рятує їх, і будить їх, 
похмільних, на світанку. Вона сплачувала борги, вона оплатила 
його навчання, батько його був писарем на маяку. Коли він 
розповідав про її сиве волосся, мені здалося, що це мені сниться, 
настільки вона була схожою на мою матір. Ах, ніколи я не можу 
забути ту жінку. Вона ніколи не була закохана, її ніхто ніколи не 
пестив, її били, підманювали, п’яні та розгнуздані, і вона весь час 
мила підлогу. Його батько був веселою людиною, як і мій. 

− Ах, любий мій, чи чули Ви про мого батька, запитайте про 
його ім’я в сремських монастирях, всюди його знають, запитайте 
тільки про торговця дровами Егона Чарноєвича, про того, що 
взимку і влітку носив білий капелюх. Він рідко приїздив додому, 
продавав коней у Валахії, і говорив, що тамошні жінки мають 
особливий «смак». Ах, він рідко бував вдома, він любив на чужині, 
як і я. 

Його мати цілими днями мила підлогу, а його відправила на 
навчання у Рієку. У нього на лівому стегні був гарний ніж, із 
держаком з білої кості, і був він найкращим учнем. П’ятдесят років 
мила вона підлогу, та й померла. Він тоді був на кораблі, який 
стояв на Мальті. І нічого не сталося, корабель не потонув, а його 
навіть не відпустили додому. Ах, він мені все шепотів й 
розповідав, а я хотів заснути. 

Спочатку він розповідав про якесь небо над Царгородом, що 
було затягнуте якоюсь жовтою імлою. Потім ми лежали на 

                                                 
5 «Королева Єлизавета» - австрійський броненосець 
6 Котор – приморське місто у Чорногорії. 
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якомусь вітрильнику у Гонконзі. На небі була лише одна хмарка, 
вона була фіолетова, але прозора, висіла якось так над самою 
гаванню, а на верхівці у неї була зелена сяюча ранкова зоря. 

Цілу дорогу до його мешкання він мені отак уривчасто говорив 
про небо, весь час шепотів мені про небо, він знав колір неба 
кожного дня тих років, які провів на морі у далеких світах. Я його 
весь час просив замовкнути, але він починав знову, лагідно 
шепочучи. 

Цілу ту ніч я пригадую ніби крізь сон, хоча мене це болить, а 
багато чого мене вже не болить, любий мій. Та все одно ця людина 
стала для мене більше, ніж братом, отак от, як уві сні. 

У його маленькій кімнатці не було нічого, крім старих меблів і 
фотографій на станах. 

Це були фотографії хмар і неба. 
У нього були фотографії неба з цілого світу, а він ходив за 

мною і все шепотів: «ах, якби ви їх бачили у кольорах, ах, якби Ви 
їх бачили». Пам’ятаю, він витер з величезної чорної дошки, яка 
несподівано виросла переді мною, ніби з-під землі, в той час, коли 
я швидко прочитав: «Thou art hearing», і продовжував шепотіти: 
«це на Цейлоні, це на Самосі…», я пам’ятаю. Я впав на ліжко, але 
він сів поруч зі мною, тримав мене за руку, затинався і 
продовжував говорити. Виправдовувався, що він не п’яний, і 
просив, щоб я йому позичив грошей. І поцілував мене. Говорив 
мені, щоб я не лякався його одягу, погладив отой останній ґудзик і 
сказав: «моє золоте минуле». Поцілував мене знову і почав 
натхненно розповідати. 

Я пробував заснути, але це було непросто, він мені усе 
шепотів, і я щомиті, ніби в якомусь дзеркала, бачив над головою 
своє обличчя. То була дивна ніч. Раптом він видався мені давно 
знайомим і ми довго говорили про майбутнє Сербії, про народний 
одяг і про корінфські колони. Але він весь час повертався до неба. 

Просив мені і благав, щоб я його вислухав.  Він весь час 
говорив про небо. Він спокійно сидів на палубі або ходив туди-
сюди, зупинявся і дивився на море і небо. Він думав про 
молодість, а розповідав мені плутано, як моє життя. Тут море було 
якогось зеленого кольору, як трава навесні, він довго шепотів про 
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той колір. Потім знову розповідав про якісь червонясті смуги на 
небі і доводив мені, що вони йому показували дорогу, і що він 
плакав від радості, дивлячись на них, а жодного разу до того часу 
не заплакав. Все це було так дивно, але я думав, що заснув, і 
стрепенувся, і побачив, що він стоїть переді мною зі свічкою в руці 
і шепоче мені, світячи мені в обличчя: «небо, небо». 

Потім він мені знову розповідав про матір, розповідав, як, 
згадуючи про неї, у далеких містах підводився і поступався своїм 
місцем стареньким жінкам, щоб вони сіли, потім ми знову були на 
якомусь кораблі в Каїрі. 

На світанку він сидів верхи на якійсь гарматі, або ходив туди-
назад службовою каютою і все вчився, вчився. Вчився з моїх 
книжок і я теж весь час намагався згадати, звідки вони у нього. 

Пам’ятаю, стояли ми під Каїром. Одна дуже багата американка 
та її товариство відвідали корабель, а він був приставлений до неї 
як кавалер, бо гарно говорив із жінками, а ще гарніше танцював. 
Потім, одного дня він, веселий і молодий, ах, такий молодий, 
одягнений у біле, із золотим кортиком біля лівого стегна, йшов 
містом, повним гарних, вичепурених білих жінок, і фелахів, і 
віслюків. Одного вечора, несподівано, він зустрівся з нею і вони 
довго й пристрасно танцювали. Він говорив їй веселі й смішні 
речі. 

Все, що вони робили, стверджував він, десь далеко, на одному 
острові, залишає слід. А коли він говорив їй, що зараз від її 
пристрасної посмішки одна червона рослина на острові Суматра 
отримує силу, щоб розпуститися, вона задивлялась у далечінь. 

Вона не вірила, що всі наші справи мають вплив так далеко, і 
що наша сила така безкрая. А він вірив ще тільки в це. 

Під пальмами у салоні готелю він говорив їй, що не вірить, що 
можна вбити, що можна зробити когось нещасним; він не вірив у 
майбутнє, він сказав, що його тілесні насолоди залежать від 
кольору неба; що живуть марно, ах, не марно, а заради посмішки, 
якою він посміється до рослин і хмар. Сказав, що його справи 
залежать від якихось червоних дерев, які він бачив на острові Хіос.  

Вона хихотіла, ах, він був смішний і молодий, такий молодий.  
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І після тих численних танців і розмов, на одному камені, під 
одним величезним сфінксом, під час одного пікніка, він цілував ту 
жінку, з якою тиждень тому навіть не був знайомий. Він цілував її 
шалено і пристрасно, це її захопило. На теплому піску, червоному 
піску, вона довго дивилася на сліди своїх маленьких ніг і 
сором’язливо питала у нього, скільки йому років. 

А він  безтурботно обіймав її і стискав, так міцно, що вона 
скрикувала від болю. Вони осідлали своїх віслюків, вона ще раз 
подивилася на слід своїх маленьких ніг у гарячому піску, 
почервоніла і сказала, трохи афектовано, що він схожий на лорда 
Байрона і що: mad bad and dangerous to know7. Того вечора він ще 
раз її заскочив, налякав і обійняв силоміць, не злякавшись її 
приглушеного зойку, біля відчиненого вікна, де під пальмами 
сидів її секретар і, качаючись, читав. Він був невинний, і це її так 
здивувало і розвеселило, що вона стояла перед ним на колінах, і 
говорила йому тисячі маленьких слів, тремтячи, шалено бліда й 
квола, сильна, важка, прекрасна. 

І тоді знову з’явився якийсь дивний біль і сум у його розповіді, 
і він ледь чутно шепотів, я відчував тільки, що він обіймає мою 
голову і студить чоло. А вся та молодість, і всі ті слова доводили 
мене до сліз. Якби я знав, чому. І тоді знову з’явилося щось неясне 
у його розповіді, він її більше не бачив, хоча від неї приходили 
численні листи, напахчені й политі сльозами. Одного вечора він 
знову розпочав щось нове. 

Він читав про успіхи мадам Кюрі, і він почав зачинятися у 
своїй каюті, і перевертати якісь жовті глиняні горщики, і рахувати. 
Марно товариші просили його вийти на палубу; він сидів 
згорблений, ніби був братом, чоловіком або коханцем тої 
незнайомої жінки, і цілу ніч дивився на пломені, і підігрівав та 
запалював блакитні порошки. Писав якісь листи, на які не 
отримував відповіді. Товариші гадали, що він збожеволів, лікар 
таємно за ним спостерігав, але він м’яко посміхався на все це і 
говорив, що все це тільки тому таке дивне, що вони самі ніколи не 
задивлялись на вранішні небеса. Американський консул прибув 

                                                 
7 Божевільний, поганий і небезпечний для тих, хто з ним познайомиться 
(англ.)  
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особисто на палубу з пахучим, сповненим відчаю листом. Але 
його відповіді були різкі й смішні. 

Він сказав, що ми не є господарями своїх думок ані своїх 
справ, що він зобов’язаний перед однією старою жінкою, яка 
похована десь на одному далматинському острові, і що нікого 
більше на світі не любить. Його сміх був злим і хрипким, а очі 
його сяяли, як розжарені вуглини. Я чув лише, як він сміється, і 
той сміх пронизував мій сон. Він сказав американському консулу, 
що все, що Америка робить – намарно, що майбутнє народу не 
залежить від великих турбін, ні від праці, а від якогось блакитного 
кольору неба якогось далекого далматинського острова. Він люто 
нападав на трести і сказав щось смішне проти людства, сказав, що 
його посмішка, отак, з-за моря, може більше допомогти нью-
йоркським біднякам, аніж п’ять мільйонів і всі лікарні, які та дама, 
котра, зрештою, має товсті щиколотки, а це йому не подобається, 
будує за свої награбовані гроші. 

Був величезний скандал. Його відправили до лікарні, але 
невдовзі випустили. 

Його м’які відповіді і його дивні очі переконали лікарів, що він 
не божевільний, але що він – хвора людина. Він почув, що його 
крейсер у Сінгапурі і поїхав за ним. Жив він весело. 

Відвідав деякі острови і радів, коли міг торкнутися рукою 
різнобарвних птахів. Довкола острова всюди було небо. А 
магараджі з білими тюрбанами знали більше, ніж усі європейські 
бібліотеки. З Шеклтоном8 він познайомився, і в люті пішов від 
нього, бо той не хотів визнати перед ним, що слов’янська культура 
вища за германську.  

І куди б він не приїхав, всі звільняли йому дорогу. Його очі, 
сповнені якоїсь розпачливої люті, посміхались солдатам, 
чужинцям, жінкам, усім. 

Він цілий час говорив, що його думки залежать від однієї 
могили на одному острові, далеко, і якщо це нікого не 
розчулювало, напивався жахливо. 

                                                 
8 Ернст Шеклтон (1874-1922) – англо-ірландський дослідник, очолив 
експедицію до Антарктиди. 
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Надвечір він стояв годинами, загорнутий у брезент, і дивився 
на море і небо. Він наздогнав свій корабель, і його весело 
прийняли. Знову минали ночі на мокрій надраєній палубі, він 
ходив взад-вперед, і здавалося йому, що ту підлогу мила і драїла 
його мати. 

Він почав спускатися у задушливі коридори матросів, і сидів 
цілу ніч з ними, співаючи якісь веселі сремські пісні. Товариші 
почали його ненавидіти. За обідом питали його: до кого то він 
посміхається у далечінь? Оте «у далечінь» вони вимовляли крізь 
регіт і назвали його «радіограмою». Але він усе це терпів і радо 
виконував їхню роботу. Сидів нагорі на гарматі, задививишись у 
небо і воду. Далеко від тої жінки наздоганяли його весь час її 
листи, а він їй у далечині був вірним, але бридко називав її іменем 
блудниць у портах – чорних, жовтих і білих. 

Тоді він з гіркою посмішкою визнавав, що нещасний. Все, що 
було довкола нього він зневажав, все це було марне і смішне, а 
нестямну радість пробуджувало у ньому те, чого він прагнув. І був 
він спокійний і лагідний. 

 
На своїй гарматі, на палубі, у зоряні ночі, на синьому морі, 

коли він не бачив нічого, крім неба і води, він був володарем світу. 
Він турбувався про все. У Мехіко було повстання, у Росії розкрили 
замах на царя, у Чікаго робітники будували барикади. Про все це 
він дбав, і, задивившись у небо, розсилав крізь ефір свою 
посмішку. І все виконувалося за бажанням його серця. Здавалося, 
що все на світі залежить від його посмішки, так само, як і він був 
пов'язаний, і знав це раніше, з червоними заморськими рослинами, 
що вразили його своєю чарівністю, коли він їх несподівано 
помітив. У одному порту він бачив будинок, який давно хотів. Так, 
він був смішний і молодий, такий молодий. 

Він вже не знав, що є добром, а що – злом, і міряв усе 
рум’янцем неба, його втіхою. Так, здалеку, мав він страшний 
вплив на події в світі, на свою кохану і рідний край свій, на все, що 
було для нього милим і дорогим. Такий нерухомий, з неясною і 
лагідною посмішкою і думками про далекі острови. 
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Він помітив, що одне дерево у далечині залежить від його 
здоров’я, перемоги й пісні десь далеко, за морем – від його 
посмішки. 

І ніби крізь сон я знову відчував, як він мене тримає за руку і 
чимось огортає. 

Так ми були перед якимось білим будинком якогось багатія-
торговця з Амстердама, на Суматрі. Товариші його ненавиділи і 
сперечалися з ним щодо есе Верхарна про Рембрандта. Він весело 
піднявся сходами у білий дім, прохолодний, тінистий. На порозі 
стояло дівча, але він згадав когось і хотів пройти повз неї. Її звали 
Хела, було їй тринадцять років і вона запитувала у нього щось про 
віденський університет і про Мештровича9. Він силувався згадати, 
де бачив її очі, і згадав: вона мала такі очі, як його мати. У голові 
він відчував страшний біль. Пригадав, що біля Борнео була якась 
блакитна вода, на світанку, до сходу сонця, під скелями на березі. 
Від того кольору він втрачав свідомість.         

Вони поїхали полювати на косуль. Їй виповнилося тринадцять 
років. Він щовечора потай стрибав з корабля у море і вигукував 
якісь грецькі прекрасні медові слова, і плив до одного лісу, де вона 
на нього чекала. І часто, коли вона його зустрічала обіймами у 
місячному сяйві, він помічав одне червоне дерево і горнувся до 
нього, і гарячково обіймав його, і називав ніжними словами. А 
вона залишала його, відходила вбік і плакала. Він чув гарматні 
постріли. Лютувала буря, а він, ревучи від відчаю, зі сльозами на 
очах, змагався з хвилями. Чув, як вона викрикує його ім’я і бачив, 
як вона у долині махає йому смолоскипом у темряві. Була ніч. 
Вони вдвох загубилися, він чув, як кричить у лісі Ізабелла, і він 
теж почав її так називати. Запалив вогонь, а довкола ватри 
перелякано гарчали й вили страшні звірі, а вона цілувала його, 
тремтячи усім тілом. 

На світанку, він це пам’ятав і тепер, на дні неба було кілька 
маленьких зірочок, зовсім блідих, а вона була бліда і маленька. 

Потім був великий скандал. 

                                                 
9 Іван Мештрович (1883-1962) – видатний хорватський скульптор та 
архітектор.   
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Адмірал мав дуель з її батьком, а його слуги викинули з тераси. 
Надвечір корабель поплив далі. 
Він знову жив на небі, жив у воді. На землі він не був, він її не 

пам’ятав.     
Де вони тільки не плавали. Ах, він не хотів у Полінезію. 
Ні, він вже не знав, що – добро, а що – зло, не знав, чому 

стільки говорять про життя, він не втручався у суперечки, і не 
вірив більше ні в що, крім якогось блакитного берега на Суматрі. 
Там була його доля. Він відчував, що його життя – лише заради 
одної червоної рослини на Суматрі. І він спокійно посміхався. Він 
був закоханий, а якщо життя не могло його порятувати, що ще 
могло його затримати? Щовечора, сидячи на гарматі, він писав 
листи, на які не отримував відповіді, писав тим, хто навчався в 
Москві, і дивувався: що з ними? 

У портах підходили до нього маленькі чоловіки, хтозна чиї, і 
охоче бавилися з ним.  

І він бачив, що діти скрізь однакові. 
Пригадував, що у Сіднеї до нього щодня приходив один 

малюк, який був дуже схожий на нього, а він вчив його читати й 
писати. 

Він почав тоді пити і робити дурниці на службі. 
І тільки вночі, на палубі, вимитій і надраєній, коли, 

задивившись  у небо, сам-самісенький, він посміхався до якихось 
дерев, білих і далеких, було йому добре. 

 
Як він сміявся з товаришів, які почали носити фески, і з 

кораблів, які пропливали, пофарбовані у жовто-чорне. Як він 
сміявся з держав і стягів різних, і гармат, націлених на них, і 
воєнної музики, яка долинала невідомо звідки. Як він сміявся з 
людей, що крутилися, жартували й танцювали, та і з тих, яких, 
загорнутих у якісь білі криваві простирадла, ховали. 

А його радості й печалі були далеко, він писав силу-силенну 
листів, і здавалося йому, що тими листами і посмішками до дерев, 
і рослин, і хмар робить він більше добра, аніж якби він став 
батьком і її чоловіком. Але все ще сподівався. Тоді одного дня він 
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довідався, що у нього є син. Ох, як з того дня все стало похмурим. 
Кожна вкрита потом спина, навантажена каменем у порту, кожна 
бліда жінка, що просила під церквою, доводили його до люті й 
сорому. Він довідався, що має сина, з того дня все на світі було 
таким похмурим. 

Він спробував його побачити, але не міг їх знайти. І все більше 
почав любити воду, кольори й дерева, а все менше – людей і 
живих істот. І все частіше ніжно посміхався до рум’яного неба.       

Він пригадував, як одного ранку, коли відпливали з Тенеріфе, 
плакав за однією червонавою тополею на пагорбі. Те дерево 
видалося йому ріднішим, аніж його рідний син. 

Він почав робити дурниці на службі. Довідалися про 
балканську війну і часто нападали на нього через жарти, від яких 
він не міг утриматись. Насміхався над Австрією. Тоді одного дня 
зникли якісь гроші, адмірал був дуже схожим на покійного дядька, 
і був маленьким, не більшим від трьох стоп.  

Його підозрювали, але не наважувалися звинуватити. Вони 
стояли в Салоніках і мали таємний наказ.  

 
Тоді за столом, коли говорили про цю крадіжку, він сказав 

щось смішне про чесність. Здається мені, він сказав, що якщо 
хтось чесний, то це впливає, через повітря, аж на Полінезію. 
Адмірал кричав на нього. Він сказав, що династії й народи не 
мають честі. Тоді адмірал його вдарив і почав душити. 

Він відчув, що від того став слабким, хворобливим, почав різко 
кудись провалюватись. Потім раптом він знову сидів і грав у карти 
в кімнаті, повній дзеркал. Одна гарна жінка підійшла до нього і 
запитала, чи їй брати участь у грі. Він вклонився і сказав їй: я дам 
Вам добру пораду, гарні жінки не повинні грати. Один 
чорногорський принц поруч з ним розкидався грішми і грав на 
фортепіано. У дверях з’явився Шаляпін на шкапі, весь 
викривлений у сідлі, з величезною жердиною в руці і з розбитим 
баняком на голові, стіни дрижали від його пісні. 

А він стояв біля вікна і вдивлявся у небо. 
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Довкола нього всі плакали й співали, але йому нічого не було жаль. 
Він дивився і бачив якийсь темний лісок, і все силувався пригадати, де 
він. Він відчув, що помре, і почав кудись стрімголов падати. 

Але він втішав себе тим, що замість нього житимуть якісь 
червонуваті ялини, на яких повно гарних какаду, на одному 
далекому острові. А коли посміхнувся, пригадав, що зараз хтось 
плаче за ним, далеко-далеко. Він обернувся до тих, хто сидів 
довкола столу, на якому крутилися дзиґа й золоті, і почав кричати, 
зводячи руки: «Панове, посміхайтесь, можливо, хтось на Суматрі 
це відчує». Потім почав говорити про якісь корінфські колони і 
відчув, що вмирає. Він впав, і всі його обступили. Так, він весь час 
марив про тополі, про червонасті рослини, які живуть замість 
нього; один старий священик у чорному морському кітелі 
підійшов до нього і запитав, чи він католик, а він йому сказав «я – 
суматраїст». 

Той схопив його за шию, він хотів закричати…. 
 
І побачив я сестру, яка тримала світильник і піднімала мене. Я 

тремтів і стукотів зубами від лихоманки. Відчув я, що снилися 
мені ліси галицькі, і здавалося мені, що у моїх вухах ще відлунює 
стукіт кулемета. 

Прокинувся я і подивився довкола себе, любий мій. На столі 
стояли білі троянди, які мені принесла одна жінка, чужа жінка… 
Сестра дала мені брому, погладила по щоці і сказала: «Але ж Ви 
неспокійно спите, плачете й кричите, напевно Ви знову довго 
читали оті Ваші дурні книжки. Завтра я все розкажу лікарю. Хіба 
не бачите, як Ви вже висохли? Боже мій, наскільки інакше я 
уявляла собі сербів». 

Що я міг зробити, любий мій? Відвернувся до стіни, вона 
поклала мені мішечки з льодом на груди. Я хотів спати, але мій 
проклятий мозок увесь час згадував. Я хотів заснути, але мені 
хтось цілий час шепотів на вухо Мікеланджелову «Ніч»! Комедія, 
любий мій. Шкода тільки, що від цього вмирають. Бачиш, отак 
проходять мої ночі в гарячці і снах, любий мій, у снах, які не 
набагато шаленіші від яви.    

Переклала Алла Татаренко 
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Іво Андрич 
  

РОЗМОВА З ГОЙЄЮ 
 
 

Тепле та спокійне пополудня кидало на шлях перші тіні. Від 
Бордо мене відділяло двадцять кілометрів. Проїжджаючи Croix 
des Huins, я побачив праворуч від дороги великі стовпи станції 
бездротового телеграфу. Вежі з металевої павутини, красиві, мов 
мереживо, і тверді, мов і міста. 

Їдучи далі, я безупинно думав про схожість між стрункими 
старими кафедральними соборами і цими сталевими шпилями 
бездротового телеграфу. Вони також мають постійних 
службовців, які їх обслуговують, мов священики храми. І на них 
горять, уночі, по всій висоті (з-за літаків, що летять у тумані), 
червоні чи зелені ліхтарі, схожі на свічки та кадила у церквах. 
Звісно, ці телеграфні вежі побудовані на раціональній основі і все 
у них служить ясно визначеній практичній меті, в той час коли 
церковні шпилі тепер лише розкіш і символ. Але хіба вони колись не 
виникли з потреби і не були збудовані на раціональній основі? 
Лише ця раціональна основа зсунулась, а мета зникла, забулася. 

Та аналогія не покидала мене, і через неї у моїх думках 
незвично чітко та переконливо пов'язувалося те, що ми називаємо 
близько, з тим, що називаємо далеко, «можливе» з 
«неможливим». Маючи в очах картину тих сучасних церков, у яких 
кожного дня відбувається чудо, мені здавалося, що й моя думка і 
моя уява легше й швидше переходять часи ї охмеляють їх та 
вмерлих людей. 

Великі й ще не досконалі кафедральні собори наших часів, на 
які я дивився після полудня у Croix des Huins, були предметом моїх 
роздумів і в надвечір'я, коли, блукаючи великим виноробним 
містом, я сів стомлений перед однією кав 'ярнею у передмісті. 
Такі нововиниклі квартали, де ще ніщо не утвердилось і не стало 
постійним, де ніщо не зупиняє і не збуджує думку, для іноземця є 
найкращим місцем відпочинку і роздумів. 

Неподалік від кафе, на якомусь пустирищі, поруч із 
будівельними матеріалами, що залишилися з останніх будівель, 
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зводять циркове шатро. Чути грюкіт молотків, вигуки робітників 
і час від часу – захриплий гавкіт гієни чи якогось іншого звіра з-за 
решіток звіринця. 

Ці малі кав'ярні'у передмістях, – без особливих меблів і 
прикрас, всюди приблизно однакові і не змінюються з часом і 
модою. Столи, лавки, пляшки з широким горлом і склянки з грубого 
непрозорого скла, господар із закоченими рукавами і в синьому 
фартусі – все це завжди і всюди однакове і на все це дивилося 
багато і багато поколінь гостей. У цій декорації можна завжди 
уявити людей, і одяг, і звичаї різних часів, і при цьому вони зовсім 
не відрізнятимуться від неї і не створюватимуть анахронізмів, 
які б псували ілюзію і робили сцену неправдоподібною. 

- Так, пане, – сказав хтось поруч зі мною, підтверджуючи мої 
думки, немов я їх висловив уголос. 

Ці слова проказав глибоким захриплим голосом старий пан у 
темно-зеленому плащі незвичного покрою. На голові у нього був 
чорний капелюх, з-під якого виглядало зовсім сиве й рідке волосся і 
сяяли змучені, але жваві очі. Напроти мене сидів Don Francisco 
Goya y Lucientes, колишній перший живописець іспанського двору, 
а з 1819 року – житель цього містечка. 

– Так, пане... 
I ми продовжили розмову, яка, властиво, була монологом Гойї 

про себе, про мистецтво, про людську долю. 
Якщо вам цей монолог і видається на перший погляд 

уривчастим і незв'язним, знайте, що він тримається внутрішнім 
ладом, його пов'язують життя Гойї та його полотна. 

– Так, пане, прості та вбогі середовища є сценами для 
здійснення чуда і великих речей. Храми й палати у своїй 
величності та красі, по суті, є лише догоранням і доцвітанням того, 
що виникло чи спалахнуло в простоті та бідності. Простота 
містить у собі пагін майбуття, а в красі та блиску – незрадливий 
знак руйнування та смерті. Але людям однаково потрібні і блиск і 
простота. Це два обличчя життя. Неможливо побачити їх обох 
відразу, бо завжди, дивлячись на одне, втрачаємо з поля зору 
друге. І кому судилося побачити обидва, важко тому, дивлячись на 
одне, забути про друге. 
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Я особисто серцем завжди був на боці простоти, на боці 
вільного, глибокого життя, бідного на блиск і форми. Хоч би що 
говорили люди і хоч би що говорив і думав я сам певний час, у 
буянні молодих літ, – це так. Такий я є, і такий Арагон, з якого я 
родом. 

Поки він говорить, мій погляд падає на стіл, на котрому 
лежить, мов щось відокремлене й саме собою живе, його права 
рука. Страшна рука, мов якийсь чарівний корінь-амулет, 
вузлиста, сіра, сильна і суха, мов курган у пустелі. Та рука живе, 
але невидимим життям каменю. У ній немає крові, ані соку, лише 
якась інша матерія, чиї властивості нам невідомі. Це рука не для 
привітань, не для ласки, не для того, щоб брати, ані для того, щоб 
давати. Дивлячись на неї, людина зі страхом питається, чи таке 
може зробитися з людської руки? 

Я довго не міг відвести погляд від тієї руки, яка під час усієї 
розмови нерухомо лежала на столі, мов видимий доказ 
правдивості того, що старий говорив своїм хрипким голосом, який 
лише час від часу підіймався з грудей у горло, мов полум'я, яке не 
можна ні погасити, ні сховати. 

Він говорив дедалі більше, про мистецтво, про людей, про 
себе, переходячи з предмета на предмет легко і просто, після 
короткого мовчання, яке я переривав лише німим запитанням 
очей, весь час боячись, аби старий не зник раптово й дивно, як 
зникають привиди. 

– Бачите, митець є «сумнівна особа», замаскована людина у 
присмерку, подорожній із фальшивим паспортом. Обличчя під 
маскою прекрасне, його ранг набагато вищий, аніж написано в 
паспорті, але яке це має значення. Люди не люблять ту 
невідомість, ту завуальованість, і тому називають його сумнівним 
та дволиким. А сумнів, коли вже народиться, не знає меж. Навіть 
якби митець міг якось показати світові свою справжню 
особистість і своє покликання, хто б повірив, що це його останнє 
слово? І коли б він показав свій справжній паспорт, хто б повірив, 
що в кишені не схований якийсь третій? І коли б зняв маску, щиро 
засміявся і прямо глянув, все ще залишилися б люди, які просили б 
його бути повністю відвертим і довірливим і зняти ще цю останню 
маску, таку схожу на людське обличчя. Доля митця – впадати з 
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однієї нещирості в іншу і поєднувати протиріччя з протиріччям. О, 
ті спокійні та щасливі, в кого це найменше видно та відчутно і хто 
постійно вагається і без кінця й краю з'єднує два кінці, які ніколи 
не можна з'єднати. 

Коли я жив у Римі, один мій приятель, художник, схильний 
до містики, сказав одного разу. 

– Між митцем і суспільством існує така ж прірва, як і між 
Божеством та світом. Перший антагонізм є лише символом 
другого. 

Бачите, то був його спосіб висловлювання. Можна кількома 
способами сказати істину, але істина одна і стара. 

Так Паоло, послуговуючись якоюсь фікцією, висловлював 
нашу спільну думку. 

Іноді я сам себе запитую: що це за покликання? (А це 
покликання, бо як би інакше воно могло заповнити ціле життя 
однієї людини і принести їй стільки задоволення і стільки 
страждань?) Яке це нездоланне і невгамовне прагнення – з мороку 
небуття чи з темниці, якою є пов'язаність усього зі всім у житті, з 
цієї нікчемності, з тих заков відбирати шматочок за шматочком 
життя і сну людського і оформлювати, і утверджувати «назавжди» 
крихкою крейдою на минущому папері? 

Що є кілька тисяч наших рук, очей та мізків по відношенню 
до безмежного царства, що з нього в якомусь постійному, 
інстинктивному зусиллі відбираємо дрібні шматочки. Та все ж, у 
цьому зусиллі, що більшості людей справедливо видається 
шаленим і марнославним, є щось від великої інстинктивної 
впертості, з якою мурахи зводять мурашник на людному місці, де 
він заздалегідь приречений на зруйнування і потоптання. 

З проклятої муки і незрівнянної насолоди цієї роботи ми 
добре відчуваємо, що від когось щось відбираємо, беручи від 
якогось таємного світу для якогось іншого, нам невідомого, 
переносячи з нічого у щось, про що не знаємо, що воно таке. Тому 
митець є «поза законом», відступник у вищому сенсі слова, 
приречений на те, щоб надлюдськими і марними зусиллями 
доповнювати якийсь вищий невидимий порядок, порушуючи цей 
нижчий, видимий, в якому б мав жити усім своїм єством. 
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Ми створюємо форми, мов якась інша природа, зупиняємо 
молодість, затримуємо погляд, який у «природі» вже кілька 
хвилин по тому змінюється чи згасає, схоплюємо і виділяємо 
блискавичні рухи, які ніколи ніхто не побачив би, і залишаємо їх, з 
усім їхнім таємним значенням, для очей майбутніх поколінь. І не 
лише це. Ми кожен той рух і кожен погляд підсилюємо, ледве 
помітно, однією лінією чи одним відтінком кольору. Це не 
перебільшення, ані неправдивість і це не змінює, в основі, 
зображений феномен, але живе поруч з ним, мов якась непримітна, 
але постійна печатка і доказ того, що цей предмет удруге створено 
для якогось тривалішого і важливішого життя і що це чудо 
відбулося всередині у нас особисто. З цього надлишку, який є у 
кожній мистецькій речі, мов якийсь слід таємної співпраці між 
природою та митцем, впізнаємо демонічне походження мистецтва. 
Існує леґенда, що антихрист, коли з'явиться на землю, 
створюватиме все те, що створив Бог, лише з більшою спритністю 
і досконалістю. Його бджоли не матимуть жала, а його квіти не 
в'янутимуть так швидко, як в'януть ці, у нашій природі. Тим він 
звабить ласих і легковірних. Може, митець є предтечею 
антихриста. Може, тисячі й тисячі нас «бавляться у антихриста», 
як діти у мирний час граються у війну. 

Якщо Бог створив і утвердив форми, то митець є тим, хто їх 
створює за свій рахунок і утверджує знову; фальсифікатор, але 
незацікавлений фальсифікатор, з інстинкту, і тому небезпечний. 
Тому митець є творцем нових, схожих, але не тотожних явищ і 
облудних світів, якими людське око може ходити з насолодою і 
гордістю, але крізь які, при ближчому дотику, провалюємося 
відразу в безодню нікчемності... 

То була велика теорія мого друга Паоло, італійця з 
слов'янською кров'ю в жилах. Треба бути схильним, як він, до 
фантазій і містики, щоб так усе це пов'язати. Мені було цікаво, що 
хтось може так створювати і відкривати світи над і під рівнем, на 
якому живе. Зовсім інакше укладений і сформований, я ніколи не 
міг увійти в його спосіб відчуття і висловлювання. Бо я ще тоді 
відчував, а тепер знаю, що все наявне – одна-єдина дійсність, і 
лише наші інстинкти та неоднакові реакції наших відчуттів 
вводять нас в оману, щоб у різноманітності явищ, в яких ця єдина 
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дійсність проявляється, ми бачили виокремлені світи, різні за 
властивостями і сутністю. А ніщо з усього цього не існує саме 
собою. Існує лише єдина дійсність із вічними припливами і 
відпливами частково відомих нам, а завжди безперечно однакових 
законів. 

Коли б я хотів помилятися і змішувати довільно причини з 
наслідками, для Паолової тези про антихристський поклик митця-
творця я б міг знайти нові та вагоміші докази. Але з тих фактів я 
не роблю схожих висновків. Я не роблю взагалі ніяких висновків. 
Але бачу факти. Паоло казав: митець проклятий, бо, як бачите, він 
– такий і такий. Я обмежуюсь тим, що кажу, митець є такий і 
такий. І тут погоджуюсь з ним в усьому. 

 
– У моїй хаті жила зі своєю мамою мала Росаріто. (При цьому 

імені старий потупив свій гострий погляд і його заплющені вії 
огорнуло щось схоже на туман.) Одного дня, їй тоді було п'ять 
років, я слухав розмову між нею і одним хлопчиком, який почав 
ходити до школи і хвалився перед дівчинкою своїми знаннями. 

– А чи знаєш ти, хто створив людей? – запитав хлопчик. 
– Людей? Знаю. Дядько Франциско, – відповіла дівчинка і 

показала на портрети, розміщені в моєму ательє. 
Хлопчик, який хотів похвалитися, зненацька немов забув свій 

катехізис, затнувся. 
– Бог... Бог створив. 
Але не зводив погляд з картин навколо, а дівчинка, 

показуючи одну за однією людські постаті, переможно 
проказувала біля кожної: 

– Дядько Франциско... Дядько Франциско. 
З цирку, який зводили на пустирі поруч з кав'ярнею, зачулися 

труби й барабани. Старий пан замовк. Слухав деякий час, не 
виявляючи ані невдоволення, ані нетерплячості. Інструменти по 
черзі замовкали. Залишилася тільки одна тонка труба. У її 
супроводі старий говорив тихо і розбірливо. 

– Для мене цирк є найпристойнішою формою театру. Він є 
найменшою бідою у цій великій біді. У всякому публічному 
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виступі є щось неприпустиме і сороміцьке. Коли я був молодшим, 
зі мною часто траплялося таке: сниться мені, що я виступаю на 
якійсь сцені, перед невидимою, але строгою і численною 
публікою, і весь час із жахом запитую себе, як я, без запрошення і 
без підготовки, потрапив на сцену. А мушу грати якусь роль, яку 
перед тим навіть не прочитав і з якої не знаю жодного слова. 

Неможливо описати, що це за мука – такий сон. А снив я його 
досить часто. 

* 
У житті я мав справу і зі сценою, і з акторами. І кожного разу 

міг пересвідчитися, що театр є найбезпліднішим із усіх наших 
зусиль. Коли стикаюсь із сценою та акторами, мене переповнює 
таке почуття вбогості та марності, що я запитую себе: чи ця 
нікчемність театру не є лише картиною того, що рано чи пізно 
чекає на їхньому шляху всі мистецтва? Коли я бачу тепер соти 
меду, зроблені з картону і недбало розмальовані, що їх 
використовують в якійсь опері як подарунок горця лісовому 
божеству, у мене навіть наступного дня немає бажання ні їсти, ні 
малювати. По двадцять чотири години мене переслідує картина 
того мертвого, гірше, ніж мертвого: ненародженого предмета, який 
однаково далекий і від Обману, і від дійсності. І коли треба знайти 
якийсь символ для театрального мистецтва, я б узяв ці соти меду з 
картону. Нещасний шматок реквізиту, який намагався сотні разів 
стати в очах людей медом і сотні разів знову повертався до скрині 
з реквізитами, забруднений, нездалий, зайвий. 

І в найкращих театрах усе запилене і нечисте. Акторське 
покликання – найважче і найжалісніше зі всіх покликань. Тому 
актори у житті потребують стільки розважатись, гуляти, їсти, 
пити, немов вони – вічно засуджені на смерть, що на білому хлібі 
[Засуджених на страту перед виконанням вироку годували білим 
хлібом. – Прим. перекладача]. 

Я добре знав одну актрису ... (Тут старий пан щось 
проплямкав, наче тільки для себе вимовив її ім'я, його вії 
заплющилися і навколо очей знову з'явився якийсь туман.) 

То була прекрасна жінка, хоробра, великого духу у всьому, 
крім речей, що стосувалися театру. Через неї я ходив до театру, 
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хоча для мене було справжньою мукою дивитися на неї на сцені. 
Одного дня, сидячи в першому ряді, я побачив, як під час гри 
довгий шлейф її білої суконки зачепився за якийсь непомітний 
цвях у підлозі. Вона відчула, що зачепилася, але декламувала й 
далі, лише відчайдушно смикала ногою, намагаючись звільнитися. 
Ці нещасні рухи впійманої безпорадної тварини, яка вимовляє 
високопарні вірші, у той час як її обливає смертельний піт і в очах 
сяє шалений страх перед скандалом, показали мені, наче в сяйві 
блискавки, всю суєту цього мистецтва. І що найгірше, все це 
тривалий час псувало велике задоволення, яке я отримував від 
спілкування з цією прекрасною та незабутньою жінкою. 

 
Мені часто говорили, говорили і писали, що маю 

перебільшену і нездорову схильність до похмурих речей, 
бурхливих чи двозначних сцен. І це повторювали в розмовах і 
листах, холодно і чимраз бездумніше й беззмістовніше, як це 
здебільше властиво людям. 

Був час, у Мадриді, до війни, коли чоловіки та жінки в 
розмові зі мною потайки дивилися на мої руки, мов хотіли 
переконатися, що це саме «ті» руки. Говорилося, знаю, що я 
малюю вночі за допомогою нечестивого і що маю вади, ні ім'я, ні 
суть яких точно невідомі, але які мають сатанинське походження. 
Між тим, на той час у цілій Іспанії не було скромнішої, лякливішої 
і нормальнішої, так, нормальнішої за мене людини. 

Не в тім річ, що люди думали про мене так чи інакше, що 
говорили те чи інше, – це важливо лише як приклад нерозуміння 
мистецтва. А мені легко пояснити свою позицію. 

Усі людські рухи виходять із потреби нападу чи захисту. Це в 
них головне – у більшості випадків забуте, але істинне, і воно є 
єдиною їхньою причиною і рушієм. А природа мистецтва така, що 
неможливо відтворити тисячу дрібних рухів, кожен з яких сам 
собою не є ні похмурим, ні зловісним. Проте кожен митець, який 
хоче намалювати те, що я малював, мусить намалювати рух, який є 
поєднанням усіх тих численних рухів, а той сконцентрований рух 
конче й неминуче носить на собі відбиток свого істинного 
походження – нападу й захисту, люті та страху. І що більше рухів 
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уткано і стиснено в одному такому русі, тим рух виразніший і 
картина переконливіша. Ось чому мої постаті та їхні пози і рухи 
похмурі, часто страшні та моторошні. Тому, що, по суті, інших 
рухів і не існує. 

Хтось може сказати, що є милі художники, які зображали 
лише ідилічні сцени і образи, сповнені легкої безтурботності. Є і 
таке в житті, і сам я іноді малював таке, але для кожної такої 
постави, звільненої від інстинктів страху і обережності, потрібно 
кілька мільйонів тих інших стурбованих і войовничих рухів, щоб 
цю поставу, у своїй неприродній і коротковічній красі та свободі, 
підтримували і боронили. Взагалі, краса завжди оповита мороком 
людської долі чи сяйвом людської крові. Не слід забувати, що 
кожен крок веде до могили. Вже цього мені достатньо як 
виправдання. І цього принаймні ніхто не може заперечувати. 

Одного разу, бавлячись, я намалював водяну поверхню у 
вечірньому сяйві і на ній човен, за яким залишається віяляста 
борозна на воді. Все нечітке, без подробиць, побачене здалеку. Я 
дав цей малюнок одному приятелеві, веселій і розумній людині, і 
запропонував йому самому дати назву. Без вагань та людина його 
назвала «Остання прогулянка», хоча нічого такого там не можна 
було побачити. 

Є одне особливо важке завдання у малюванні портрета, одна 
велика мука художника, а саме: виділення постаті з усього того, 
що її оточує і зв'язує з людьми та довкіллям. Таке звільнення 
певного образу, знову ж, як сказав би той мій Паоло, є якимсь 
різновидом антихристової акції, якимось протистворенням. Ми 
проходимо заново весь шлях, яким йшла доля моделі, лише у 
зворотному напрямку, поки обличчя, на яке ми кинули око, не 
виведемо на чистоту і поставимо саме-самісіньке, мов на ешафоті. 
І лише тут ми його заново створюємо. 

У будь-якому іншому мистецтві людина зображена завжди у 
зв'язку з іншими людьми, і чим вона оригінальніша і спритніша, 
тим більше треба зображувати її у стосунках з іншими, аби таким 
чином підкреслити її особливість. І навпаки, намальований 
людський портрет – самітній, закутий, відокремлений раз і 
назавжди, бо портрет не має ні батька, ні матері, ні сестри, ні 
дитини, у нього немає ні хати, ні часу, ні надії, часто навіть імені. 
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Він дивиться на нас живими очима, але насправді представляє вже 
минуле життя, згасле, щоб могло тривати. Це є останнє, не 
останнє, а єдине людське створіння на світі, у свою останню мить. 
Нерухома людина дивиться на вас сумно, перелякано, мов хворий 
на лікаря, і поглядом, єдиним, чим може висловитися, каже: «Ти 
йдеш жити далі, працювати і споглядати інші обличчя, а я 
залишаюся тут, приречений і скутий, свідок, про якого відоме 
лише ім'я, професія і вік, а часто навіть ані це, – залишаюся 
назавжди лише видінням, і то не видінням самого себе, а видінням 
одного твого погляду». 

Самотність образу на портреті є такою, що художник іноді 
відчуває потребу намалювати коло особи ще якийсь предмет, з 
нею пов'язаний, якийсь символ, що її тлумачив би і пояснював. У 
деяких випадках я сам це робив, але швидко усвідомив марність 
того чину. Бо предмети, інструменти, зброя чи іграшки змінюють 
із часом не лише форму, але й значення, і потім стоять поруч із 
тією самотньою постаттю, застарілі й незрозумілі; й самі самотні, 
ще більше її виділяють і віддаляють. 

Певний час я так гостро відчував цю закутість, глухе, вічне 
мовчання портрета, що піддавався спокусі написати до портрета 
слово-два, якесь ім'я чи інші важливі речі, що характеризували б 
цю особу, і які потім хоч трохи пояснювали б і зв'язували її з 
глядачем. Я швидко мусив збагнути, наскільки це позбавлене 
смаку і – марне. Потім навіть уночі мені не давали спокою ті легко 
кинуті слова, які я не мав сили стерти, бо портрет більше не був у 
моїй владі. Немічний, я дивився перед собою, як ті слова, не стерті 
крізь століття і повністю позбавлені колишнього сенсу, чужі для 
нової вимови, викликають співчутливу посмішку глядачів, якщо 
взагалі щось викликають, і роблять нещасливий образ ще 
дальшим, відчуженішим і самотнішим. 

Нарешті я переконався, що на все це немає ліків, ані ради. 
Малюючи портрет людини, ми вбиваємо її кожним поглядом, 
поволі, як біологи вбивають тваринку, яку препарують, і коли ми її 
повністю умертвимо, вона оживає на нашій картині. Лише 
самотність людини на портреті більша, ніж самотність скелета в 
землі. 
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Це є мистецтво малювання портрета. І тому початківці та 
кепські маляри не вміють робити портретів, бо не вміють їх 
виділити, ізолювати, «препарувати». Кепські портрети по тому і 
пізнаємо, що особистість на них стіснена, сплетена і зв'язана з 
довкіллям, в якому вона немов частково продовжує жити, бо 
художник не смів чи не вмів виконати важку роботу виділення і 
звільнення, «вбивання» і «увічнення» особистості. 

– Мені завжди сумнівно, коли хтось каже: існує тисяча 
способів, як можна малювати. Звідки тисяча? І чому тисяча? Якщо 
є більше одного, то є, звісно, і більше тисячі. І тоді немає меж. І 
яка користь від того, що є навіть тисяча, коли кожен із нас знає і 
вміє лише одним. Тому для кожного художника існує лише один 
спосіб. Ті, для кого існує тисяча способів, не малюють. Отже, ми 
квити. 

Ще в молодості я пояснював це на тертуліях (вечірні 
посиденьки) запіненим дискутантам і неробам. Але я й тепер не 
бозна-який проречистий, а в молодості зовсім не мав хисту 
висловлювати свої думки зрозуміло і переконливо. Врешті, ту 
категорію людей ніхто не може переконати. Пригадую, що ще тоді 
я казав таке: для мене існує лише один спосіб малювати. Це спосіб 
моєї покійної тітки Анунціяти з Фуенти де Тодоса. Дитиною я 
спостерігав, як моя тітка навчає свою доньку, трохи старшу від 
мене, ткати. Мала сиділа за навоєм, а тітка поруч із нею. Човник 
летів, і навой стукав, але голосніше за цей гуркіт вигукувала тітка, 
за кожною ниткою і при кожному ударі: 

– Збивай, збивай щільніше! Не жалій його! Збивай дужче! 
Мала згиналася під тими словами і вдаряла щосили, але для тітки 
ткання ніколи не було достатньо густим і щільним. Цілими днями 
сиділа вона над дівчинкою і в її білий розділ у чорному волоссі 
строго кричала: 

– Набивай! Густіше! Ти не сито тчеш! 
Усе життя я малював під девізом тієї простої і строгої жінки. 

(Всі, хто чогось вартий у своїй роботі, строгі.) Скільки б не 
жартували мадридські сноби і реформатори і скільки б не 
глузували з рецепту «тітки з Фуенти де Тодоса», я знаю, що кожен 
раз, коли давав волю фантазії і не ущільнив, не стиснув свій 
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предмет, виходила погана картина. Це означає, не те, що всі інші 
вдалі, а те, що я зробив усе, що міг і вмів, аби вони були вдалі. 

Правда, казали мені, що я обминав труднощі і з легкістю 
впливав на глядачів, підкреслюючи певне місце до карикатури. 
Перший докір не слушний, а другий слушний лише почасти. Я не 
обминав труднощі, я їх завжди чесно долав, але подолані, я їх 
вплітав і стискав у те «підкреслене» місце. Бо, знаєте, на кожній 
картині завжди є лише одне місце, що створює ілюзію дійсності. 
Воно єдине важливе і вирішальне, мов підпис на векселі. Цим 
місцем можуть бути очі, або рука, або просто металевий ґудзик, 
освітлений у спеціальній спосіб. 

Я завжди дивуюся і жалію сам себе, коли згадаю, з якими 
малими знаннями колись увійшов у життя, як мало мав забобонів і 
небезпечних бажань. У той час думати про головні речі у житті 
означало непростиму ваду. Таким було суспільство. А мені, 
невченому і до всього охочому маляреві, це було жаданим. Але 
згодом, коли я почув, як те саме суспільство скрипить у своїй 
будові, перед моїми очима пройшло стільки чудес і страждань, що 
навіть тваринка на моєму місці почала б замислюватись і робити 
висновки. 

У важкі хвилини я бачив усю жалюгідність неосвічених 
можновладців, «людей із села», а також неспроможність, слабкість 
і розгубленість людей пера і науки. Бачив, як принципи і системи, 
що здавалися міцнішими за граніт, щезають, мов туман, перед 
байдужими чи зловтішними очима натовпу, і як те, що донедавна 
було справді туманом, перед тими ж очима гусне і вибудовується у 
недоторкані та святі принципи, твердіші за граніт. І я питав себе, у 
чому сенс тих перемін, за яким планом усе це відбувається і до 
якої мети веде. І скільки б я не дивився, слухав і роздумував, я не 
віднайшов ані сенсу, ані плану, ані мети всього цього. Та прийшов 
до одного негативного висновку: наша особиста думка не означає 
багато і ні на що не здатна; і до другого, позитивного: треба 
прислухатися до легенд, тих слідів віковічних колективних 
людських творінь, і з них відгадувати, наскільки це можливо, сенс 
нашої долі. 

Є кілька точок людської діяльності, навколо яких в усі часи 
повільно, нашаруваннями, створюються легенди. Збентежений 
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тим, що безпосередньо відбувалося навколо мене, я в другій 
половині свого життя прийшов до висновку: даремно і помилково 
шукати сенс у неважливих, а вдавано таких важливих подіях, що 
відбуваються навколо нас, потрібно шукати його в тих 
нашаруваннях, що створюються століттями навколо кількох 
головних легенд людства. Ці нашарування постійно, хоча дедалі 
менш вірно, відтворюють форму того зерна істини, навколо якого 
вони складаються, і несуть його крізь століття. У байках – 
справжня історія людства, з них можна відчути, якщо не повністю 
відкрити, її сенс. Існує кілька головних легенд людства, які 
показують чи хоча б висвітлюють шлях, який ми здолали, коли не 
мету, до якої йдемо. Легенда про перший гріх, легенда про потоп, 
легенда про Сина Божого, розіп'ятого для спасіння світу, легенда 
про Прометея та викрадений вогонь. 

Останні слова глухий старий вигукував голосно. Тепер 
раптом замовк і задивився кудись поруч мене, як моряки 
дивляться на безодню. Здавалося, що в раптовій тиші він 
прислуховуеться до голосу всіх незліченних легенд, чиїх імен не 
знає і не здатен їх усіх перечислити. Так він мовчав довго, поки 
знову не опустив погляд на стіл перед собою. Здавалося, що він 
ніби звідкись повернувся. Тоді в нього біля повіки затанцювала 
тоненька брижа, все, що залишилося від колишньої посмішки, і він 
продовжив тихо, найтихішим голосом, яким тільки може 
говорити глуха людина: 

– У молодості про такі речі розмовлялося пошепки, лише з 
надійними і близькими людьми, переважно віч-на-віч. Сьогодні, 
1828 року нашого віку, вже давно може говорити хто хоче і як 
хоче. Це, звісно, не означає, що сьогоднішні люди не мають своїх 
тем для розмов віч-на-віч і пошепки. 

– Повірте мені, я бачив усе, і я не є ні товстошкірим, ні 
дурнем, коли нічому не дивуюся і коли мене ніщо не збуджує, я 
просто маю право на таке. Тому, що я бачив усе. А треба багато 
бачити, щоб побачити все. Бачив природу, бачив суспільство. Ох, 
суспільство! Знаю його закони кристалізації, такі прості, що нас 
бентежать і бентежитимуть завжди. Чую його ходу, яка, попри 
великий шум і гуркіт, є лише тупцюванням на місці. Знаю бідноту, 
терплячу, сумирну масу. Знаю бунтівників, людей, які йдуть проти 
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течії, злочинців, жебраків, публічних жінок. Знаю королів і 
принців, наших та іноземних. Знаю генералів, міністрів, 
іспанських і французьких, і більше того, знаю старшого сержанта, 
від якого пахне поясом і помадою для вусів. Все це знаю, і все це 
неважко пізнати і зрозуміти. (Я намалював багато різних людей. А 
коли малюю портрет людини, я бачу момент її народження і 
смертну годину. І такі ці два моменти близькі один від одного, що 
не залишається місця ні для чого, навіть для якогось подиху, чи 
руху.) Але те, перед чим слід зупинитися і перед чим залишаєшся 
у святому нерозумінні і німій повазі, – світ думки. Бо світ думки – 
це єдина дійсність у цьому вихорі марив і привидів, що 
називається справжнім світом. Якби не було думок, моїх думок, 
що втілюють образ, який малюю, все б зірвалося у нікчемність, з 
якої виникло, вбогіше від зсохлої, облущеної фарби і полотна, на 
якому нічого не зображено. 

 
Десь відразу по тридцятих роках, задовго до того, коли я 

захворів і почав втрачати слух, мені приснився дивний сон. Якась 
тепла і приємна кімната, панська кімната, що видає смак 
шляхетної людини, з найкращими меблями та кількома 
дорогоцінними вазами і порцеляною. Шпалери з блідо-жовтого 
паперу приємного орнаменту. Коли я краще роздивився той 
орнамент, побачив, що він складається лише з літер слова mors, 
написаних так: MOrs. Цілий орнамент був не що інше, як безліч 
разів повторене, дрібно і гарно написане слово: «смерть». І ті 
дивовижні шпалери зовсім не надавали кімнаті якогось 
неприємного чи похмурого характеру. Навпаки, я хотів, щоб мене 
якомога довше залишили у ній, я проводив рукою по тканині і 
порцеляні. Я був спокійний і задоволений, як це лише можна бути 
у приміщенні, що відповідає всім нашим потребам. 

Минуло вісім, може, й дев'ять років. Я хворів, подорожував, 
працював і геть забув дивний сон. Живучи у повній самоті, на 
віллі поблизу Мілана, я багато страждав. Не через зло, яким 
сповнений світ, а через свої думки про це зло. Кожна зустріч із 
людьми кидала мене у незбагненний і жахливий страх. Кожного 
дня переді мною втілювалися нові й непередбачувані можливості 
зла та нещастя. Протягом двадцяти чотирьох годин кожна з них 
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мені корчила живіт, хвилювала серце, отруювала день і ніч, а 
потім зникала, як зайва і цілком безпідставна. На її місце 
приходила нова. Ці жахи породжував кожен дотик, кожна спроба 
дотику до світу. А коли я усамітнювався, вони виникали звідкись 
із мене самого. 

Щоб відбитися від страхів, про які, – мене це найбільше мучило, 
– знав, що вони вигадані, я почав по стінах найбільшої кімнати 
малювати «протистрахи». Всі стіни я вкрив картинами і рисунками, 
так що не залишалося місця ні на ніготь. Залишився лише маленький 
трикутник над вікном. Трикутник був неправильним (бо кімната 
перебудовувалась, і це вікно пробито згодом) і виглядав так... Я 
давно забув колишній сон, від якого мене відділяло стільки років і 
стільки ночей, сповнених снами, що панують, «поки розум спить». І 
все ж у це маленьке місце я вмалював не образ, не орнамент, а, мов 
за домовленістю, мов під диктант, написав слово тогз. І то, як 
вимагало місце і як це тільки можна було, і як колись бачив усі сні: 
MOrs. І тут це слово залишилося як талісман, що оберігав мене від 
страхів, поки я не видужав і не повернувся в спокійну владу розуму, 
де амулети не потрібні. 

Живучи між людьми, я постійно запитував себе, чому все 
мисляче і духовне в нашому житті таке немічне, беззахисне і не 
пов'язане в собі, таке ганебне для суспільства всіх часів і таке чуже 
більшості людей. І дійшов до такого висновку. Цей світ є царством 
матеріальних законів і анімального життя, без сенсу й мети, зі 
смертю як завершенням усього. Все, що є духовним і мислячим у 
ньому, потрапило у нього випадково, Як цивілізовані люди, що 
зазнали корабельної аварії, зі своїм одягом, знаряддями, зброєю 
потрапляють на далекий острів із зовсім іншим кліматом, звірями, 
які його населяють, і дикунами. Тому всі наші ідеї носять дивний і 
трагічний характер речей, врятованих у корабельній аварії. Вони 
носять на собі знаки іншого забутого світу, з якого ми колись 
вирушили, катастрофи, що нас сюди привела, і постійного марного 
прагнення пристосуватися до нового світу. Бо вони в безперервній 
боротьбі з тим новим, їм за сутністю протилежним світом, в якому 
опинилися, і водночас у постійному змінюванні і пристосуванні до 
того світу. Тому кожна велика і благородна думка – чужинець і 
мученик. Тому – неминуча туга в мистецтві і песимізм у науці. 
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Вже зовсім смеркло. Я навіть не зауважив цього, але мій 
співбесідник, як і всі старі люди, був чутливим до зміни дня і 
погоди. І всі голоси зовні та навколо нас немов замовкли 
одночасно. А з тишею, що настала, згасав і голос Гойї. У повній 
тиші він підвівся з-за столу. Навіть відсування його стільця не 
здійняло ані найменшого шуму. Він пішов просто, майже не 
попрощавшись, як ідуть із кав'ярні люди, що є постійними 
гостями, сказавши лише, легко і природно: до побачення! Капелюх 
його був увесь час на голові, а палка у лівій руці. 

Трохи згодом вийшов і я. 
Наступного дня із певним збудженням, що не покинуло мене, 

я весь час думав про старого пана і розмову, що очікує на мене 
ввечері. Як тільки сонце зайшло за перші катери у пристані, я 
поспішив у віддалене передмістя. 

Цирк був повністю готовий. Навколо нього зібралися 
робітники, нероби і чорні вояки колоніальних загонів. З шипінням 
горіли карбідні лампи на вході, хоча було ще видно. Навколо них 
збиралися перші метелики і задоволені дітлахи. 

У кав'ярні було спокійно, майже порожньо. Я сів за той 
самий стіл, за яким ми сиділи вчора ввечері, і замовив один із 
південних напоїв, які настільки охолоджені, що викликають 
спрагу, і від яких у роті не отримуєш того задоволення, що вони 
обіцяють своїм яскравим забарвленням. Коротко – один із тих 
напоїв, у яких найкращим е їхнє ім'я. Деякий час я сидів спокійно, 
але згодом моя впевненість почала зникати і обертатись на 
нервове очікування. Розчарування, на яке я не мав права, почало 
мене мучити. Я згадував про все, що мені старий пан говорив 
учора, і повторював подумки все те, про що я його хотів запитати. 
Тоді я вперше подумав написати про те, що чув від нього. 

Надворі темніло. Засвітили першу лампу, біля дзеркала, над 
касою. Щоб скоротити чекання, я попросив чорнила і паперу. Це 
викликало досить помітне збентеження і невелику розмову між 
господарем і обслугою. Виглядало так, ніби я замовив якусь 
екзотичну страву. Офіціант, здається, хотів мені відповісти: 
цього в нас немає. Але господар послав його до своєї квартири, до 
якої вели двері кав'ярні. Звідти він вийшов зі всім, що було 
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потрібно. Досить великі аркуші паперу, куплені на розпродажу 
якоїсь збанкрутілої фірми. Чорна і велика чорнильниця, – такої 
зараз ніде не побачите. Чорне і занедбане французьке перо, тонке, 
мов язик змії. 

З кав'ярні я вийшов пізно, оскільки провів дві години за 
писанням, даремно чекаючи на вчорашнього співбесідника. 
Господар повечеряв і тепер із своїми гостями грав у карти, на 
кавалку зеленого сукна. 

Перед кав'ярнею було порожньо, але перед цирком збирався 
горластий люд під яскравим і неприємним світлом карбідних ламп, 
що надавали обличчям блідого і сонного виразу, а очам 
нездорового блиску. Раптом мені здалося, що в кінці натовпу, у 
напівтемряві я побачив зігнутого старого в плащі старомодного 
покрою, з палкою в руці і великим капелюхом на голові. І відразу 
загубив його з поля зору. Я побіг крізь натовп. Задивлені в цирк, 
люди не розступалися. Звиваючись поміж ними і штовхаючи їх, я 
перебіг через увесь простір, але від старого не було й сліду. Якийсь 
малий чоловік у спортивному одязі, коло якого я зупинився 
задиханий, голосно сварив на мене: 

– Чого штовхаєтесь? Що це таке? Так роблять кишенькові 
злодії. 

Я мусив відмовитись від дальшого пошуку того, чого не 
можна знайти. Змучений, я повернувся до міста. А наступного 
дня, рано-вранці, я залишив Бордо назавжди. 

 
 

Переклала Олена Дзюба
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Іво Андрич 
 

У  ДОРОЗІ 
(Із циклу  "Єлена, жінка, якої немає") 

 
 

Хтось заговорив про подорожі. Розмову підхопило ціле 
товариство. Говорили всі, часом і по двоє нараз. Добре вино, яке 
пили неквапом, маленькими ковтками, пожвавлювало розмову. 

 Люблю подорожувати!  мовив несподівано й тихо один із 
юнаків, усміхнувшись при цьому, і був у тій посмішці наче якийсь 
приглушений клекіт і радість початку дороги. 

Та юна усмішка схвилювала мене й підохотила і самому дещо 
сказати про подорожі, але подумки. Це був непроказаний  
монолог, який, наче підземний потік, нечутно струменів під їхніми 
гучними оповідями. 

А хто не любить? Поговоріть із жінками й чоловіками, 
побачите. Зазирніть углиб душі старим, урівноваженим людям, які 
не розповідають про свої бажання, і ви знайдете там ту саму 
пристрасть  вона завмерла, втратила вже надію, але жива й 
тривка. Мабуть, можна сказати, що кожен любить подорожі чи 
бодай думки про них, як своє інше, краще життя. Та коли я кажу, 
що люблю подорожувати, то маю на це особливу причину. Єлена, 
котра з’являється так рідко, в дорозі чи не найчастіше буває поруч 
зі мною. Тому я люблю подорожувати один і тому подорожую 
часто. Лиш почне доспівати літо, враз якась сила, що приходить 
невідомо звідки  чи то з мене, чи з навколишніх світів, тягне 
мене, як волога тягне паросток до світла, і я вирушаю в дорогу, 
їду, пливу, лечу. Іншими словами, я щасливий, бо й сам не зміг би 
сказати, де я. 

Тоді й трапляються ті щасливі хвилини, коли з’являється Єлена. 
Як, коли, в якій нагоді і пригоді, не можу сказати, тому що я сам 
ніколи не здатен цього ані передбачити, ані пояснити собі потім. 

Буває, що я зустрічаю її вже на самому початку подорожі, так, 
наче вона на мене чекала. Ось я вмостився в купе на лаві край 
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вікна (ясно-зелене сукно з білим мереживом в узголів’ї), поїзд 
рушає і за кілька хвилин лишає позаду дрантиве й сумне 
передмістя. Коли повз велике вагонне вікно починають 
пропливати й струменіти широкі смуги садів та ланів і звиваються 
у вихорі ожилі юрми огорож, дерев і телеграфних дротів, я 
відвертаю погляд від лави навпроти, порожньої, наче вона когось 
чекає. Я наполегливо вдивляюсь удалеч, знаючи, що всі ці 
простори й предмети, котрі швидкість перетворює на текучу, 
зворохоблену масу, густішаючи, набувають образу моєї супутниці. 
Я вдивляюсь у далечінь, у темну смугу дубового лісу на обрії чи в 
хутір, що вимальовується напів на землі, а напів на небі, а 
водночас знаю, що тут, напроти мене, вже сидить і стає дедалі 
реальнішим створіння, сама присутність котрого викликає в мені 
незмірну радість, що зростає з кожною миттю в незлічимій 
пропорції. Хіба тоді не однаково, куди дивитися: в далеку точку на 
виднокраї чи в обличчя жінки, яка постає переді мною? Адже 
радість від її чимраз відчутнішої присутності, від того, що вона 
існує, отака, яка є, що мені дано її бачити й бути поруч, ця радість 
така велика й росте з такою шаленою швидкістю, що затоплює і 
стирає наші образи, простори й делечінь довкола нас, 
перекочується через чітку лінію на краю небосхилу і проливається 
дощем по усіх світах.  Найбільше ж диво цієї радості і є в тому, що 
будь-якої миті я можу спинити той приплив щастя, повернути його 
й обмежити двома нашими тілами й тісним простором купе, в 
якому ми їдемо. А за кілька секунд по тому повінь щастя 
починається знову, і в ній зникаємо ми обоє, і купе, і цілісінький 
світ разом із нами. 

І такими помахами, від яких непритомнієш, несе мене та 
вселенська гойдалка від одного цілковитого щастя до іншого, від 
Єлениної і моєї присутності до зникнення нас і всього разом із 
нами у щасті всезагального існування. І в жодній точці цієї 
нескінченної дуги ми не спиняємось ні на мить, бо весь час або 
підіймаємось, або спускаємось. 

Так, Єлена зараз тут, я її бачу краєчком ока на пругові 
широкого видноколу, який тане, мчить і розбивається у бистринах 
і водоспадах  нерухома й безмовна, але вже жива і справжня. 
Ясний, вільний і широкий погляд її щойно явлених очей ще не 
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набув гостроти й зосередженості. Так зі свого тіла, що має свіжість 
гірського молока й гіацинта, дивляться на світ молоді жінки  
чистими, тихими очима. Ті очі, що рухаються повільно й міняють 
вираз непомітно, як небо барву, схожі на шматочок глобуса, 
тьмяно освітленого зсередини, який нагадує про ще не відкриті, 
але вгадувані частини континентів і океанів. Погляд тих очей 
ніколи не спочивав лише на мені, і я міг якимось незбагненним 
чином насолоджуватися усім тим, що вони бачать у той самий час, 
коли дивляться на мене, бо ті очі простилали поперед себе 
невідомі країни незайманих світів, у яких губився і мій, бачений 
ними, образ. Вони рухалися й сяяли з безпристрасною точністю 
небесних перемін і водночас бентежили мої відчуття й вабили на 
небачені стежки  і в чарівні омани. 

У моєму житті рідко коли траплялася  лише перед 
величними й надзвичайними видовищами, котрі, поєднавшись, 
розстилають перед нами земля і небо  така ж гра і зміна 
загострених відчуттів, їхнє необмежене багатократне посилення, 
аж до сприйняття воднораз явищ, що їх ми зазвичай, поза цими 
святковими хвилинами, пізнаємо й відчуваємо тільки нарізно й 
поодинці. (Такі миті не мають назви і залишають по собі лише 
невиразний слід у споминах нашого щодення). 

Так одного разу, коли я стояв на висоті трьох тисяч 
чотирьохсот метрів і дивився на глетчери над собою і на сонячний 
відблиск на них, що здавався нерухомим, я раптом почув, як від 
них здіймається безконечно тонкий шум, наче музика, яку вухо 
ледве здатне вловити і ніяк не може втримати. Так іншим разом, 
одного осіннього похмурого дня, під сірим небом, я стояв самотою 
у степу, що розстилався від моїх ніг до неясної лінії небосхилу. І 
поки я прислухався, як тихо й гостро скиглить гнана вітром трава, 
колишучись дрібними сивими хвилями, я раптом побачив на 
гребенях тих безкраїх хвиль якийсь полиск, що його звикле до 
узвичаєних явищ і картин око ледве може розрізнити й помітити і 
який іде наче не від сонця. 

А в подорожах із Єленою такі зміни відчуттів, які за інших 
обставин бувають рідко, траплялися постійно, були цілком 
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можливими і здійснювалися з легкістю сну й швидкістю думки. 
Так було й тепер. 

Коли на одному з поворотів сонце обігнуло нас і опинилося 
на Єлениному боці, вона заплющила на мить очі. Тоді я побачив її 
важкі й дивовижні повіки, під якими жили й палали власним 
вогнем світи, через що вії, не в змозі вповні приховати сяйво, 
променіли ніжними відблисками гарячого, темного золота 
чудесних відтінків. 

Поки вона отак сиділа, заплющивши очі, я роздивлявся її 
чоло, щоки і шию. Довкола них, немов літня спека довкола плодів 
на деревах, мерехтів пливкий ореол могутнього, проте ледь 
видимого сяйва і губився на краях в рухомому й текучому 
краєвиді, що його швидкість жене, шматує і розсипає в очах 
подорожнього. 

Так ми, долаючи простір, довго мовчали: вона за законами 
свого буття й витворення, а я у невимовній насолоді від її 
присутності, що росла, і вихлюпувалась через вінця, і забирала з 
собою все, про що можна було подумати чи сказати. 

Та якоїсь хвилини я не зміг стримати бажання. Забувшись, я 
на мить порушив мовчанку, лише на стільки, аби їй у півслова 
сказати, що я незмірно щасливіший за всіх людей на землі, котрі 
свій день і свою ніч, свій хліб і свій дім ділять із привидами, а не 
так, як я, зі справжньою жінкою, досконалою у своїй істоті й у 
своєму образі. 

Цього було досить, аби жінка, яка для мене уособлювала силу 
й красу світу, розтанула,  наче видіння. 

Напроти мене, у ритмі швидкого поїзда, гойдалася порожня 
лава, наче гілка, з якої злетіла птаха. Вагонне вікно марно ловило й 
перехрещувало нові й нові пейзажі у новій грі світла і хмар. Усе це 
пропливало мимо й відходило кудись безформними, текучими 
масами. А я їхав далі, мов заклопотаний одинак, ким я, зрештою, 
за відсутності Єлени завжди й був. 

 
Буває й так, що Єлена з’являється по-іншому, за іншої нагоди, 

але завжди в дорозі, завжди дивно й неждано. 
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Іноді, коли ви повертаєтеся з якогось чужого міста, у вас 
залишається годинка-друга між двома поїздами, або між поїздом і 
літаком, чи пароплавом і поїздом. Ці години завжди мають 
особливе забарвлення й особливе місце в нашому житті. 

Пополуденне сонце після дощу. Речі в камері схову, в кишені 
квиток, щоб їхати далі, вечір. Усе минуле життя позаду мене, все 
майбутнє ще попереду. З’являється вільний простір цілковитої 
свободи. Тут гарно жити. Все навколо не так, як було і не так, як 
буде, а так, як могло б бути і як, чудом якимось, і є насправді. Усе 
життя раптом стало чітким, ясним, безіменним, відчутним лише 
завдяки тому, чого воно варте саме по собі. Все має особливе 
значення і вартість: і те, що ти думаєш, і що бачиш, нюхаєш чи 
куштуєш. Дрібниці й випадкові зустрічі сприймаються тоді як 
важливі речі й значні події. 

Задихавшись, я швидко йду вулицями, розглядаю вітрини, 
пам’ятники й будівлі, наче зможу забрати все це з собою у 
споминах. Заходжу до крамниць і купую всілякі дрібнички, 
подарунки, які я повезу додому друзям. Я схвильований, наче 
відбираю щось у життя, краду у смерті. Везу подарунки іншим, а 
сам іду сповнений радості, ніби це мене зусібіч обдаровують 
якимись коштовними речами, а водночас ще й поглядами та 
усмішками, що вартують у тисячу разів більше, ніж речі. Я 
проходжу незнайомим містом, ніби чужим розбуялим садом. 
Роздивляюся, купую, вибачаюсь, дякую. А переді мною весь час 
точна година й хвилина мого від’їзду. 

Я увійшов у велику, залиту світлом, гарно обладнану 
крамницю канцелярських товарів, подвійні двері якої майже не 
зачинялися, бо постійно хтось виходив або входив. Була та пора 
року, коли дні починають помітно коротшати. Надворі було ще 
досить ясно, коли у крамниці спалахнули вогні, всі одразу, і 
заповнили приміщення молочним сяйвом, у якому ожили всі 
предмети, барвисті товари на прилавках і полицях, обличчя 
покупців і продавчинь. Тієї миті я побачив Єлену. Вона йшла до 
каси, щоб заплатити. Продавчиня полишила своє місце й 
проводжала її поглядом, не зводячи з неї очей. Касирка неуважно 
взяла банкноту, а коли хотіла віддати решту й підняла очі до 
Єлениного лиця, враз підвелась і стоячи простягнула їй гроші. 
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Єлена попрямувала до виходу, а маленька продавчиня йшла за нею 
аж до дверей, мабуть, наміряючись їх відчинити. Але їй у цьому 
завадив якийсь старший службовець, котрий випадково опинився 
там. Дивлячись Єлені в обличчя, він широко відчинив двері й 
мовив голосно й радісно: 

 Нічого, я зачиню! 
Жінка за касою все ще стояла й дивилась услід Єлені.  
Я був у захваті, бачачи, як кожен немов якими чарами 

змінюється, щойно гляне Єлені в обличчя. Тільки коли двері за 
нею зачинилися, я схаменувся, що треба поквапитись і підійти до 
неї. На біду, я ще не розрахувався. Я швиденько витрусив гроші 
перед касиркою, і та  ковзнула по мені поглядом, немов по цифрі у 
довгій низці інших цифр. Штовхаючись і спотикаючись, я вибіг на 
вулицю. Подивися ліворуч і праворуч. Людський потік нуртував 
широкими тротуарами по обидва боки, посередині повзла 
безперервна вервечка автомобілів. Була та непевна година, коли 
день переходить у ніч. Все було освітлене, однак невиразне й 
незрозуміле. Мені здавалося, що повз мене проходить процесія з 
масками на обличчях. Де тут загубилася Єлена? В якому напрямку 
пішла? Як мені її знайти?  Я зробив те, що було найгірше і 
найнерозумніше. Кинувся ліворуч, грубо проштовхуючись і 
зазираючи в обличчя кожній жінці. Тоді вернувся до крамниці й 
пішов праворуч. Коли  вже втратив будь-яку надію, знову 
повернувся туди, звідки починав. Там я ще трохи постояв, як 
людина, котра безповоротно втратила те, що є для неї 
найдорожчим. Все було імлисте й розпливчате, лиш одне було 
ясно: із такою втратою людина не може змиритися. 

Довго ще я блукав тією людною і жвавою частиною міста, 
тягнучи свої пакунки і розгублено розглядаючись на всі боки. 
Інколи мені ввижалося, що Єлена повертає за ріг. Я стрімголов 
кидався бігти туди і бачив там  якусь незнайому жінку. 
Присоромлений, зупинявся. Але трохи згодом мені знову 
здавалося, що у натовпі, на протилежному боці вулиці, видніється 
Єленина постать. Я перебігав дорогу, нехтуючи правилами, і  
марно. Все мене ошукувало. Я дедалі більше втрачав довіру до 
своїх очей і своїх кроків.  
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Виснажений і втомлений, я прийшов на вокзал перед самим 
відходом поїзда. Забрав свої речі, влаштувався у примарно 
освітленому купе. Пакунки з крамниці поскладав у свою валізу. 
Мені здавалося, що я роздвоївся і бачу себе збоку, як я довго, 
нерухомо сиджу з валізою на колінах, усе питаючи себе, чи 
справді то могла бути Єлена, а потім міцно і рвучко притискаю два 
замки на валізі, котрі, заклацуючись, промовляють металевими 
голосами, один: так!, а другий: ні! 

Ми проїжджаємо через вологу пітьму й безлюдний, чорний 
простір. Єлена більше не з’явиться. Темрява, вогкість. Це не її 
стихія. Переді мною безсонна ніч, неозора, нестямна, вбивча 
пустош. Здається, що жива істота в ній не виживе і не побачить їй 
кінця. А мені варто жити й чекати. Жити з надією, в очікуванні. І 
без надії теж. 
 
 

Переклала Наталя Чорпіта 
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Бранко Чопич 
 

ГОСТРОКОЛЮЧКА СТАЄ ГЕРОЄМ 
 

  
Гостроколючка, малий войовничий їжачок, потрапив у полон. 

Одного разу, надвечір, його зловили малі діти, в самій глибині 
тернових кущів, де він мешкав разом із своїми батьками. Марно 
батько радив йому:  

– Гостроколючко, сину, вирушай на лови тільки тоді, коли 
літатиме кажан, і коли листя присмерком стане сірим. Інакше тебе 
зловлять діти, які зі своїми батьками живуть там, внизу, у кінці 
дороги в дивакуватому кублі, яке цілий день димить. 

Це його добрий батько Живий Будяк мав на увазі дім, який 
знаходився при дорозі. 

Того фатального надвечір’я нетерплячий Гостроколючка ще 
зовсім рано, одразу після заходу сонця, висунув свій вологий 
носик з-під однієї висячої гілочки терену. Кажана не було, а листя, 
ще темно-зелене, тремтіло на вечірньому вітрі. 

“Кажан, напевно, заснув, а листя грається з вітром, і забуло 
змінити колір”, – подумав собі їжачок і спустився у поле нижче 
терносливу. 

І тут його біля самої дороги зловили діти, які повертались з 
пасовища, женучи перед собою стадо овець. 

Його зачинили у дворі зі свійськими птахами, який був 
загорожений таким міцним парканом, що марною була будь-яка 
спроба втекти. 

Тут його першим помітив пихатий півень, який як раз 
збирався іти до пташатнику спати. 

– Охо-хо, звідки ця миша отут? – прокукурікав він звисока. – 
Шуруй звідси надвір, доки я тебе своїми кігтями… 

І він, надувшися, попрямував прямо на бідного їжака, який 
весь зіщулився від страху перед таким силачем. Але коли півень 
підійшов зовсім близько, він раптово застиг, насупився, 
розвернувся, й поспішно закрокував назад до курятника, 
бурмочучи собі під ніс: 
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– Звідки тут з’явилися колючисті миші?.. І так важко жилося, 
а тепер… Лишилося тільки, щоб щоб ще прилетіли крилаті лисиці, 
і, це… кінець світу вже тут. 

– Ти диви, злякався мене, хто б міг подумати! – задоволено 
подумав Гостроколючка. – Виходить, я-таки щось важу! Треба 
мені тепер бути хоробрішим. 

Свійські птахи швидко всі полягали спати, і невеличке 
подвір’я опустіло й оніміло. Один кажан пролетів низько над 
самим парканом. 

– Час нічного лову, – сумно згадав Гостроколючка і пішов 
роздивлятися свій новий притулок. 

Бідним був його новий світ: просторий курятник, два коритця 
для води, одна мірка для пшениці, перевернута і пуста, і зовсім у 
кутку купа старої цегли. А коли зовсім спустилася ніч, до того ще 
й долучилося десять тисяч зірок та кривий місяць, але й це не 
могло втішити маленького полоненого. Зірки всю ніч мерехтіли, і, 
мабуть, про щось розповідали, але малий їжак не тямив їхньої 
мови. Мову зірок, напевно, знала тільки мудра сова, яка мешкала в 
дуплі дерева понад тереном. 

Перед світанком Гостроколючці снилося, що в нього виросли 
крила, і він втік із рабства; а вранці їжачок прокинувся дуже 
сумним. 

– Що це за плаксулька згорбився за коритом? – презирливо 
зашипів на нього гусак, похитуючись на ходу, подібно до білого 
пернатого човна. 

– Подруго гуско, зараз побачите, що із ним зроблю я, Хитайло 
Мудрий! 

І гусак, який насолоджувався своїм геройством перед 
слабшими за себе, підходив до малого їжака із високо піднятою 
головою; але ледве гусак ступив два кроки, їжачок настовбурчив 
усі свої голки і зайняв бойову позицію. 

– Я Гострокол, син Живого Будяка, славетного їжака, який 
знищив стільки змій, скільки колючок на його тілі. Гей ти, 
нахабний пернатий м’ячу, я покажу тобі, що я гідний син свого 
хороброго батька! 
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Осоромлений гусак був вимушений тікати, а малий герой 
задоволено подумав: 

– Батьку мій, ти далеко від мене, але принаймні можеш бути 
за мене щасливим! Я гідно і хоробро себе показав, хоч я ще й 
молодий. 

Те саме сталося і з індиком та качуром, які були такими ж 
базіками та гордіями, як і гусак, щоправда не настільки дурними. 

Досить швидко майже весь двір сповнився розповідями про 
страшне колюче створіння, яке нагнало переляку на всіх місцевих 
мешканців. Півень опустив свій гребінець, індик перестав 
чепуритися та набундючуватися, а гусак та качур більше не 
розповідали про свої геройства на річці. Один лише скромний 
сивий голуб, коли почув про нового мешканця двору, злетів зі 
стріхи із зернятком у дзьобі. 

– Вітаю тебе, дорогий госте! Чи не бажав би ти пригоститися 
зернятком? Чи ти з далеку? Ох, як мені шкода, що ти не маєш крил 
і не можеш злетіти до мого гнізда, аби побачити двох моїх 
прекрасних новонароджених пташенят!. Вчора вони тільки 
вилупилися, і від радості я летів через поля, як навіжений, та ледве 
не втрапив у засідку для перепілок! Прекрасні дітки, тільки-от 
боюся змій… Минулого року одна змія забрала в мене чудове 
пташеня… 

У бідного птаха при цій згадці на очі навернулися сльози, і 
він замовк. 

– Змія, кажеш? – запитав вражено їжачок. – Моє плем’я – 
великий ворог змій. Коли молодий їжак вбиває свою першу змію, 
його проголошують дорослим їжаком та справжнім героєм. Ох, як 
би мені хотілося б зустрітися зі змією, нехай би я і загинув! 

Після цієї першої розмови голуб та їжак відразу 
заприятелювали, і цілий день розповідали одне одному все, що 
знали про цей розмаїтий світ.  

По перших сутінках голуб відлетів спати, а їжак поплентався 
вздовж паркану. Коли він дійшов до одвірки, його серце збуджено 
забилося. Одвірка була відчиненою і перед ним була свобода. Він 
швидко проліз через отвір, перебіг трасу і як тільки вліз у траву, 
почув тихе шарудіння. Це була змія. 
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Довга і темна, поблискуючи очима, вона повільно протяглась 
по траві, похмуро бурмочучи: 

– Горобці на галявині говорять, що голубка з голубом 
народили двох малят. Ох, який це буде ласий шматочок! І 
минулого року я в них з’їла пташенят… 

Вже наперед насолоджуючись здобиччю, вона і не помічала 
їжака, згорненого у високій траві поблизу неї. І тоді, коли її довге 
тіло протяглося зовсім близько, їжак на мить випнув очі, міцно 
вкусив зміїний хвіст і згорнувся у клубок, виставивши наперед всі 
свої голки. 

Здивована змія стала немов божевільною – почала кидатися, 
кусатися, скривавлюючи губи об гострі голки. Кидалася разом з 
їжаком туди-сюди по траві, шиплячи так страшно, що вранішні 
купальські квітки тремтіли, ніби їм було холодно. Нарешті, 
обколена і втомлена, змія напівмертвою розпласталася у траві, і 
їжак її без жалю задушив. 

Побитий і скривавлений, зі здобиччю перед собою, 
Гостроколючка кидає погляд на подвір’я, в якому знайшов собі 
хорошого друга. Його серце водночас наповнилося і гордістю, і 
тугою. 

– З Богом, голубе, дорогий мій друже! Я врятував твоїх дітей і 
став героєм. А зараз йду до своїх показати здобич батькові. І ще 
раз, з Богом, мій крилатий друже! 

Малий сірий голуб його не чув. Він, дуже щасливий, спав 
поряд зі своїми пташенятами. А молодий їжак зі змією в зубах 
поспішав через дорогу в ніч до своїх тернових кущів. 

 

Переклад студенток 3. курсу сербської філології Інституту 
філології КНУТШ (2011) 
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Драґослав Михаїлович  
 

КОЛИ ЦВІЛИ ГАРБУЗИ 
(уривок з роману) 

  
5. 

 
Я тоді якраз трахав одну свою тьолку. Почала задобрювати 

мою стару, баті баки забиває, мою сеструху водить у кіно. Та я й 
сам був з нею необережний, приводив її додому. Андра, мій 
старий, вже почав мене розпитувати: «Що думаєш із тою 
дівчиною, що не виходить з нашої хати?» 

А, так ось що, думаю собі. Почекай, мать твою. 
Я мав одного друга, красеня, такого собі Лале, цинкографа з 

«Борби». Але він був наскільки гарний, настільки й зіпсутим, 
страшенно нахабний тип. «Лале, – кажу йому, – зроби мені 
послугу. Я сьогодні ввечері маю зустрітись з одною дівкою, а з 
Десою домовився, що поведу її в кіно. Йди ти з нею. Ось тобі 
квитки. Скажи, що я зайнятий у клубі. І будь з нею чемний, то 
порядна дівка. І ще целка». Ага, целка! Була колись! 

«Не хвилюйся, брате, – каже він, – все буде добре». 
Я не любив так позбуватись своїх тьолок, мені було би навіть 

не по собі, якби якась із них після мене попалась якомусь рагулю, 
але з цією я вже просто загибав, ну не буду ж я женитись? Тип її 
того вечора відвів у кіно, і я ще раз був ніби зайнятий, а на третій 
раз вони вже самі призначили зустріч. Тоді він на неї навалився, як 
якийсь хворий. Вона, плачучи, втекла.  

Наступного дня розпускає мені нюні: «Ти таких мені друзів 
посилаєш!» Я буцім здивувався: «Яких друзів? Ти про що? 
Волочишся тут із типами і ще маєш совість приходити до мене і 
жалітись! Ану, киш від мене!» Тоді я вставив їй клізму. «А ви 
мені, – кажу їм ніби страшно розлючений, – знайдіть ще таку 
дівку, як Деса. За мене хоче заміж, а при тому ходить ще з двома-
трьома». «А що, то ми її тобі знайшли? – питає мене Андра, – що 
ти здіймаєш бучу? З ким вона ходить?» «Ніяку бучу я не здіймаю, 
– кажу, – а вона ходить з найбільшим белградським хуліганом, 
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цинкографом Лале з «Борби», от з ким. Я сам їх вчора ввечері 
бачив». Моя Десанка приходила ще два-три рази. Батя зразу десь 
щез, стара поводиться так, ніби має роботу. Вона починає жалітись 
моїй старій. А стара їй каже: «Ну, дочко, дівчина мусить 
рахуватися з тим, що робить». І – бувай здорова, більше вона не 
з’являлась. 

Того вечора, значить, я прийшов на «Звездино» з моїм старим 
другом з клубу і партнером, з яким я багато тьолок зняв, Драґанче 
Стоїльковичем, великим лицарем і великим боксером. Він, вже 
пізніше, роками був учасником збірної у середній категорії і 
дійсно був великий мастак, але тільки перед самим відходом зі 
спорту перший і єдиний раз зумів стати чемпіоном і Сербії, і 
Югославії, лише коли ті акули, Шовлянський і Тома Холодний, 
відійшли. Бо повз них не можна було пройти ніяк інакше, як тільки 
пролетіти літаком. По дорозі до нас приєднався і такий собі Міча з 
моєї фабрики, так, один тип.  

Засік я там одну тьолку, гарну, як лялька – висока, довге 
біляве волосся, гарна голова, загострені грудки, ноги, як вилиті. 
«Драґанче, чорт тебе забирай, – кричу, – глянь на оту». «Я вже її 
бачив, – каже Драґанче, – класна». «Давай, – кажу, – її поцупимо». 
«Ти маєш на увазі, – каже він, – що то ти її поцупиш?» «Ну 
звичайно я, – сміюсь, – вона для тебе зависока». А він дійсно був 
невисокий. «А чого б тобі не підчепити ту, що з нею? Подивись, і 
вона не погана». Ми домовляємось – «Мать твою, – каже він, – 
доки ще я буду тобі спарингувати, завжди мені дістаються гірші 
баби», – аж тут починається танець, і звідкись до неї підступає – 
Столе Апаш! Приходить вчасно і бере її. З ним з’явився і Міта 
Мавпа і бере ту другу. Кидаю оком навкруги і бачу – трохи далі 
сидять і інші два душановацьких бандити – Івіца Красивий і Стева 
Ловкач. 

О, так не годиться! Звідки вони тут взялись? 
«Любо, – питає мене Драґанче, – ти це бачиш?» 
«Бачу», – кажу. Думаю собі, що нам далі робити. «Знаєш, що, 

– міняю зразу тактику, – давай візьмемо тих трьох, що лишились». 
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Ми взяли якихось двох крокодилів, а там у юрбі їх, напевно, 
було сім-вісім, все інше вже розібрали, як на іподромі. 
Станцювали той танець. 

Вертаємось на свої місця. 
«Зараз зробимо так, – кажу, – підійдемо ближче, щоб знов не 

лишитись ні з чим. І – ти візьми мою, а я візьму твою». «Ну, а ти 
вже поділив!» «Давай, давай, на другий раз я тобі буду 
спарингувати. Та й ти, Мічо, наміть собі, до якої підеш, і ти візьми 
собі одну звідти». Хочу і його сюди втягнути. Якщо дійде до 
якоїсь розбірки, нас буде хоча б троє, хоч він не має поняття про 
бійки. Але нехай буде для кількості. 

Ми підійшли ближче, і як тільки той дмухнув у саксофон, – 
ми вже біля них: «Можна?» 

Танцюю я з тою малою, що для Драґанче, і дійсно непогана. 
Дивлюсь на Драґанче: він щось теревенить, випендрюється, але, як 
видно, марно, – вона ледь вища від нього і ще й трохи задерла ніс. 
Я крадькома зиркнув на Апаша і компанію: сидять всі четверо і 
міряють нас спідлоба, – буде цієї ночі крові по коліна. 

«Знаєш що, Драґанче, – кажу потім, – зараз ми їх проскочимо. 
Йдемо знов туди, але цих двох не чіпаємо». «Добре, – каже 
Драґанче, – в мене з тою твоєю, як видно, все одно би нічого не 
вийшло». 

Тепер беремо трьох інших. Тих двох зразу вхопили Апаш і 
Мавпа. Бачу, ситуація покращується. Івіца і Ловкач почекали, щоб 
побачити, чим все закінчиться, і теж щось хапнули. 

Коли то закінчилось, я кажу: «Ну, а тепер – пильнуй. Тепер не 
мають права вислизнути від нас. І якщо помітиш, що Апаш і 
Мавпа і ті двоє підходять або йдуть біля нас, тут вже не до жартів, 
ріж першого, який трапиться під руку, не чекай, поки вони 
почнуть. І не відходьте один від одного. Будьте біля мене». 

Так і сталось. Ми ледве випередили Апаша і Мавпу. Вони, 
щоб не обламатись, взяли якихось двох ніяких. Івіца і Ловкач 
трохи покрутились на лавці і, коли побачили, що Столе і Мавпа 
танцюють, пішли і собі.  

Я бачу, що цей танець пройде без розбірки. Тепер швидко 
хапай. 
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Починаю щось теревенити, – ну, ніби її досі тут не бачив, бо 
я, як правило, помічаю кожну гарну дівку, чи часто вона тут 
буває? – в такому стилі. Вона на мене, ніби, глянула, а має великі, 
розумні зелені очі, але щось не дуже вламується. Каже, що вона з 
Крагуєваца, приїхала цього року в Белград, першокурсниця. Знов я 
щось починаю, і знов мало з того толку. Може, Апаш, думаю собі, 
вже її підчепив? А то був брутальний коханець: як на якусь западе, 
вона мусить здатись, або земля перевернеться. Якщо ще ні, то 
мушу зараз швидко її хапати, або вже не зроблю цього ніколи. 

А ми з Драґанче мали один стопудовий прикол, який ми сто 
разів випробовували, і він сто разів нам вдавався, ті жінки дуже 
тупі. Через те я, певно, і прізвисько своє отримав. 

Отак у танці я наблизився до Драґанче. «Драґанче, брате, – 
кажу, – ну як справи просуваються? В мене – ніяк». «Ех, мій 
Чемпіоне, – каже він, – не знаю, як ти, але я би і зі Шовлянським 
легше дійшов до фіналу. Поважає мене, як мертвого коня». Вони 
ніби трохи усміхнулись. Ми тоді один одному ще трохи буцім 
пожалілись, і вони – ну нарешті – розм’якли! Моя дивиться на 
нього, його дивиться на мене, ще мусять бути делікатними, але 
тепер – зацікавились. 

Трохи я відійшов і – клімат уже зовсім інший. Після того 
розгону я ще трохи жартую над собою. Вона на мене все частіше 
дивиться, а вії має – як штори. Тоді питає: «Як ото ваш колега вас 
назвав, який то ви чемпіон?» Ось! А скромність з мене аж пре. Та 
ні, нічого особливого, та який я чемпіон, просто переможець 
чемпіонату Сербії, не Югославії, але Драґанче – дійсно великий 
боксер, хоча він досі не став першим, але він точно ним стане, це і 
неперевершений боксер, і великий герой – роблю суперову 
рекламу для Драґанче. Ми старі курви: він у той час робив це для 
мене з другою. А після танцю вони зразу обміняються 
інформацією. 

Танець закінчився. Я йду провести її на місце і, скромний та 
ввічливий, яким я і є, кажу: «Вибачте, ви дуже гарно танцюєте, я, 
певно, не зустрічав дівчини, з якою б так легко сходився, і я із 
задоволенням би ще раз вас запросив. Але я помітив, що ви часто 
танцюєте з отим чорнявим хлопцем (це я про Апаша), і якщо це 
ваш хлопець чи якщо маєте якісь зобов’язання, будь ласка, скажіть 
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мені, я не нагніваюсь». «Та ні, – каже вона, – нічого такого. Я 
лише два-три танці з ним потанцювала. А крім того, він мене вже 
трохи дістав.». 

На другий раз ми їх також в останній момент обігнали – Апаш 
не звик бігати наввипередки, як правило, ґерли ганяли за ним. А на 
третій раз, як тільки почалась музика, дівчата самі вирушили до 
нас. 

І тоді – ми втрьох якраз домовлялись, щоб вони до нас 
пересіли, навіть Міча з тою третьою щось там замутив, – 
підходить Мавпа. 

«Привіт, Горобчику», – каже. «Привіт, Мавпо. Яким вітром?» 
«Ех, Горобчику, – каже, – не цуплять так тьолок, як ти то робиш». 
«Не знаю, Мавпо, – кажу, – про що ти. Коли я в тебе поцупив 
якусь тьолку?» «Не в мене, Горобчику, не прикидайся наївним. В 
Апаша. Це він мене послав. Це його тьолка». «Ти мені скажи, 
Мавпо, – кажу, – це дійсно його дівка, чи він тільки думає, що 
його. Він її вже підчепив?» Я ще трохи сумніваюсь. «Ну, може, 
вже, – каже Мавпа, – а може, ще ні. Але підчепить. Він каже – вона 
його. І передає тобі, щоб ти відступив. Я з ним уже тут три тижні 
мучусь. Уже три тижні він її тут чіпляє. Моя тьолка через це 
сидить вдома. А ти, Горобчику, знаєш, як шкідливо відбивати в 
Апаша дівах». «Знаю, Мавпо, – кажу, – але і я тобі щось хочу 
сказати: ми давні друзі, але і для тебе може бути дуже шкідливо, 
що приносиш мені погані звістки. А коли вже згадуєш свою 
діваху, то тобі, значить, немає діла до тої, з якою є мій інший 
давній друг, якого ти тут бачиш, Драґанче?» «Ні, – каже, я не 
наполягаю». «Це добре, що не наполягаєш. А Столе передай, що я 
суперечки з ним не хочу і в його власність ніколи не влізав. Ця 
ляля, скажи йому, не просто не його, вона – моя. І скажи йому, 
вона запала на мене. І ще йому передай, що я її чіпляю не три 
тижні, як він, а три місяці, просто через ту мою колишню трохи то 
був закинув. І передай йому останнє: не годиться такому Апашу 
просити когось поступитись ґерлою і зайняти його місце. Апаш 
бере або лишає. Хай не ганьбить себе. А я щось не думаю, що це 
така тьолка, щоб ми через неї бились до крові. Так що передавай 
привіт Апашу, моєму давньому другу». «Добре, Горобчику, як 
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скажеш, – говорить Мавпа, – але небезпечно відбивати у нас 
тьолок». 

Мавпа йде, і вже починається музика. Всі три дівчини 
підходять до нас, навіть та, що з Мічею. Ми почали танцювати і 
зразу перемістились у протилежний кут: якщо почнеться 
заворушка, зможемо бодай вчасно їх побачити. 

А там – Мавпа рапортує. Столе погризує сірник. Тоді щось 
думає, думає і встає. 

Йде до мене. Посміхається, але, бачу, блідий. 
Підняв руку. 
«Любо, – гукає здалека, – Любо, брате! Все в порядку!» 
Я помахав у відповідь. 
«Все в порядку, Столе, брате». 
І вони пішли. 
Та нічого не в порядку, думаю, Столе, брате. Ти це мені ще 

згадаєш. (І таки згадав мені). Чекатимеш мене при світлі місяця, 
Столе, брате. Чекатимеш мене в якомусь затінку, коли навіть не 
буду сподіватись. Але, не бійся, Столе, і я не такий наївний, давній 
мій друже. 

Після того ми всі троє разом з ґерлами вийшли, добре 
пильнували кожен свій крок, і всі троє одну за одною тьолок 
провели додому. А потім Драґанче і Міча прийшли зі мною до 
мого дому, тоді вернулись у місто і тільки тоді розійшлися кожен у 
свій бік. 
 

Переклала Марія Василишин  
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Борислав Пекич  
 

ЛЮДИНА, ЯКА ЇЛА СМЕРТЬ. 1793 РІК 
 
 

En rêvant à la sourdine 
J`ai fait une machine. 
Tralala, lala, lalala, 
Lala, lalala. 
Qui met les têtes à bas! 
Міркуючи потихеньку,  
Я зробив одну машинку,  
Траляля, ляля, ляляля, 
Ляля, ляляля, 
Яка голови рубає!) 

(Пісня 1793 р.) 
 

Є люди, життя яких – слід на воді. Вони невидимі, нечутні, 
нереальні, без слідів у піщаній пустелі людства. Ми не знаємо, 
звідки вони прийшли до нас, а коли вони відходять – куди й чому 
пішли. Поки боги ступали по землі, ми їх по цьому пізнавали. 
Коли ж вони залишили нас, від їхньої потуги люди успадкували 
одну лише здатність: жити, але при цьому не існувати.  

Їхня сутність – Вода. Вода – їх Елемент. У воді їх природа й доля. 
Існують два види ельфів, фазмів, як сказали б еліни, котрі з 

тінями мертвих жили тісніше, ніж ми зі своїми. Один із цих видів 
не залишає слідів, а слідів другого ми не бачимо. На життєвих 
стежках зостаються ланцюжки слідів, але плиткі, невиразні, не з 
тих, які на плані долі можна помітити неозброєним оком, або ж 
такі, що ми їх не сприймаємо як людські. 

До якого виду належить життя того, кого ми поетично 
назвемо "людиною, яка їла смерть", адміністративно позначимо як 
громадянина Жана-Луї Поп`є і з яким познайомимося завдяки моїй 
ідіосінкразії до офіційної історіографїї, ми не скажемо. Почасти 
тому, що не знаємо, а почасти для того, щоби незвичайну 
розповідь про нього узгодити зі звичаями старосвітського слідства, 
яке остаточне рішення щодо оскарженого виносило після арешту, 
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а не отого прогресивного, яке з тим рішенням вже стукає до його 
дверей. 

Не сподівайтеся знайти ім`я громадянина Поп`є бодай хоч в 
одному компендіумі Французької революції, яким би вичерпним 
він не був. Його немає у Карлайля, бо він обожнював героїв, а 
людей згадував лише тоді, коли вони у ролі жертв мали честь 
брати участь у їхніх геркулесових Подвигах, але немає його також 
у книжках шанувальника народних мас Матьєза, для кого навіть 
боги (що там люди) були лишень маріонетками Великої Матері 
Необхідності, пов`язані невидимими нитками з Її височайшою 
волею, які приводилися в рух потребами Часу, а подекуди 
хибними уявленнями його власної доктрини. Нарешті, його немає 
у "Historie de la société français pendant la Révolution" братів 
Гонкурів, де він мусив би, де він має подвійне право знаходитися: 
беручи до уваги незвичність його долі та талант письменників, які 
у карлайлівському героїчному Хаосі та матьєзовому нелюдському 
Порядку побачили парадокс, що ставив під сумнів і Хаос, і 
Порядок, і Випадок, і Закон. Немає його також у муніципальних 
протоколах Парижа, де він жив, ані у метричних архівах Ліона, де 
він нібито народився, (я кажу "нібито", бо крім його власної заяви 
інших доказів цього немає). Немає його під цим ім`ям у жодних 
особистих спогадах того часу, у нотатці, листі, рахунку, документі, 
пов`язаному з ним посередньо чи безпосередньо, який би мені, 
його першому біографові, подарував заспокійливе відчуття, що я 
не маю справи з примарою. (Можливо, він є на одному ескізі 
Давіда, а "можливо" сказане не тому, що існують сумніви щодо 
авторства Давіда – це безсумнівно, – а з тієї причини, що немає 
доказів, ніби хтось із зображених вуглем людей, які працюють за 
столом у канцелярії Революційного трибуналу – це справді Поп`є). 
Він присутній в усних переказах того часу. Правду кажучи, і так, і 
ні, бо певні відомості однаковою мірою можуть його стосуватися, 
але не мусять. 

Якщо ви мене зараз запитуєте, чому я пишу про Жана-Луї 
Поп`є так, ніби він існував, а доказів цього у мене немає, а якщо 
навіть і є, то невизначені, неясні, суперечливі, коротше кажучи, 
недостатні, я відповім, що роблю це тому, бо й докази його 
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неіснування так само невизначені, неясні, суперечливі, коротше 
кажучи недостатні. 

Якщо для істориків за фахом, кревних родичів псів-шукачів, 
це причина, щоб ним не займатися, щоби всю увагу приділити 
славнішим сучасникам – Дантону, Робеспьєру або Жан-Полю 
Марату, батькам Революції, під якою він жив, то для 
письменників, осквернителів могил, це ще краща причина, щоби 
вберегти його від забуття. 

Повість починається з того, що я довідався, ніби людина, яку 
я назвав Жан-Луї Поп`є, існувала. Це сталося у 1982 році, майже 
через двісті років після падіння Бастилії і Французької революції – 
в історію якої, проти власної волі, завдяки рідкісному ремеслу, 
його було втягнуто. Докази не є яскравими – як ї його життя, – 
однак достатніми для того, щоби поставити його існування поза 
сумнівом. Всі вони у Національному архіві, серед "Documents 
inédits", у серії Section Judiciare, і якби я хотів бути переконливим 
на вчений манер, то мав би право також сказати, що цей життєпис 
написаний avec des documents inédits: 

1. Перелік службовців канцелярії Palais Justice (Палацу 
Правосуддя), що працювали в адміністрації Революційного 
трибуналу, датований 29 жерміналя (березень-квітень) 1793 р., з 
якого видно, що неповний місяць по заснуванні суду в ньому 
працював писар на ім`я Жан-Луї Поп`є. 

2. Поіменний список службовців, які працювали в ньому 
станом на 9 термідора (27 липня) 1794 р., з якого можна 
довідатися, що отой Поп`є, Жан-Луї, народився 1744 р. в Ліоні і 
що в метричні книги – які, як я тимчасом встановив, 
передивившись їх, цього не підтверджують – він записаний як 
третя дитина муніципального писаря Жана-Поля Поп`є та матері 
Шарлоти, уродженої Моріц. 

3. Нагадування про заборгованість судовій Інтендатурі сімох 
писарів Трибуналу – в тому числі Поп`є – суми в 125 ліврів за 
оренду античних залів Палацу правосуддя, винайнятих між двома 
термідорами, 1793 та 1794 років. 

Малюнок Давіда я викреслив з числа доказів. На ньому, 
щоправда, можна пізнати канцелярію Революційного трибуналу, у 



 

 68

жвавій бесіді зображені члени Комітету громадського порятунку 
Максиміліан де Робесп`єр та Луї Антуан де Сен-Жюст, а також 
державний прокурор Фук`є-Тенвіль, але на розмитому другому 
плані, серед ескізно позначених анонімних писарів ні за якими 
ознаками не можна пізнати Поп`є, не можна навіть дізнатися, чи 
він є на картині, бо нікому не відомо, як він виглядав, і ніхто цього 
навіть не уявляє. Оті нечисленні суперечливі описи, які кружляють 
навколо нього в легенді, народжені поширеними уявленнями про 
писарів та святих і можуть бути зведені до двох основних: що він 
був маленький на зріст, мав сутулу, як то у писарів, спину, 
водянисте, невиразне тіло й непримітну поведінку, коротше 
кажучи, виглядав по-чиновницькому незугарно, що й дозволяло 
йому так довго робити те, що він робив; і що він високий, 
прекрасний, як святий, примітний як за зовнішністю, так і за 
поведінкою, що йому теж, парадоксально, дозволяло робити те, що 
він робив. Погодьтеся, що за таких обставин наймудріше вилучити 
з хроніки і дрібного, і поставного Поп`є, а залишити 
невизначеного, який найкраще відповідатиме і невизначеному 
походженню, і невизначеному життю свого оригіналу. 

Єдине вторинне джерело – це усний переказ часів Реставрації, 
де чоловіка, про якого ми стверджуємо, що він – Жан-Луї Поп`є, 
названо "sainte personne", святою особою. В залежності від 
походження легенди, він має завжди інше ім`я, а його діяльність – 
інакші форми, але як би не змінювалися деталі, ніколи не 
ставиться під сумнів те, чим він заслужив святість. 

Таким чином, ми віддали належне історії і покінчили із 
джерелами. 

Повертаємося до діяльності Поп`є, надаючи слово істині . 
Під істиною ми розуміємо, звичайно, і те, що, через брак 

перевірених даних, змушені були припустити, аби зрушити 
оповідь з мертвої точки, на якій вона опинилася через їхню 
відсутність. Якби не було такої свободи припущення, уся історія 
людства застрягла би, зупинилася ще на сходах Вавілонської вежі, 
і тому винними ми себе не вважаємо. 

Згідно усного переказу, від якого ми тепер залежатимемо, 
Жан-Луї Поп`є приїхав з рідного Ліона до Парижа ще в часи 
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ancien régime, за першого правління Неккера, десь близько 1781 
року. Про його життя до Революції маємо мало відомостей (або ж 
мало припущень). Мешкав він на одній з кривих, пліснявих 
вуличок передмістя Фобур Сент-Антуан. 

(Я відкинув твердження, що вікно винайнятої ним кімнатки 
дивилося на прикрашений кам`яною аркою під`їзд для екіпажів 
будинку № 30 на Рю де Кордельє, неподалік від старого будинку 
L`Ecole de Médicine, де мешкав d`ami du peuple, Друг народу і 
ворог усього іншого Жан-Поль Марат. З огляду на антагоністичну 
природу їхньої Діяльності, поселення одного, майже недоказового 
Жана по сусідству з Жаном, безсумнівно, історичним і, 
безсумнівно, ненависним видавалося мені апокрифним 
втручанням поетичної душі у житіє, яке за своїм виникненням і 
суперечностями і без того було схожим на "Іліаду", якщо розуміти 
її як епос багатьох гомеридів, а не одного рапсода. Отак один із 
співспівців поселив його на Рю де Кордельє, напроти Ж.-П. 
Марата. Гуманіст, вочевидь, не вірив, що людської природи, як це 
проповідував Ж.-Ж.Руссо, достатньо для добрих справ. Він 
припускав, що поштовх їй може дати лише щось вельми лихе, і це 
щось мусить жити напроти). 

Відомо також, що він довго працював у якогось адвоката, 
котрий, будучи депутатом Конвенту, належав до нижніх ешелонів 
голосувальної машини Жиронди. 

А потім, у жерміналі, на переході березня у квітень 1793 року, 
ми бачимо його в Палаці правосуддя, за одним з писарських столів 
Революційного трибуналу. Як він туди потрапив, переказ не 
говорить. Припускаю, що чиновник Суду, заснованого 10 
жерміналя на пропозицію Дантона, проходив через канцелярію 
його роботодавця, побачив каліграфічний почерк Поп`є і перевів 
його в судову канцелярію. 

Поп`є, як видно з Розписки про заборгованність, доданої до 
Документу № 3, мав почерк, якого вимагала Революція: по-
пуританському гострий, по-римському ясний, патріотично 
розбірливий, позбавлений квітчастих дигресій роялістських 
грамот. Його орфографія нагадувала готичні собори, зведені до 
загострених стереометричних форм, наближених до 
санкюлотського списа, на якому ночами Вересневої різанини 
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носили голову принцеси ле Ламбаль або у день падіння Бастилії 
голову її коменданта пана де Лоне. 

Відмовитися було неможливо, навіть при бажанні. Це значило 
й самому "чхнути в мішок" на площі Республіки. Отак каліграф з 
провінції опинився на магічному роздоріжжі між ідеєю та 
дійсністю, Філософією та Історією, Ескізом і Твором і, з 
реакційної перспективи письменника, неминуче між Революцією 
та Контрреволюцією, на вододілі, який у той момент знаходився у 
світлих кам`яних холах Революційного суду, звідки дороги 
розходяться: одна – щоби піти до "Суспільного договору " та "La 
Nouvelle Heloïse" Ж.-Ж. Руссо, а потім – на небо; друга – щоб зійти 
в страшні підвали Консьєржері і вулицею Сент-Оноре дістатися до 
гільйотини на Пляс де Революсьон, а звідти – під землю. 

На історичному перехресті, яке стає видимим лише значно 
пізніше, і з якоїсь іншої хіазми, поки що також невидимої, 
писарський стіл Поп`є був останнім у ряду, ліворуч від дверей і 
далеко від вікна, у канцелярії Архіву, поруч із залом суду. 

Робота його була простою. Він заносив у Протокол вироки, в 
тому порядку, в якому вони виголошувались, і передавав їх 
чиновнику, який складав список для страти. Список того ж дня 
вручався черговому членові Трибуналу. Той відносив його в 
Консьєржері, наглядав за перекличкою засуджених і підготовкою 
до страти, зведеною до обрізання довгого волосся та широких 
комірців, супроводжував у закритій кареті їхні візки до ешафоту, і 
коли їхні голови падали у солому під гільйотиною, коли вони, 
користуючись народним жаргоном, "чхнули у мішок", 
перетворював тут-таки своїм підписом їхній вирок на свідоцтво 
про смерть.  

За Документом № 3, вже у липні 1793 року роботи було 
стільки, що Поп`є з шістьма писарями переселився на піддашшя 
Палацу правосуддя. Весь свій час, крім кількох відпущенних для 
сну годин, він присвячував упорядковуванню судового протоколу. 
Не входячи у деталі, вписував особисті дані засудженого, 
зупиняючись на змісті провини. Підсумовування 
контрреволюційних злочинів, яких було тим більше, чим 
успішніше протікала революція, вимагало великого духовного 
напруження. Протоколи були успадковані від старого режиму, і їх 
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ощадливі графи не були передбачені для такої епідемії 
антидержавних настроїв. (Парадокс, якого я не можу пояснити 
навіть за щирої допомоги діалектики вченого Матьєза. 
Пригнічений народ століттями боровся за свої права. Нарешті він 
їх, з певною допомогою Ж.-Ж. Руссо та енциклопедистів, здобув, 
зробився нарешті сувереном, а загинуло його за два роки 
Революції більше, аніж за декілька століть роялістського 
абсолютизму). 

Пізніше процедура, на щастя, спростилася. Інакше могло 
статися так, що Конвент, дотримуючись своїх гуманістичних 
принципів, скасує смертну кару для майбутніх винних, а 
гільйотина все ще вбиватиме колишніх. Законом від 22 преріаля, 
10 червня 1794 року, скасовано право на захист. Захист 
проголошено виявом контрреволюційної недовіри до Народного 
суду. Заборонені були також будь-які інші вироки, окрім 
смертного або виправдувального, як доказ неподільності 
доброчесності. Революційна практика довела до кінця природний 
процес лаконізації судової процедури відмовою від 
виправдувального вироку і зведенням усіх провин – від 
проституції до змови, від сумнівного походження до кислого 
обличчя на постійних патріотичних посиденьках – Паризьких 
секціях – під всеохопне поняття ennemis du peuple, ворогів народу. 

Лише тоді Поп`є міг зітхнути з полегшенням. Власне кажучи, 
міг би, якби не зайшов уже так далеко в діяльністі, яка зробила 
його в очах гомеридів Реставрації святим, а у моїх, холодніших – 
предметом цієї оповіді. 

Про те, яка це людина, відомо мало. Розповіді про нього 
походять від прихильників його діяльності, яким вдалося 
надмірним перебільшенням перетворити більш-менш переконливу 
біографію на апокриф. Якщо відкинути похвали його яскраво 
вираженій людяності, відвазі та спритності – і не вдатися при 
цьому до іншої крайності й не назвати всі ці ознаки необачністю, 
нерозумністю або й шаленством, – то перед нами постає силует, 
слідів якого не здатна зберегти навіть найгустіша глина життя. 

На зріст він був, схоже, ані високий ані низький, ні велет ні 
карлик, який би привертав увагу; товстим він бути не міг, швидше 
худим, але в часи загального недоїдання – не більше від інших; 
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блідим, без сумніву, також, але у часи страху це був звичний колір 
людського обличчя; мовчазним, ймовірно, але хто тоді, крім 
наївних або наділених владою, був балакучим? 

Не слід шукати у Поп`є особливих якостей. Якби вони в нього 
були, він сидів би на соломі Консьєржері, а не в канцелярії 
Революційного трибуналу. 

Усі джерела стверджують, а оскільки цей факт суперечить 
контрреволюційному духові переказів про нього, їм треба вірити, 
що Жан-Луї Поп`є ніколи не бачив гільйотини (її, зрештою, до 
страти не бачив і Робесп`єр) ані візків із засудженими (Робесп`єр, 
здається, теж), ніколи не спускався у Консьєржері і не входив до 
залу засідань Трибуналу (до якого Робесп`єр увійшов лише для 
того, щоби почути вирок, а Жан-Луї тільки тому, що я його, на 
власну відповідальність, спираючись лише на логіку оповіді, туди 
ввів), ніколи не бачив – історії в дії. 

Деяких її творців він бачив у канцелярії. Луї Антуана де Сен-
Жюста, Егерію Комітету громадського порятунку у часи, коли 
єдиний порятунок був у втечі; інваліда Кутона та його механічний 
стілець, який був фабричним напівбратом гільйотини; Фуше, 
котрий убивав в ім`я Революції, Контрреволюції, Імперії та 
Реставрації, а помер у ліжку; Барера, який, судячи короля, виніс 
вирок собі; Бріссо, якого на гільйотину привела поміркованість, та 
Ебера, якого туди ж завела непоміркованість; барона Клотца, який 
проголосив себе Громадянином світу в момент, коли в Парижі у 
кожному іноземці бачили англійського шпигуна; Колло д`Ербуа, 
автора паризьких водевілів та співавтора ліонської різанини; 
Демулена, який плакав через гільйотину, а зрозумів, чому він це 
робив, тільки тоді, коли опинився під нею; Шомета, який 
намірявся об`єднати Розум та Гільйотину, Розум механізувати, 
Гільйотину наділити розумом, але від унії туману та заліза 
залишилася нерозумна сокира; Дантона, який зумів запустити 
машину Терору, але не зумів його зупинити; Фук`є-Тенвіля, 
державного прокурора, свого господаря, який безсторонньо 
звинувачував і друзів, і ворогів народу; а передовсім, звичайно, 
Максимиліана Робесп`єра, її Святого та Ката. 

Жан-Луї Поп`є історію тільки слухав.  
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Він не міг не чути бомбард, які сповістили про падіння 
Бастилії, і гармати, яка во славу народної свободи проводжала 
миропомазану голову Людовика ХУІ, зойків Вересневої різанини 
та гімнів Розуму зі свята Найвищої істоти. Він не міг не почути 
різкого звуку дзвінка голови Трибуналу Германа або Дюма, і якщо 
не завжди міг почути контрреволюційний захист, то у кожному 
разі наслухався ревіння Великого Дантона. Кожного дня 
пополудні чути було галас юрби, яка перед залізною балюстрадою 
Палацу правосуддя зустрічала візок із засудженими. Він слухав 
рипіння коліс, яке віддалялося, прямуючи вулицею Сент-Оноре до 
Площі Республіки та смерті. А час від часу, коли деякі з тих 
німотних імен зустрічалися у його канцелярії, Історія діставала 
людський голос, і він міг чути її, не піднімаючи очей від 
Протоколу, не дивлячись їй в очі. 

Одна з таких розмов вирішила його долю і поклала початок 
цій оповіді. 

Було 31 термідора за революційним календарем, а за 
реакційним – 18 липня, ішов другий день після похорону 
громадянина Марата і перший після страти дияволиці з 
Кальвадосу. Хоча стіл Поп`є був вкритий новими, сьогоднішніми 
вироками, цього дня ім`я Шарлоти Корде все ще було останнім. 

Мадемуазель Корде застала Друга народу у ванні, схожій на 
чобіт, коли він писав на дошці, пахнув оцтом і мріяв про 
очищуючу кров. Вона встромила йому в груди великий ніж з 
держаком зі слонової кості. Вперше за довший час графа, 
присвячена провині, містила також і злочин. Нарешті вона мала 
вигляд, який, на його думку, думку вихованця адвокатських 
канцелярій, мав мати хороший правомочний вирок. 

Чи повірив він у те, що з вироком дівчині з Кальвадоса 
відбувся перелом у змісті його Книги, а з ним і в дусі 
революційного правосуддя, який дасть йому можливість 
насолоджуватись роботою не лише як писар каліграфією, але й як 
людина справедливістю? Ми не маємо права задалеко просуватись 
у твердженні, що в нього було якесь особливо розвинене почуття 
справедливості. Він мав дуже розвинений каліграфічний почерк, це 
правда, і цим задовільнімося, не роблячи з нього героя або 
мученика до того, як він сам, з якихось причин, на це зважиться. 
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Отже, задоволення від праці, породжене добре 
обгрунтованою карою для вбивці Марата, не було справжньою, 
принаймні доказовою причиною того, що він, коли йому вручили 
сьогоднішні вироки, всупереч звичаю та правилам, не вписав їх 
одразу, навіть не глянув на них, а замість цього витягнув з кишені 
кусень ячмінного хліба й твердого нормандського сиру і 
приступив до свого обіду. Месьє Жоакен Вілете, черговий член 
Трибуналу, який наглядатиме по обіді за виконанням вироку, 
прийде по список засуджених, яким відає писар Шоде, не раніше 
третьої.  

У нього був час, але письменник, хоча герой хроніки не дає 
для цього приводу, волів би, щоби причиною зволікання була 
надія на повернення справедливості в роботу, якою він займався. 
Тому повернемося до такої можливості. 

Чи є в його житті підстави для такого сміливого припущення? 
І є, і немає. (Ця двозначна формула стосується більшості 

наших відомостей про Жана-Луї Поп`є.) 
Легітимістські перекази сповіщають, що він був таємним 

ворогом Республіки – кто смів бути відвертим? – і що його до 
адміністрації Palais du Justice втягнув колишній роботодавець, 
адвокат, також удаваний член Жиронди, а насправді співучасник 
роялістської змови. Ситуація, яка допускає, що найнебезпечніших 
контрреволюціонерів виявляють серед тих, які розпочали 
Революцію, взагалі відповідає химерним смакам часу. Однак, 
відбираючи у нього політичну невинність, гомериди Реставрації 
позбавляють життя Поп`є спонтанності, його найбільшої цінності. 
Бажаючи зробити його героєм, вони затіняють картину 
вигаданими мотивами. Так постав палімпсест, під нашаруваннями 
якого образ справжнього Поп`є зник повністю. 

Очищенний від тих наносів, він постає людиною поза 
історією. Швидше можна сказати, що він був поміркованим 
прихильником Зміни, аніж її противником. Для опору Революції у 
нього не було ніяких причин. Ancien régime не зробив для нього 
нічого, щоби він почував себе зобов`язаним повернути борг. 
Навіть співчуттям – а що й говорити про вчинок. Якби йому не 
було вже за п`ятдесят, себто якби він не був у віці, коли людина 
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крім легкої смерті ні на що більше не сподівається, у нього були б 
усі підстави вітати скасування старих привілеїв і створення 
вільного простору для здобуття нових. Революція нічого не могла 
йому принести й нічого не могла у нього відібрати. У перші дні 
вона зробила його, напевно, рівноправнішим по відношенню до 
інших громадян, аніж він був перед тим, а можливо, хоча я й 
сумніваюся, і вільнішим. Кілька прогулянок, якщо він на них 
зважувався, вечірніми кафе Пале-Рояля, де говорили зі столів, а 
змови влаштовували між ними, мали його переконати, що 
більшість відвойованих Рівностей і Свобод його не стосуються, і 
якими би передовими вони не були, він особисто матиме від них 
мало користі. 

Платня 12 ліврів, яка йому, навіть при відсутності бажань – 
відсутніх, можливо, саме через ці 12 ліврів, – не дозволяла купити 
собі за 5-6 ліврів та бокал пуншу дівчину в "La Paysanne" (Palais 
Royal, № 132), (про відвідини Мадам Дюперон (Palais Royal, № 33) 
за 20 ліврів годі й говорити), ця платня в кишені стане з часом 
більшою, але ніколи не виросте настільки, щоби наздогнати 
галопуючі ціни, а тому на ринку постійно буде все меншою. 

Він міг говорити все, що хотів, це правда. Ну, не зовсім все, 
звичайно. Після передчасної королівської втечі до Варена 
небажано було вигукувати "Хай живе король!", а після вандем`єра 
1793 року та його страти це було вже і неможливо. Але він і до 
Революції не відчував особливої потреби у королі. Отже, він міг 
скільки завгодно висловлювати свої думки. Справа була в тім, що 
він їх або не мав, або зі скромності не вважав гідними 
висловлення. Ця громадянська свобода, виведена зі славетної 
серпневої Декларації прав людини, не мала для нього тієї цінності, 
яку мала для Робесп`єра, Дантона, Верньо або Ебера, ораторів 
революції. 

Нарешті, Братерства, третьої переваги нової ситуації, він теж 
не міг відчути, бо суттєва його ознака виявлялася у дільбі, а він – 
тут всі джерела одностайні – для такої дільби нікого не мав. Ні 
родини, ні родичів, ні друзів, навіть однодумців. 

Це дає мені право, відкинувши упередженість усних переказів 
та їхні реакційні мотиви, головною рисою Жана-Луї Поп`є 
вважати байдужість. Байдужість до всього, що навколо нього 
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діється. Стан, який не має нічого спільного з однойменним 
християнським гріхом і стосується неуваги не так до людей, як до 
того, що вони спільними зусиллями роблять і що потім називають 
історією народу. 

Отак, відмежований, як пустельник, від історичного часу, жив 
Поп`є, аж поки не опинився у Палаці правосуддя, у магічному 
трикутнику між Революційним трибуналом, в`язницею 
Консьєржері та гільйотиною на Пляс де Революсьон. 

І лише за письмовим столом, над судовим Протоколом, його 
байдужість почала танути. Лише тут, у кабінеті, де чогось 
подібного найменше слід чекати, де інші ховаються від життя, 
воно його допало. Хоча він ніколи не був присутнім на страті й 
гільйотини теж не бачив, він повинен був знати, що кожна графа 
його Книги означає викреслення однієї людини з Книги життя. 

Я взяв це не з голови. У мене є підтвердження, побічність 
якого не применшує його ваги, хоча цинік і його витлумачив би, як 
доказ найстрашнішої з усіх можливих байдужостей: тої, яка не 
супроводжує дію, а робить її неможливою.  

У Парижі в ті дні панувала мода на колекціонування сувенірів 
зі страт. Життя опиралося смерті, повставало проти ешафоту, 
перетворюючи його на безпечну забаву. У канцеляріях Трибуналу, 
серед писарів, які мали привілей бути в контакті з катом Сансоном 
і прислужниками гільйотини, з великим розмахом ішов обмін 
колекційними раритетами. Його сусід, архіваріус Шоде, володів 
пасмом з перуки Людовика ХУІ, і якраз у момент, коли Поп`є 
методично жував свій обід, вів переговори з писарем Верне про 
обмін кількох волосин з королівської голови на пасмо із золотого 
кучеря дівиці Корде. Згодом в обіг увійшов клаптик останньої 
сорочки Дантона, кривава пов`язка з покаліченої щелепи 
Робесп`єра, а також окремі майстерно зроблені фальсифікати, бо 
поки не вибухнув скандал, лише у його кімнаті було три кулі, 
якими стріляли в Непідкупного, хоча справжньою могла бути 
тільки одна. Поп`є ніколи не брав участі у торгівлі. Він не вклав 
також жодного су, закладаючись, скільки людей буде страчено 
цього дня. Така стримана поведінка в часи, коли щоденний раціон 
Розуму складало до шістдесяти життів, що робило парижан 
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індиферентними до смерті, може означати лише те, що людина про 
неї думала і співчувала вмираючим. 

Тільки пам`ятаючи про це, ми можемо перервати обід Поп`є, 
щоб він краще прислухався до галасу, який доходить з коридору.  

Хтось перелякано прошепотів, що коридором наближається 
Непідкупний. У Поп`є не було часу тверезо подумати про 
незначну ймовірність такого візиту, він схопив зі столу клапоть 
паперу, загорнув у нього залишки обіду, запхав до кишені і, 
взявши зі стосу перший сьогоднішній вирок, схилився над 
Протоколом. Він чув глухе рипіння інвалідного візка Кутона, шум, 
з яким відчинялися та зачинялися двері, а потім голоси, один з 
яких належав члену Комітету громадського порятунку, а другий – 
державному прокуророві Фук`є-Тенвілю. Останній, замотаний у 
чорну пелерину, у чорному капелюсі з широкими крисами, на 
якому виділялося біле перо та триколірна кокарда Республіки, 
ішов, захекавшись, за коляскою і скаржився Кутонові, що 
Комітети відправляють щодня до Трибуналу надто багато людей 
для того, щоби процес їхнього усунення, який включає 
виготовлення обвинувального висновку, суд, підготовку 
засудженого до страти, доставку на місце виконання вироку і саму 
страту, можна було закінчити засвітла. 

- Революція не обирає ні ворогів, ні їх кількості, – відповів 
член Комітету громадського порятунку.  

- Але може вибрати, скількох з них страчуватиме протягом дня. 
Державний прокурор пояснював, що, за словами Сансона, а 

той напевно знає свою справу, робота із засудженим під ешафотом 
вимагає щонайменше від двох до трьох хвилин, і якщо їх кількість, 
як це дедалі частіше буває, наближається до шістдесяти, треба 
витратити на них більше трьох годин. Оскільки на Пляс де 
Революсьон вони рідко коли потрапляють перед п`ятою вечора, 
взимку доведеться працювати при свічках, контрреволюційний 
ефект котрих очевидний, а реакційний смисл, без сумніву, відомий 
громадянинові Кутону.  

- Гільйотина повільна. 
- Швидшої не буває, громадянине Кутон. 
- Тоді нехай буде швидшим суд, громадянине Фук`є-Тенвіль. 
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- Дайте мені закон, який це дозволить. 
- Революційному суду потрібний не закон, а революційна 

воля, громадянине Державний прокурор. 
- Вона не зробить день довшим, – сказав Державний 

прокурор. – Що ми робитимемо з ворогами взимку? 
- Нічого, – проказав Кутон, поки перед ним відчиняли 

наступні двері. 
- Нічого? 
- Нічого. До зими їх не буде. 
Двері зачинилися. Поп`є підняв голову. У кімнаті вже не було 

історії. Залишилися лише її секретарі, заглиблені у товсті 
Протоколи.  

Розмова, яку він почув, мала доленосні наслідки не лише для 
громадян, ворогів Республіки, яких стосувалася, але й для 
громадянина Жана-Луї Поп`є, її лояльного службовця, з яким, 
принаймні наразі, не мала жодного зв`язку. Яким би неймовірним 
це не видавалося, лише через неї він забув про обід і тільки тому 
увійшов у історію і в нашу розповідь. Він-бо припустив, що 
черговий член Трибуналу Велете прийде сьогодні по вироки 
раніше, ніж звичайно, і якщо він продовжуватиме їсти, може 
статися, що вони не будуть зареєстровані вчасно. 

Тремтячи, він узявся до роботи. Він передавав вироки Шоде у 
тому порядку, в якому реєстрував їх після заповнення "закруток", 
як на жаргоні писарів Канцелярії називалися "графи з провинами", 
а не всі разом, як він це зазвичай робив, а той вправними 
розчерками гусячого пера перетворював їх у список для екзекуції. 

Коли з`явився громадянин Вілете – раніше, ніж звичайно, і 
нетерплячіший, ніж звичайно, – Шоде вписував до списку останнє 
ім`я. Суддя мовчки схопив його і вибіг з канцелярії. Поп`є і Шоде 
з полегшенням перезирнулися. Шоде навіть витер піт з чола. Поп`є 
цього не зробив. У нього було дрібне, худорляве тіло, яке не 
виділяло води. Не виділяло, хоча інколи йому здавалося, що він 
саме з неї складається. Що в ньому, окрім води, нічого іншого й 
немає. 

Увечері, на піддашші Палацу Правосуддя, звідки можна було 
дивитися на Париж і не бачити при цьому Революції, звідки все 
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мало темні, застиглі, заспокійливі обриси байдужості, до того, як 
прийшли на нічліг його сусіди по квартирі, він сів на матрац, 
покладений поверх дошок, і витягнув з кишені залишки обіду, 
щоби ними повечеряти. Вони були загорнуті в папір. Який видався 
йому знайомим. Він розгладив його долонею, бо папір був 
пожмаканий і вимащений сиром. Нахилився над свічкою і 
прочитав: 

" Іменем французького народу..." 
Ішлося про бідну прялю на ім`я Жермен Шутьє, яка у 

присутності свідків-патріотів заявила, що їй у житті найбільше 
бракує le roi, короля. Захищаючись на суді, вона стверджувала, що 
сказала le rouet, веретена. Суд вирішив, що прялі король 
потрібніший від веретена, і засудив її на смерть. Сьогодні вона 
мала заплатити за свою вірність королю. Але замість того, щоб 
лежати під гільйотиною, вона лежала на соломі Консьєржері, 
глибоко під своїм мимовільним рятівником, громадянином Поп`є, 
і спала, бачачи уві сні веретено, з яким би її життя було 
щасливішим, ніж із королем. 

Він вчасно почув гомін у коридорі і запхав папір під ковдру. 
До кімнати увійшли писарі Шоде та Верне. Вони поверталися з 
Пале- Рояля. Їх переповнювали пунш, запахи дівчат і розповіді. 
Робесп`єр виголосив промову в Конвенті. Імен не називав. 
Говорив про принципи. Можливо, канцелярія кілька днів зможе 
трохи перепочити. Так вважав Шоде. 

- Не віриться, – сказав Верне. – Верньо теж виступав. 
- Гарно говорив. 
- Занадто гарно. 
- А ти що думаєш, Поп`є? 
Поп`є не відповів. Вони думали, що він спить. 
А спала пряля Жермен Шутьє, у Консьєржері, глибоко під 

ними. Поп`є не спав. Цілу ніч він не стулив повік, щоби, 
сховавшись під ковдрою, подерти вирок і з`їсти його, клаптик за 
клаптиком. 

Так громадянин Жан-Луї Поп`є, писар Революційного 
трибуналу, з`їв першу смерть. 
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Удосвіта він заснув і побачив уві сні гільйотину. Оскільки він 
ніколи її не бачив, вона мала вигляд величезного залізного 
веретена. Біля чорного колеса стояв кат з накинутим на голову 
каптуром. Піднявшись дерев`яними східцями на ешафот, він 
побачив, що це не Сансон, а якась жінка. Вона скинула відлогу і 
він пізнав Жермен Шутьє, прялю, яка віддавала перевагу королю 
перед веретеном, хоча він ніколи її не бачив. На обличчі жінки він 
не помітив ні вдячності, ні співчуття. Вона простягнула до нього 
худі, криваві, посмуговані пряжею руки. 

Замість барабанів, які своїм приглушеним стукотом 
супроводжували усі страти, звідкись долинув тоненький, 
мелодійний звук сопілки. Пісня була веселою, навіть зухвалою і 
мало відповідала події.  

Прокинувся він у поті й сечі, випустивши чималу кількість тої 
води, яка роками тримала його вкупі. 

1 фрюктидора, 18 серпня 1793 року він сидів за столом і 
чорним чорнилом креслив у Протоколі графи, які заповнить 
наступного місяця. Він не думав про те, що вчинив учора. Це був 
єдиний спосіб пережити страх і затримати в собі трохи води. Але 
коли йому близько полудня принесли сьогоднішні вироки, вже 
перше ім`я, напевно тому, що це теж була жінка, викликало в його 
уяві образ Жермен Шутьє . 

Пряля сиділа на застеленій соломою кам`яній підлозі 
Консьєржері і вже вкотре пояснювала купці останніх дворян свій 
випадок. Вона не говорила le roi! Вона сказала le rouet! Їй потрібне 
було веретено! Король їй був не потрібен! Навіщо, за яким чортом 
їй король! З нього вона не могла жити. А з веретена може. Тому й 
чекала його від Революції. Веретена, а не короля! І ось що дістала! 
Чи для цього дерла вона горлянку на галереях Конвенту, 
вимагаючи смерті для Луї Капета, якого хотіли врятувати вороги 
народу, оті, що і їй не давали її веретена? 

Він відчув радість, сильнішу за страх, що вина за цю картину 
лягає на його неуважність. Якими шляхами йшла того літнього дня 
думка Поп`є, щоб від неуважності, яка сповнювала його жахом, 
але водночас і задоволенням, супроводжувана рясним 
потовиділенням і періодичним сечовиділенням, дійти до акту 
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милосердя, у якому трепет, страх, задоволення, фізичне відчуття 
щастя разом з усіма його випорожненнями перемішаються у 
лихоманку – цього не знає ніхто. Він не вів щоденника, і ніхто з 
його усних біографів не робив спроб цього встановити. Їм, 
зрештою, не були потрібні такі химерні конструкції. Для них Жан-
Луї Поп`є був ворогом Революції від самого її початку. 

В останніх версіях життя писарчука, коли фантазія гомеридів 
перекрутила або повністю усунула з них і найменшу дещицю 
достовірних фактів, детально описано, як він у 1792 році, під час 
Вересневої різанини, рятував людей, спочатку з Ля Форс, а потім, 
у міру розгортання оповіді, і з інших в`язниць – Шателе, 
Сальпетрієр та Консьєржері. У тих апокрифах не було ніякого 
розвитку, а тим більше – несподіванок, які супроводжують вчинки 
на межі шаленства. 

Отже, всі припущення дозволені, яке б з них не дало поштовх 
оповіді. 

Можемо сказати, що привид Жермен Шутьє, наклавшись на 
ім`я жінки без обличчя, яка сьогодні помре, подвигнув його на 
чудесну справу. У ньому могло прокинутися почуття милосердя, 
заколисане другорядністю, а відтак невинністю його участі у 
механізмі Терору. Можливо, була тут і запеклість, затятість 
анонімного та безневинного по відношенню до долі, яка робить 
його співучасником гільйотини, співвиконавцем актів, рішення 
про які приймали інші. 

Ми не знаємо, якими були релігійні почуття Поп`є і чи були 
вони у нього взагалі, і тому цим шляхом, який міг би полегшити 
нам розуміння його вчинку, ми не маємо права йти. А ще менше – 
припускати, що він читав Жан-Жака Руссо і від нього довідався, 
що люди по природі добрі, нездатні вигадати гільйотину, а робить 
їх злими й вигадує гільйотини паскудне життя, яким вони змушені 
жити. 

Усі припущення дозволені, і жодного з них недостатньо, 
щоби пояснити, як непримітний писарчук, у чорному поношеному 
жакеті, сидячи у передпокої Страшного Суду Революції, оточений 
підозрою, недовірою, сумнівом, страхом – нерозлучними 
супутниками загальної революційної пильності – і сам 
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паралізований острахом, наважився жерти його вироки, 
самовладно скасовуючи і саму суверенну волю народу, і 
природний перебіг революційного правосуддя, і рішення 
сильніших і мудріших від себе. 

А ось та картина, яку я намагаюся створити в уяві читача. 
Серпневе сонце робить канцелярію світлою до прозорості. Усі 

в сорочках, крім громадянина Поп`є. Він у чорному жакеті. Жакет 
сховає вкрадений вирок. Він обливається потом (гай-гай!) навіть 
більше, ніж цього вимагає одягнений у спеку жакет. Постійно 
бігає до вбиральні. І раніше він відчував у собі воду, але ніколи не 
думав, що її аж стільки. На щастя, навіть найспритніші нишпорки 
Комітету громадської безпеки не можуть відрізнити піт спеки від 
поту, викликаного страхом. (Прогресивні наукові теорії 
спонтанних рефлексів ще не увійшли в моду серед поліцаїв.) 

Усі дуже зайняті. З вулиці чути гомін народу, який збирається 
перед залізною балюстрадою Палацу правосуддя, щоб зустріти 
візок із засудженими. Хоча засідання закінчилося, із зали суду 
доходять глухі голоси. Якраз вибіг суддя Палете, який хоче щось 
перевірити у вироці на столі Поп`є – той, на щастя, ще тут! – 
увійшов ненадовго і Фук`є-Тенвіль, йому теж було щось потрібно, 
Поп`є не може зрозуміти, чого хоче Державний прокурор, кілька 
спітнілих Національних гвардейців пройшли, шваргочучи, через 
кімнату, а ще він бачив бліде, напружене обличчя Барера з 
Комітету громадського порятунку, і усе це відбувалося одночасно, 
у кошмарному напівсні, незрозумілому переплетінні неясних 
картин, хаосі суперечливих почуттів, так що він і сам не знає, яким 
чином вирок жінки, що витягнув з глибин темниці, немов з 
трясовини пам`яті, образ прялі Жермен, опинився, вже 
зжужмлений, у його руці, а рука – під сюртуком. 

Назад дороги не було. Він нікому не зміг би пояснити 
жалюгідний стан вироку. А запхати його до кишені він не 
наважувався. Влаштовувалися несподівані обшуки. Видимих 
причин не було. Жодного разу не виявили нічого, чого би тут не 
мало бути, і ніколи не бракувало того, що бути повинно. Причина 
полягала у революційній пильності, а її шляхи непізнавані. 
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Заносячи правою рукою вироки до Протоколу, Поп`є лівою 
відривав від украденого клаптик за клаптиком, шматочки бачно 
запихав до рота, розмочивши їх під язиком, ковтав, і рука 
поверталася під куртку по нову порцію. 

Так громадянин Жан-Луї Поп`є, писар Революційного 
трибуналу Великої французької Революції, з`їв і другу смерть. 

І першу з власної волі. 
Папір не був несмачним, як вчорашній, чорнило не викликало 

у нього нудоти. Обидві матерії мали тепер солодкий смак його 
волі. 

На третій вирок він чекав цілий серпень.  
Від прялі Шутьє він не ждав неприємностей. Її "закрутка", її 

провина – нікчемні. Нікого не хвилює, жива вона чи мертва. Але 
на вирок другої жінки він навіть не глянув. Натхнення потягло 
його за собою швидше, ніж захистило розумом, і швидше, ніж він 
ознайомився з її злочином. Вона могла бути особою, виживання 
якої ні для кого не залишиться непоміченим.  

Отже, він не мав права дозволити випадку вибирати людей, 
вироки яких він з`їсть. Кожен із них, особливо анкетні дані 
засуджених та їхню "закрутку", він мусив вивчити. (Пізніше він 
зрозумів, що цілком достатньо імені. Йому приділялася відповідна 
"закрутка". Ім`я її і визначало. "Закрутка" ховалася у кожному 
імені. Як анаграма. Суд лише робив її видимою.) Засуджених 
треба було вибирати з анонімної більшості, якої ніхто не знав, яка 
нікого не цікавила, про яку ніхто не дбав. 

Тим більше задоволення приносило йому те, що дбає він. 
Третій, серпневий вирок, стосувався Мулена, продавця овочів 

з Фобург Сент-Антуана, у чийого приятеля Монара, також 
продавця овочів, на зборах Секції бурчало в животі. Паскаль цей 
феномен назвав "Голосом революції", але коли цю думку повторив 
Мулен, його, оскільки він не був філософом і виголошення 
дурниць не було його роботою, заарештували і засудили на смерть. 
З вироку було видно, що доніс на нього патріот Монар. Поп`є 
розгнівався і обрав цей вирок собі на обід. Чи живий ворог народу 
Мулен, могло цікавити лише патріота Монара. Але патріота 
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Монара, заарештованого за іншу провину, гільйотинували три дні 
тому. 

Закон про Підозрілих, проголошенний перед самими 
санкюлотидами, п`ятьма безштанними днями напередодні 
революційного вересня, названого вандем`єром, приніс Поп`є ще 
більше офіційної роботи, але разом з цим полегшення у 
неофіційній. Колесо Терору карколомно набирало швидкості. 
Кількість процесів росла, створюючи у канцелярії Трибуналу 
базарну метушню, у якій він безпечніше займався своїми 
особистими корективами революційного правосуддя. Навіть 
найзатятіші патріоти серед його колег, відвідувачі Якобинського 
клубу, втративши вночі голос від горлання, не встигали вдень 
сумлінно виконувати окрім службових ще й перший громадський 
обов`язок. Реєстрація вже викритих ворогів народу не залишала 
часу стежити за ще прихованими. Так Поп`є вдалося, завдяки 
збільшенню кількості вироків, збільшити кількість людей, яких він 
врятував: парадокс, якого він навряд чи був свідомий. 

Але ніколи більше однієї голови на день. І ніколи з процесів, 
на яких Революція судила себе. На лавах підсудних сиділи тоді її 
творці й співучасники, імена яких були надто відомі й славні, 
щоби їх міг вберегти незвичний апетит Поп`є. 

Причиною, ясна річ, був страх бути викритим при такій 
спробі, але ми дозволимо собі, залишаючи її на наступний розділ, 
припустити також іншу, без якої оповідь не матиме справжньої теми. 

16 жовтня 1793 року, у вандем`єрі, він вписав до своєї Книги 
ім`я колишньої французької королеви Марії-Антуанетти, яка 
викликала обурення народу, порадивши йому за відсутності хліба 
їсти тістечка. (Лише значно пізніше було встановлено, що вона не 
хотіла сказати нічого поганого. В часи ancien régime паризькі 
пекарі, коли не було хліба, мусили по тій самій ціні продавати 
тістечка.) 

31 жовтня 1793 року, у брюмері, він вніс до Протоколу 
двадцять одне ім`я цвіту Жиронди, яких у той час звали 
бріссотинцями і які були Революційним урядом до того, як 
зробилися Контрреволюційною змовою; у тому числі Бріссо, 
Верньо, Валезе та Жансонне. 
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8 листопада 1793 року, у брюмері, він заніс до Протоколу 
також пані Роллан, яка попередньої ночі напише: "Природо, 
відкрий обійми! Боже праведний, прийми мене! У тридцять 
дев`ять років!" 

24 березня 1794 року, у жерміналі, він додасть до Книги 
Ебера з дев`ятнадцятьма товаришами. Поп`є ніколи не підходив до 
вікна, щоби подивитися, як засуджених саджають на віз. Не 
підійшов він і цього разу, але спокуса така була. Від того часу як 
федералісти, яких одні громадяни називали "стовпами свободи та 
батьківщини", а інші – "покидьками, яких виблювали каторжні 
тюрми Генуї та Сицілії", співаючи La Marseillaise, увійшли у 
Париж, він не чув такого галасу. Народ проводжав на смерть 
найкращих друзів з більшим захватом, ніж свого найбільшого 
мучителя, Людовика ХУІ, коли вулиці мовчали, і чути було лише 
глухий звук барабанів Національної гвардії. 

5 квітня 1794 року, у жерміналі, через одинадцять днів, він 
вписав і найбільшого з них, творця Трибуналу, який виніс йому 
вирок, Жоржа Жака Дантона. Свою блискучу захисну промову 
Дантон кричав у вуха Правосуддя. Але революційне Правосуддя 
не було сліпим. Воно бачило ворогів. Воно тільки було глухим для 
них.  

Але між 24 березня та 5 квітня року 1794, за цих одинадцять 
днів, у житті громадянина Жана-Луї Поп`є стався переворот з 
непередбачуваними наслідками для його долі та цієї оповіді. 
Власне, правильніше було б сказати, що наслідок перевороту 
виявився між стратами Ебера та Дантона, а сам переворот 
відбувався поступово, після того, як був проглинутий і 
перетравлений вирок продавця овочів Мулена. 

Вибір вироку, який він проковтне, не завжди був простим. 
Чим затятіше і жорстокіше знищували ворогів, тим більше їх було. 
Коли аристократи були винищені або емігрували, вороги 
оселилися серед міщан, а потім пішли й у народ. Під гільйотину 
ступили селяни, ремісники, торговки, слуги, повії, навіть жебраки. 
Їхні "закрутки" не давали можливості спонтанного вибору. Усі 
провини виглядали однаково мізерними, однаково безглуздими, 
однаково несправедливими. Більшість імен дозволяла сподіватися, 
що факту пережиття вироку ніхто не помітить. 
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Чий вирок обрати для ковтання? 
Вирок, винесений каліці, котрий скаржився, що за короля 

краще заробляв жебракуванням, чи отой, який відправляв на 
смерть стару жінку, бо вона говорила, як їй у молодості було 
добре, у молодості, яка, на біду, співпадала з правлінням 
Людовика ХУ, коли усім порядним людям мусило бути погано? 

Кого врятувати, кого віддати лезу гільйотини? 
Поп`є проводив безсонні ночі, роздумуючи про неможливий 

вибір. Чи не помилився він? Чи треба було з`їсти вирок каліки, а 
стару послати на гільйотину? У слові послати і містився корінь 
його мук. Якось так виходило, що людей на гільйотину посилає 
він. У кожному разі, отого з двох засуждених, вирок якого він міг 
з`їсти, але не з`їв. 

Він врятував стару.  
Сон засвідчив, що неспокій був небезпідставним. Уві сні 

каліка стояв під гільйотиною, яка знову мала вигляд металевого 
веретена, на голові мав каптур ката, і коли Поп`є піднявся до 
нього, кривавими цурпалками допоміг йому ступити на ешафот. І 
знову лунала сопілка невидимого музики. 

Збивало його з пантелику лише те, що у першому сні під 
фантомом гільйотини стояла Жермен Шутьє, жінка, яку він 
врятував, а тепер – каліка П`єре, чоловік, якого він не врятував. 
Сон, принаймні у його баченні, немов ставив знак рівності між 
обома вчинками. Відмінність, можливо, була в тому, що Шутьє 
вбивала його несамохіть, простою можливістю, що через неї він 
буде викритий, а каліка П`єре – з чистої мстивості. 

Відтоді він у сумнівних випадках покладався на випадок. 
Вибирав навмання число, до якого рахуватиме, заплющував очі і, 
водячи вказівним пальцем по вироках (звичайно, по тих, які були 
прийнятними), на останній цифрі відкривав очі. Він їв вирок, на 
якому зупинявся палець. 

Він почувався краще, міцніше спав, менше випускав воду. 
Полегшення, на жаль, не було тривалим. З-поміж старця, який 

буркотів, невдоволений дороговизною, і хлопця, який скаржився 
на безробіття, випадок вибрав для життя старого. Поп`є 
збунтувався і проковтнув вирок хлопця. Уві сні він чекав старця. 
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Вже бачив, як той, стоячи під веретеном гільйотини, простягає до 
нього криваві руки. Прийшов хлопець, і він допоміг йому лягти 
під сокиру. 

Він зрозумів. У нього немає права віддавати сліпому 
випадкові потугу, якою його наділив Бог. За свій вибір, яким би 
він не був, він мусить відповідати сам. 

Так, як Робесп`єр, Дантон, Марат відповідали за свій. 
Він присвячуватиме виборові серйознішу увагу, ніж дотепер. 

Цей вибір не має права бути механічним. Ані випадковим. А тим 
більше залежати від страху і бажання якомога швидше все 
закінчити, якомога швидше зжувати один з двох обраних вироків. 
Той, хто приймає рішення щодо життя ближніх, мусить знати, 
чому він одне захищає, а інше віддає смерті. Він мусить знати про 
засуджених більше, аніж повідомляє сухий вирок, який цікавить 
лише "закрутка", їхня контрреволюційна провина, і аж ніяк – їхнє 
життя та людські якості. Коли вже йому дається шанс зробити 
добро, то чи не бажано, щоби воно було ще й розумним? Щоби він 
залишав жити те, що варте життя, те, що присвятить його чесноті, 
а не злу? 

Чи не корисніше з`їсти вирок шевця Рігу, який обматюкав 
голову своєї Секції, і це було потрактовано, як образа 
батьківщини, аніж вирок його однофамільника, злодія Рігу, який у 
того голови вкрав гаман ліврів, і це теж було проголошено 
нападом на батьківщину? 

Зрештою, хіба ж він вже так не чинить? Він ніколи не знищив 
вироку якогось революціонера. Байдуже вніс до Протоколу всіх 
Несамовитих та ебертистів. Це, звичайно, були відомі особистості, 
він боявся, що їхнє виживання видасть його, але й серед них міг 
опинитися випадковий бідолаха, про долю якого ніхто не 
розпитуватиме. А він його теж не врятував. 

Отже, він робив вибір, хоча цього не усвідомлював. Йому 
здавалося, що цей вибір диктується страхом. Але його вимагало і 
сумління. Це були люди, які посилали на гільойтину інших, 
посилали їх аж до останньої хвилини, аж поки самі не лягли під 
сокиру. Вони не заслуговували на співчуття. Їхня "закрутка" була 
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надто великою. І грунтувалася вона не на безглуздому 
обвинуваченні Фук`є-Тенвіля, а на їхньому житті. 

На жаль, про засуджених на смерть він майже нічого не знав. 
Найчастіше не знав навіть, як вони виглядають. Хоча судові 
процеси проводилися у сусідньому залі, він не був на них 
присутній. Окрім несамовитого Дантона, він нікого з них не чув. 
Декого, звичайно, зустрічав у канцелярії, до того, як вони 
зробилися контрреволюціонерами, коли вони ще були 
революціонерами, але оскільки вони були революціонерами, то не 
могли бути кандидатами на порятунок і тому його не цікавили. 

Страждаючи від необізнаності, яка йому ускладнювала вибір, 
а інколи робила його сумнівним, ба навіть помилковим, він дійшов 
до авантюристичної думки, яка не пасувала потайній людині. 
Канцелярія Обвинувачення готувала процес групи змовників 
проти Республіки, які були такими спритними та обережними, що 
навіть не знали одне одного. Зі списку він вибрав двох 
найнезначніших, шевця Рігу та крадія Рігу, хоча міг взяти будь-
кого, усі було однаково невідомі, і хоча видавалося, що вибір 
напрошується сам собою, що справедливіше врятувати шевця, 
аніж злодія. Але Поп`є хотів дістати підтвердження свого 
принципу саме на такому прикладі, коли свій особистий вибір він 
вже зробив на користь шевця Рігу. 

Думка була простою і хвилюючою. По суті, більш 
хвилюючою, аніж простою. Треба було піти у район, де вони 
жили, і розпитати сусідів про заарештованих. У випадку шевця 
Рігу це було відносно просто. У звинуваченні, яке невдовзі, якщо 
він не втрутиться, стане вироком, а одразу після цього і свідоцтвом 
про смерть, було вказано, де він мешкає. Але про злодія Рігу не 
було написано нічого. 

Одного вечора, завершивши роботу, він, замість того, щоби 
піти спати на піддашшя, попрямував до передмістя Сент-Антуан. 

Був теплий, зволожений зливою осінній присмерк, 
пронизаний жовтизною перших ліхтарів. Повітря густе, важке для 
дихання. Перука обвисає. До високих підборів чіпляється листя, 
нога, затерпла від сидіння, ковзає в бік. Але на похилій, вимощеній 
камінням вуличці, де живе сім`я Рігу, ще повно людей. Ці люди 
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розмовляють, і він чує – про що. Перегукуються, сміються і він чує 
– над чим.  

А він востаннє чув сміх, коли суддя Белевіль з великим 
талантом спостерігача описував, як у якогось Несамовитого на 
ешафоті впали штани. Він сидів у Палаці Правосуддя, як у 
трупарні, у мертвій канцелярії, над Протоколом мерців і гадав, що 
Париж також помер, що він такий же мертвий, як і він сам, що на 
його вулицях не чути нічого, крім рипіння возів засуджених, 
стукотіння барабанів Національної гвардії і свисту залізної 
теслярської сокири. 

А Париж жив! Париж насолоджувався! Париж сміявся! 
Він відчув гіркоту, навіть помірну нетерпимість до всіх тих 

людей, які йому, Жану-Луї Поп`є, залишали думки про гільйотину, 
а самі, схоже, жили так, ніби її немає, ніби вони житимуть вічно. 

До сім`ї він не звертатиметься. Вона буде упередженою. 
Скаже йому, що немає людини кращої від їхнього Рігу, що його 
арешт – страшна, безглузда помилка. Він попитає сусідів, інших 
ремісників з вулиці. Вони дадуть йому про шевця Рігу вірогіднішу 
інформацію.  

Він був приголомшений, довідавшись, наскільки він 
помилявся, і переляканий, коли зрозумів, якої б помилки 
припустився, обравши шевця без розпитувань, на підставі своїх 
громадянських упереджень. На думку загалу, Рігу був найбільшим 
негідником у кварталі. Ніхто не міг сказати про нього жодного 
доброго слова. Ніхто не співчував йому в біді. Всі були щасливі, 
що його позбулися. 

Збентежений ворожістю навіть найкращих друзів шевця, 
Поп`є, хоча і не збирався цього робити, відвідав також родину 
обвинуваченого. Вона була про Рігу ще гіршої думки, аніж сусіди. 
Настільки поганої, що висловила готовність, якщо її викличуть, 
свідчити проти нього у Трибуналі. 

Розгублений Поп`є пішов геть і вирушив шукати під мостами 
Сени знайомців іншого Рігу, не сподіваючись почути про крадія 
щось схвальне, очікуючи, по суті, що залишиться без обох 
обранців, без жодного вироку на завтрашній обід.  
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І ще раз помилився. Злодії під мостами Сени говорили про 
свого Рігу лише найкраще.  

Повернувшись на піддашшя Палацу Правосуддя, він очистив 
черевики від листя, висушив перуку, з`їв шматок сиру, 
роздягнувся, накрився з головою ковдрою і провів ніч без сну. 

Тяжкою вона була, найтяжчою після тої, коли він зжував 
перший вирок. Але вона йому окупилася. На світанку в нього була 
готова відповідь. Він знав, як зробить вибір між шевцем та злодієм 
Рігу.  

Звертатися по допомогу до людей не мало сенсу. Дійсність 
завжди служитиме тому, хто її описує, і завжди буде інакшою. В 
одній швець Рігу буде злим, у іншій же, якби він мав для блукання 
передмістям і розслідування більше часу, той би, можливо, 
зробився добрим. У одній злодія Рігу хвалитимуть, у іншій – 
ганьбитимуть. Як тоді з-поміж них вибрати? 

Очевидно, за допомогою ненадійних і мінливих фактів 
справедливого рішення винести не можна. Воно могло бути лише 
в ньому самому, в його натхненні, його інстинкті. (Філософ 
говорив би про свободу волі, але Поп`є не був філософом і вже 
тоді думав про щось на кшталт примхи, тільки не знав, як це 
назвати). Хто володіє потугою, той мусить довіряти передусім 
собі, своїй власній думці. Фук`є-Тенвіль теж звинувачував, 
керуючись не фактами, а своїми революційними інстинктами. 
Щоправда, майже всі звинувачення були помилковими, м`яко 
кажучи, перебільшеними, не відповідали "закрутці", але потуга 
Державного прокурора Революційного трибуналу була чимось 
цілком іншим, ніж його власна. Потуга прокурора вбивала, а його 
– оживляла. 

Коли близько полудня йому принесли вироки шевця та злодія 
Рігу, він, не відчуваючи у собі натхнення, яке б допомогло йому 
визначитись, вписав обох у Протокол і, вперше за довший час, з`їв 
обід без гіркої приправи чорнила. 

Його огорнув сум, що він порушив дане собі слово і цього дня 
нікого не врятував, але почуття провини присоромлено відступило 
перед усвідомленням того, що потуга накладає також 
відповідальність, яка вимагає особистих жертв. 
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Оповідь залишила Жана-Луї Поп`є 24 березня, у жерміналі, в 
момент, коли він вписував до Протоколу засуджених на смерть 
ебертистів, як переляканого чоловіка, свідомого небезпеки, на яку 
себе наражає; залишила його змарнілим, виснаженим, синім від 
безсонних ночей, присвячених роздумам про вчорашній обід та 
страхові від вагань завтрашнього; залишила його неголеним, 
запущеним, абсолютно байдужим до зовнішнього вигляду і 
зосередженим на своїй діяльності; залишила його, нарешті, 
стривоженим, переляканим, на грані нервового зриву. 

Зустрічає його, через місяць після 5 квітня, також у 
жерміналі, після занесення до Протоколу і Дантона з товаришами, 
як іншу істоту. Він ще обачний, знає, що навіть за найменшу 
необережність заплатить головою, але не переляканий. У кожному 
разі, він боїться менше, аніж на початку. Ніби вірить, що його не 
заарештують, навіть якщо він зробить помилку. І що він взагалі не 
може помилитися. 

Це позитивно впливає на його зовнішній вигляд і манеру 
триматися. Він вже не блідий, виснажений, нужденний. Як на 
тогочасні умови, він справляє навіть добре враження, хоча 
харчується так, як і інші, не враховуючи просяклого чорнилом 
паперу, який він щодня ковтає. Наскільки йому це дозволяє 
платня, помітну увагу приділяє зовнішності. Відмовляє собі в їжі, 
щоби придбати предмет туалету, який дозволить йому виділитися 
у нехлюйному натовпі писарів, що його оточує. Приталений синій 
жакет, що замінив поношений чорний сюртук, з рукавів якого 
визирають манжети сорочки, дірчасте біле жабо, білі панчохи та 
світла перука, яка належала якомусь страченому аристократові, 
завершують процес зміни зовнішнього вигляду, який вірно 
супроводжує внутрішню переміну. 

Бо найбільше змінилася його манера триматися. Зникає 
згорблена, верблюжа спина, за якою у судових коридорах 
пізнавали писарів. Короткозорі очі, зіпсовані сальними свічками, 
дістають окуляри з круглими скельцями в металевій оправі й 
холодну гостроту внутрішнього погляду, здатного проникати й 
туди, де справжній залишається безпорадним. І раніше він був 
замкнутим, стриманим. Такий він і тепер. Тільки в інший спосіб. 
Якщо до метаморфози він був застібнутий на всі гудзики, як 
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людина, якій окрім безсилля немає чого приховувати, то тепер це 
була людина, яка не хоче показувати свою потугу. 

Не хоче показувати, але володіє нею. Володіє і відчуває її. 
Усім своїм єством. 

Переміна не могла залишитися непоміченою. У будь-який 
інший час оточення шукало би пояснення і, не знайшовши його у 
суспільному статусі, який залишився тим самим (якщо би й усі 
інші більш-менш розумні пояснення не могли її витлумачити), 
проголосило б його несповна розуму і сміялося б з нього. Але для 
Революції все можливо. Якби це було не так, вона сама не була б 
можливою. Чи не став смішний провінціал з Аррасу Робесп`єром? 
І ким був Дантон до Перевороту? 

Чи отой Поп`є з його синім жакетом, світлою перукою, 
круглими окулярами та жорсткою, відчуженою манерою 
триматися не нагадує усе більше Непідкупного? 

Так, чорт забирай, справді нагадує! 
Я вже давно це помітив і запитував себе, як він наважується. 
Якби не міг собі цього дозволити – не наважився би. 
Так, не наважився би. 
А оскільки він може собі дозволити... 
Оскільки він міг собі дозволити, його почали боятися. 

Спочатку, крім манери триматися, яка не відповідала ані його роду 
занять, ані рангу, ані тому Поп`є, котрого вони знали, справжньої 
причини для страху не було. Невдовзі вона стала необхідною. І 
була знайдена у загальному переконанні, що Поп`є – таємна 
довірена особа Комітету громадської безпеки. І в цьому 
революційні звичаї відрізнялися від манер ancien régime. Колись 
поліцейських нишпорок зневажали й уникали. Тепер змагалися за 
право бути у його товаристві. Уникання було небезпечним, бо 
було підозрілим. Доброчесність не має чого боятися, 
проголошував Робесп`єр, невинність захищена. І тому ті, котрі 
найбільше боялися Поп`є, найбільше прагнули його близького 
товариства. 

Сам Поп`є не відчув майже нічого з тої зміни у почуттях 
Канцелярії. У часи, коли він був нікчемним протоколістом смерті, 
безсилим будь-що змінити у її плині, він не потребував 
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товариства, від самотності теж не страждав. Тепер, коли він 
володів потугою, коли знайшов для неї мету, коли мав місію, він 
зробився неприступним. Це підсилило їхній страх, і вони ставали 
усе нав`язливішими. 

Чи знав він, що нагадує Робесп`єра? Чи ця схожість – 
випадковий наслідок внутрішнього перетворення, чи прагнення 
потуги апелювати до ще потужнішого взірця? Прагнення – якщо 
дозволимо собі пофантазувати – пародіювати його, з таємного 
сховку своєї діяльності познущатися над діяльністю отого другого 
? 

Не вдаваймося до безплідних припущень, які оповідь про 
Жана-Луї Поп`є заводять на хибні шляхи мімезису. Ми взяли б на 
себе обов`язок довести схожість до наслідків. Нам би обов`язково 
здалося, що найбільшу драматичну вірулентність має зустріч 
оригінала та копії, Максиміліана Робесп`єра та громадянина Ж.-
Л. Поп`є (що є відходом від історичної істини, бо до судового 
процесу Робесп`єр ніколи не відвідував Революційного трибуналу, 
від сліпої ефективності якого настільки залежала влада Чесноти). 
Чи Вождь жахається гротескної версії, яка сидить за столом, де 
ведеться найточніший протокол його утопії? Чи її невірний 
протоколіст, громадянин Поп`є, долає спокусу довести свою 
історію до гомеридівського фіналу – бо він вже десь глибоко у 
іншому Поп`є, свідомому своїх сил, – і як він це робить? На нас 
чекали б величезні ускладнення, які ми мали би розв`язати 
відправкою нашого Робесп`єра, громадянина Поп`є, на гільйотину, 
яка йому в кожному разі належиться як контрреволюціонеру, але 
не раніше, ніж це визначила правда про нього. 

Нас більше турбує, що відбувається у ньому, аніж те, що 
відбувається з ним. 

Отже, що у ньому відбувається? 
Ми бачили, як він хотів позбутися відповідальності й 

покластися на випадок. Коли той розчарував його 
несправедливими рішеннями, бере вибір на себе. Пробує заснувати 
його на видимих відмінностях у цінності двох життів. Лаконічні 
біографії у вироках не можуть допомогти. Він іде до тих, хто 
найкраще знає кандидатів. Вони теж не допомагають. Викликають 
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у нього ще більше збентеження. Звернення до так званих 
реальностей життя переконує його, що їх не існує, що їхні факти 
непевні і що спираючись на них неможливо зробити розумний 
висновок. Він знову сам, але свідомий, що інакше й не може бути. 
Потуга завжди самотня. Порадником вона має тільки себе та 
необмежену віру у своє знання. Відтоді він спирається виключно 
на власну думку. Спочатку ця думка керується Розумом, його 
почуттям Справедливості, певною мірою всім життєвим досвідом 
Поп`є. Але пам`ять про випадок з Рігу не вмирає. Тоді його мало 
не обманула довіра до чужої думки. Тепер він боїться, чи не 
обманює його власна. Вона теж не увільнена від помилок. Він 
судить на підставі кількох скупих відомостей у вироках, вибраних 
Фук`є-Тенвілем. Хто гарантує, що вони правдиві? Жермен Шутьє 
напевне палко прагнула мати добре веретено, а не доброго короля, 
і якби він не втрутився, її б стратили, як переконану роялістку. 

Отже, куди йому звернутися по допомогу? Він усе спробував. 
Нічого не допомогло. Нічого не було. 

Він був сам. 
І лише тоді, коли він зрозумів, що мусить звільнитися від 

упереджень розуму – якому в Нотр-Дам влаштовували 
богослужіння – і покластися на натхнення, бо тільки воно їх 
позбавлене, тільки воно не залежить від причин і не підлягає 
розрахункам, що він мусить забути все, що довідався про 
обвинуваченого з актів Трибуналу, як би мало цього не було, і 
судити його власнею волею, так як це робить Божий суд, тільки 
тоді він зможе спати зі спокійним сумлінням, знаючи, що завтра, 
який би вибір на нього не чекав, потуга сама навчить його, як 
треба вчинити, і що його вибір, як би він не вчинив, завжди буде 
справедливим. 

Відтоді Жан-Луї Поп`є щодня відбирав у гільйотини по одній 
людській голові. Він думав лише до моменту викреслення 
засуджених, які в жодному разі не могли бути обраними, тому що 
були відомими або тому, що їхні провини були особливими, а тоді 
припиняв роздуми, покладався на ясновидіння натхнення і 
спокійно їв вирок, який воно йому обирало. 

Бо натхнення ніколи не помилялося. 
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8 червня, у месидорі 1794 року, на Марсовому полі відбулося 
свято Найвищої істоти. 

У Поп`є це був єдиний вільний день, єдиний, коли не 
працювали ні він, ні Революційний суд, ні гільйотина. Чиновники 
та службовці Палацу Правосуддя на чолі з Фук`є-Тенвілем 
подалися на святкування. Був серед них і громадянин Поп`є. У 
синьому жакеті, з білим жабо, у білих панчохах, світлій перуці та 
металевих окулярах з круглими скельцями, які були ніби навіть 
трішки затемнені, він з гідністю ступав у ар`єргарді судової 
адміністрації. 

До Марсового поля він не дійшов. Він не бачив, як 
первосвященик нової віри Максимиліан Робесп`єр представляв 
Богу Революцію, її Конвент та її народ. Вибравши момент, він 
вибрався з урочистої процесії і попрямував до Пляс де 
Революсьон. Він хотів побачити машину смерті, у якої вже 
місяцями відбирав їжу. Тепер він смів зробити це. Він доріс до неї. 
У снах вона мала вигляд веретена прялі Жермен Шутьє. Він знав, 
що виглядає вона не так, але як саме вона виглядає насправді, не 
міг собі уявити попри вичерпні описи, які чув у Канцелярії суду. 

Пляс де ля Революсьон порожня, залита сонцем. Париж – на 
Марсовому полі або у в`язницях. Посеред площі височить скелет 
ешафота, в тіні якого дрімає, спершись на мушкет, підстаркуватий 
національний гвардієць. Гільйотини він не бачить. Вона покрита 
чорним драпуванням, немов пам`ятник, який тільки мають 
відкрити. Він відчуває, що вона має гостру, готичну форму, і що 
ззаду закінчується дошкою, до якої прив`язують тіло. Вона мало 
чим відрізнялася від веретена. Він не відчув розчарування, що не 
побачив її. 

Якийсь якобинець, учень енциклопедистів, описав гільйотину 
як горизонтальну поверхню з вертикальним продовженням, з якого 
на людину опускається трикутний додаток, щоб відділити 
прямокутну частину її тіла від кулястої. А таким чином можна 
було описати будь-яке веретено. 

Він повернувся до Палацу Правосуддя і пішов до Залу 
свободи, у якому засідав Революційний суд. Той теж не справив на 
нього враження. Його освітлювали видовжені вікна, вирізьблені у 
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камені. Тут стояли три бюсти: Брута, захисника римської 
Республіки, та громадян Марата і Ле Пелетьє, захисників 
французької Республіки. Крім цього були столи, стільці, лави. У 
центрі – для суду та обвинувачення, з одного боку – для 
присяжних, навпроти – для захисника. За ним на шести сходинках 
ішли лави для обвинувачених, які закінчувалися стільцем для 
першого з них. З другого боку були лавки для свідків, а за ними – 
балюстрада, що відділяла публіку від суду. 

Він вийшов, не відчувши нічого. 
Хотів спуститися також у Консьєржері. Передумав. Серед 

ув`язнених було п`ятдесят два, страту яких відклали через свято 
Найвищої істоти. Він знав їх імена, хоча ще не зареєстрував 
вироків. Він міг зустріти когось із них і створити собі проблеми, як 
у випадку з однофамільниками Рігу. Він мусив залишатися 
безстороннім. Бути поза ілюзією дійсності. Бути вищим від її 
впливів. 

Крім того, невідомо, чи пропустила б його варта. 
Він повернувся до канцелярії і провів решту святкового дня, 

креслячи графи у Протоколі. Коли він повернувся до реальності, 
морок, як сірий мох, почав вкривати голі стіни, і з вулиці долинав 
збуджений гул голосів громадян, які поверталися з вінчання Бога 
та Революції. Тепер він може не займатися Книгою аж до 
плювіоза, четвертого тижня січня 1795 року. 

Вже через кілька днів він побачив, що поквапився зі своїми 
прогнозами. У кулуарах Палацу правосуддя почали пошепки 
говорити про хистке становище уряду і змову поміркованих членів 
Конвенту проти Комітету громадського порятунку. Робесп`єр 
відійшов від суспільного життя, не ходив до Парламенту ані до 
Комітету, навіть до Якобинського клубу не заглядав. Подейкували, 
що його взагалі немає у Парижі. Що він, напевно, у Ерменонвілі, 
відвідує могилу Жана-Жака Руссо. У Пале-Роялі паломництво 
вважалося природним. Оскільки Революція так спиралася на 
смерть, допомогти їй тепер могли лише могили. Розмови про 
кінець Терору були все настійливішими. Навіть найкровожерніші 
газети вихваляли Площу Республіки тихішим голосом. "Фурії 
гільйотини", несамовиті якобинки, які цілими днями сиділи на 
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галереї Конвента і, вив`язуючи дітям та гвардійцям шкарпетки на 
зиму, вимагали голів ворогів народу, замовкли. У Пале-Роялі, 
завжди добре поінформованому, вбивцям Дантона давали менше 
місяця. Народ на стратах порідшав, дозволяючи собі інколи навіть 
гребувати ними. З вух заможніших громадянок позникали сережки 
у вигляді карликових, покритих бронзою гільйотин. На вулиці вже 
не чути було веселої пісні, присвяченої винахідникові гільйотини: 

En rêvant à la sourdine 
J`ai fait une machine. 
Tralala, lala, lalala, 
Lala, lalala. 
Qui met les têtes à bas! 
(Міркуючи потихеньку,  
 
Я зробив одну машинку,  
Траляля, ляля, ляляля, 
Ляля, ляляля, 
Яка голови рубає!) 

У Поп`є було надто багато роботи, щоби серйозніше 
подумати про нові віяння. Останнім часом він почувався не 
найкраще. Мав серйозні проблеми зі шлунком. У калі все частіше 
були помітні жовтаво-білуваті сліди нестравлених вироків. Навіть 
коли Поп`є, спонуканий свіжою звісткою про близький переворот, 
думав про нього, він і сам дивувався, наскільки мало той його 
тішив. Він не впав у малодушність. У перевороти він не вірив. 
Париж лиховісно нагадував дні, коли з нього пішов Дантон, коли 
всі вимагали покласти кінець Терору. А кінець прийшов Дантону. 
Терор пережив його і зробився ще жорстокішим. Поп`є більше 
турбувало, що зал судових засідань Революційного трибуналу 
знову заповнять відомі люди, вироків яких він не смів їсти. 

Злякавшись, що він зовсім залишиться без них, коли 
Робесп`єр вийде зі стану летаргії, Поп`є у липні, месидорі, почав 
їсти по два вироки в день. Смертників було достатньо, щоби він 
міг їх ковтати по кілька штук, ніхто би й не помітив. На заваді 
стояла не його сила, бажання, тим більше не ревність, а слабкий 
шлунок. 
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Інколи його навіть вивертало. Цього він боявся найбільше. 
Змушений швидко проковтнути вирок ломовика Мароле, він не 
подрібнив його, не пережував як слід і мало не виблював на коліна 
чергового судді. 

8 термідора, або 26 липня, Робесп`єр з`явився у Конвенті і 
виголосив промову, яка не схвилювала навіть його послідовників. 
Ніхто його не зрозумів. Tricoteuses, в`язальниці з галереї, не 
почувши імен людей, смерті яких вимагають, не зрозуміли, що 
Революція знову в небезпеці. Вони мовчки в`язали свої панчохи, і 
нічого не відбулося. У Канцелярії суду цю подію потрактували як 
несприятливу для Непідкупного. Вже назавтра, 9 термідора, писар 
Шоде наважився дати волю стримуваній заздрості. Він 
запропонував Поп`є, щоправда, пошепки, вже зараз внести ім`я 
Робесп`єра до свого Протоколу. 

- І можеш перестати бути схожим на нього, – додав він 
злостиво. 

Поп`є його не почув. Не зрозумів він, через кілька годин, і 
того, що Конвент проголосував за арешт Робесп`єра. Перед ним 
купкою лежали вироки сорока п`яти людей, сьогоднішній раціон 
гільйотини. Серед них був і його харч, вирок, який він з`їсть 
сьогодні на обід. Цього разу лише один. Лише один чоловік був 
настільки анонімним, що його можна було залишити в живих, не 
ризикуючи. Вагання, через яке він не чув Шоде, досить довго не 
давало йому приступити до обіду. Чоловіка звали Жозеф Гарініо. 
Він був домовласником з передмістя. Мешканці звинуватили його 
у тому, що він дарує контрреволюціонерам гроші, здерті з них 
високою платою за помешкання. Поп`є у це не вірив. Гарініо був 
відданим Республіці. Але він був свинею. 1789 року, посеред зими, 
він викинув Поп`є з винайнятої комірчини. 

Він не заслуговав на життя. 
І Поп`є вписав його у Протокол гострими каліграфічними 

літерами. 
Тоді у ньому відбувся другий, ще потужніший від першого, 

переворот.  
Він не хотів, щоби через Гарініо ніхто сьогодні не скористав з 

його милості. Це було би несправедливо. Решта сорок чотири були 
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впливовими особами, яких він раніше не смів рухати. Тепер він не 
відчував ніякого страху. Дивувався, як він взагалі міг колись його 
відчувати. 

Що там сказав отой Шоде? Щось неприємне, звичайно. 
Шкода, що не можна вписати його ім`я замість того, яке він обере 
з-поміж сорока чотирьох сьогоднішніх засуджених. 

Можливо, він колись і це зможе зробити. 
Не вибираючи, неуважливо, поклавшись на примху руки, він 

узяв із купки паперів на столі вирок Арнуссе, дивака, який 
стверджував, що кожний, кого вб`є гільйотина, потрапить просто 
до раю, і з`їв його із насолодою, якої давно не відчував. 

Того ж вечора, коли в Отель де Вілі, де він перебував під 
захистом Комуни, заарештовували Максиміліана Робесп`єра, на 
піддашші Палацу правосуддя заарештували і його. Він не 
опирався, навіть не розпитував, у чому його звинувачують. 

Про свою "закрутку" він довідався випадково. 
Громадянин Арнуссе хотів будь-якою ціною потрапити до 

раю. Коли прочитали список тих, кого мали стратити, він 
обурився, чому його там немає. Вперто доводив, що його теж 
засудили до смерті. Чергові судді мали проблеми з тими, які це 
заперечували. Тільки тому, що вимога була незвичною, Вілете 
погодився її перевірити. Протокол судового процесу підтвердив 
слова Арнуссе. Як же сталося, що його немає у списку тих, кого 
мали стратити? Він переглянув Протокол Поп`є. Тут його теж не 
було. Поп`є заарештували, але для певності ув`язнили у 
Консьєржері і укладача списків Шоде. До них додали ще кількох 
підхожих людей, серед них Арнуссе, який залишився від 
учорашніх жнив, "закрутку" їм розширили до езотеричного 
угрупування, яке чарами хотіло зашкодити загальній справі, і так 
народилася ще одна диявольська змова проти Республіки. 

Судили їх того ж дня, що й Робесп`єра, на окремому, 
ранковому засіданні.  

Стратили їх разом: 10 термідора або 28 липня. 
Від моменту арешту до миті, коли він "чхнув у мішок", Поп`є 

не промовив жодного слова. 
Він був далеко. 
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Історичні джерела стверджують, що того дня, 10 термідора 
(28 липня) року 1794, разом із Робесп`єром гільйотиновано 104 
засуджених. Наша оповідь твердить, що їх було 107. Число 
доповнили громадяни: Жан-Луї Поп`є, який їв смерть, Арнуссе, 
який любив рай, і Шоде, який помер невинним. 

Чому їх немає у списку на страту, а вони, однак, страчені, 
пояснити годі. Певно, з тих самих причин, з яких нам було 
потрібно стільки часу, щоби пояснити, чому інші люди були 
приречені на смерть, а однак не померли. 

Вулиці були переповнені як у дні народних святкувань. Хоча 
їх за Революційним календарем було чимало, їх ніколи не було 
достатньо для народу, закоханого у свободу. Найвища істота 
немов знову з`явилася в столиці Революції. Париж проводжав 
Робесп`єра дорогою, яку відшліфували немилосердні колеса 
Чесноти. Довга процесія возів тягнулася через Пон-Неф, вулицею 
Сент-Оноре, до Площі Революції. 

Усі дивилися на Непідкупного, багато хто хотів його 
торкнутися, дехто хотів взяти собі на згадку про цей день і якийсь 
сувенір, здерти його з нього. У подертій, брудній сорочці, із 
закривавленою пов`язкою на щелепі, знесилено спираючись на 
руки друзів, він не виглядав страшним. Можливо, замисленим, 
здивованим, презирливим, але не страшним. 

Натовп ревів: "Á bas le maximum!". Знову лунала пісенька: 

Monsieur Guillotin 
Ce grand médecin, 
Que l`аmour du prochain 
Occupe sans fin... 
 
(Пан Гільотен,  
Цей великий лікар, 
Який кожен день 
Любить своїх ближніх...) 

На останній візок у процесії ніхто не звертав уваги, поки 
жінка, Жермен Шутьє, пряля, яку щойно випустили з в`язниці, не 
помітила схожості між засудженим, якого на ній везли, і 
Робесп`єром – таким, яким він був колись. Громадянка кинула в 
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нього камінь з криком: "A bas le Maximilien!" Натовп підхопив 
жарт, поливаючи двійника лайкою та кпинами. 

Жан-Луї нічого не помічав. У синьому жакеті, під акуратною 
світлою перукою, він прислухався до гри далекої сопілки і 
короткозорими очима, крізь круглі окуляри, дивився, як з боку 
Пляс де ля Революсьон наближається до нього гільйотина. 

Він мав рацію. 
Вона була схожа на веретено. 

Переклала Алла Татаренко 
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Данило Кіш 
 

МЕХАНІЧНІ ЛЕВИ 

Hommage a Andre Gide 

Велетень 

Єдина історична особа у цій розповіді, Едуар Ерріо, лідер 
французьких радикалів, голова комісії закордонних справ, мер 
Ліона, народний депутат, музиколог і т. ін. займатиме тут, 
можливо, недостатньо значне місце. Не тому, одразу попередимо, 
що він має менше значення для розвитку самої розповіді, аніж 
інша особа, яка тут фігурує, неісторична, але не менш реальна, а 
просто тому, що про історичних осіб є й інші документи. Не 
будемо забувати: Едуар Ерріо і сам був письменником та 
мемуаристом [1], впливовим політиком, біографію якого можна 
знайти у кожній більш-менш пристойній енциклопедії. 

В одному з документів Ерріо описаний так: “Кремезний, 
міцний, широкоплечий, з вугластою головою, вкритою густим 
їжакуватим волоссям, з обличчям, наче витесаним великим 
садовим ножем, яке перетинають короткі густі вуса, цей чоловік 
справляв враження великої сили. Його голос, вже сам по собі 
чудовий, пристосований до найтонших півтонів та 
наймодульованіших акцентів, легко перекривав будь-який галас. 
Він умів майстерно ним володіти, так само майстерно, як умів 
володіти виразом свого обличчя”.[2] Той сам документ дає такий 
опис його характеру: “Справжньою виставою були його виступи з 
трибуни, коли він переходив із серйозного на жартівливий тон, від 
довірчого до єрихонського проголошення якогось принципу. А 
якщо з’являвся хтось, хто йому заперечував, він приймав цей 
маленький виклик, і поки той другий обґрунтовував свою позицію, 
широка посмішка розливалася на обличчі в Едуара Ерріо – 
завчасне передвістя вбивчого зауваження, яке одразу ж викличе 
шквал сміху або оплесків, доводячи до повного збентеження 
співрозмовника, що потрапив у пастку. Ця посмішка, щоправда, 
зникала, якщо критика мала образливий тон. Такі напади доводили 
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його до шалу й викликали у нього гостру реакцію, тим більше, що 
він завжди був на сторожі – його чутливість багато хто 
оголошував марнославством”. 

 
Отой другий 

Про другого важливого персонажа цієї оповіді, А.Л. 
Челюстникова, ми більш-менш достовірно знаємо тільки те, що він 
мав близько сорока років, був високого зросту, трохи сутулуватим, 
білявим, що був він балакучим, хвальком й бабієм і, донедавна, 
редактором української газети “Нова зоря”. Він прекрасно грав у 
покер та “двадцять одне”, умів також грати на гармоніці польки й 
частівки. Інші свідчення про нього вкрай суперечливі, а тому, 
напевно, неважливі. Але я їх записую, хоча деякі джерела 
викликають виправдану підозру: він, начебто, був політичним 
комісаром під час громадянської війни в Іспанії і добре проявив 
себе у кавалерійському полку в боях біля Барселони; начебто 
однієї ночі він спав із двома медсестрами, хоча мав через малярію 
високу температуру; начебто він обманом привів на радянський 
вантажний корабель “Орджонікідзе” одного звинуваченого у 
саботажі ірландця, під тим приводом, що на кораблі треба 
відремонтувати рацію; начебто він (до речі) був особисто 
знайомий із Орджонікідзе; начебто упродовж трьох років був 
коханцем дружини одної дуже-дуже відомої особи (і що саме за це 
потрапив до табору); начебто він у шкільному драмгуртку у 
Воронежі грав Аркадія у п’єсі Островського “Ліс”. 

Оскільки наведені свідоцтва відгонять певним сумнівом та 
недостовірністю, особливо останнє, одна з розповідей 
Челюстникова, ота, що стосується Ерріо, як би вона не видавалася, 
на перший погляд, плодом уяви, варта того, щоб її занотувати. І я, 
отже, роблю це отут, тому що в її достовірності навряд чи можна 
сумніватись; нарешті, все свідчить на користь того, що певні 
розповіді Челюстникова, якими б незвичайними вони не були, 
спираються, однак, на дійсні події. А найнадійнішим доказом 
може послужити нам факт, що подальшу розповідь підтверджує до 
певної міри сам Едуар Ерріо, блискучий інтелект (“une intelligence 
rayonnante”), як справедливо сказав про нього Даладьє. Розкажу я, 
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отже, про ту давню зустріч Челюстникова та Ерріо так, як знаю і 
вмію, звільнившись одразу від страшного кошмару документів, які 
захаращують оповідання, а недовірливого та цікавого читача 
відсилаю до наведеної бібліографії, де він знайде потрібні докази. 
(Можливо, було б розумніше обрати якусь іншу форму 
повідомлення, есею чи розвідку, де я зміг би використати всі ці 
документи традиційним чином. Але зробити це мені 
перешкоджають дві речі: незручність, що живі, усні свідоцтва 
надійних людей наводяться як документи; а по-друге, я не міг 
позбавити себе задоволення оповідати, яке дає письменнику 
оманливу віру, наче він створює світ і таким чином, як то кажуть, 
змінює його). 

 
Телефон і револьвер 

Тої студеної листопадової ночі тисяча дев’ятсот тридцять 
четвертого року Челюстников, позаштатний працівник місцевої 
газети, відповідальний за проблеми культури та боротьби з 
релігією, спав, голий як мати народила, у великому дворянському 
ліжку в теплій кімнаті на третьому поверсі на вулиці Єгоровка. 
Його блискучі чоботи малинового кольору були акуратно 
приставлені до ліжка, а одяг та білизна розкидані по всій кімнаті і 
безладно перемішані (ознака пристрасного поспіху) із шовковою 
жіночою білизною. У кімнаті висів теплий запах поту, горілки та 
одеколону. 

Челюстникову снилося (якщо йому вірити), що він мусить 
вийти на сцену і зіграти якусь роль, судячи з усього, Аркадія з 
“Лісу”, але не може ніде знайти свого одягу. Охоплений жахом 
(уві сні) він чує, як лунає дзвінок, яким його кличуть на сцену, але 
стоїть на місці мов скам’янілий, точніше, сидить голий і 
волохатий, безсилий ворухнути кінцівками. Раптом усе це ніби 
переміщується на сцену, завісу піднято, крізь яскраве світло 
бокових юпітерів, які його освітлюють і тримають під 
перехресним вогнем своїх променів, він неясно бачить глядачів, 
нагорі на балконі та внизу у партері, їхні голови, осяяні 
фіолетовим ореолом. Йому здається, що він впізнає в першому 
ряду членів обкому, а серед них ясно бачить і світлу лисину 
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товариша М., головного редактора “Нової зорі”, котрий заходиться 
від сміху і кидає йому щось глузливе та образливе, щось, що 
стосується його (Челюстникова) чоловічих принад. А дзвінок з 
гримерної усе дзвенить, дедалі наполегливіше і сильніше, і 
Челюстникову здається (уві сні), що це насправді пожежний 
дзвінок, що, напевно, загорілися завіси і що оце зараз почнеться 
загальна втеча і паніка, а він залишиться тут, на сцені, голий як 
мати народила і нерухомий, полишений на милість полум’я. Його 
права рука несподівано звільняється від чарів і, на межі сну і яви, 
він інстинктивно простягає її до револьвера, який, за старою 
доброю звичкою, тримає під подушкою. Челюстников запалює 
світло на нічному столику і при цьому перевертає склянку з 
горілкою. Негайно розуміє, що зараз чоботи важливіші від нагана, 
швидко вскакує в них, як у сідло. Дружина головного редактора 
“Нової зорі” ворушиться уві сні, потім, також прокинувшись від 
безнастанного дзвоніння, розплющує свої гарні, лише трошки 
підпухлі азіатські очі. Телефон раптом замовк і в них відлягло від 
серця. Починається обтяжливе домовляння, напівпошепки. 
Настасія Федотівна М., розгублена і перелякана, пробує одягти 
бюстгальтер, який їй кинув, витягши з купи, Челюстников. В цей 
момент телефон знову починає дзижчати. “Вставай”, – каже 
Челюстников, водночас запихаючи револьвера за пояс. Настасія 
Федотівна із жахом дивиться на нього. Тоді Челюстников 
підходить до стривоженої жінки, цілує її між буйних грудей і 
говорить: “Зніми слухавку”. Жінка встає, Челюстников огортає її 
своїм шкіряним плащем, як справжній кавалер. Одразу після цього 
він чує її голос: “Кого? Челюстникова?” (Чоловік підносить палець 
до губ). “Поняття не маю”. (Пауза). Потім жінка кладе слухавку, в 
якій лунали короткі гудки різко перерваного зв’язку, і падає у 
крісло. “З райкому”. (Пауза) “Кажуть, що терміново”. 

 
Папка 

Перш ніж повернутися до своєї холодної квартири на 
Соколовському проспекті, Челюстников довго мотляв 
засніженими вулицями. Він ішов кружним шляхом, вздовж 
Дніпра, так що йому знадобилася ціла година, аби дістатись 
додому. Він зняв шкіряний плащ, налив склянку горілки і включив 
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радіо. Не минуло й п’яти хвилин, як задзеленчав телефон. Він 
почекав, поки пролунають три дзвінки, а тоді підняв слухавку. 
Якусь мить удавав, що заскочений цим пізнім дзвінком (вже 
минула друга), а тоді сказав, що коли вже справа дійсно така 
термінова, він з’явиться найпізніше за півгодини. Тільки 
одягнеться, бо саме роздягнувся. Гаразд, відповідають йому, за 
ним пришлють авто, справа термінова. Товариш П’ясников все 
йому пояснить особисто. 

Товариш П’ясников, секретар райкому, одразу перейшов до 
справи: завтра приблизно об одинадцятій годині ранку до Києва 
приїздить громадянин Едуар Ерріо, вождь французьких 
робітників. Челюстников сказав, що він читав у газетах про його 
приїзд до Москви, але не знав, що той відвідає і Київ. Тоді 
П’ясников запитав його, чи він, Челюстников, знає, наскільки 
важливим є візит людини такої ранґи. Той сказав, що знає (хоча 
йому було не дуже зрозуміло, в чому полягає значення цього 
візиту і яка в тому його роль ). Наче зрозумівши необізнаність 
Челюстникова, П’ясников почав йому пояснювати: громадянин 
Ерріо, попри свої симпатії, має певні типово буржуазні сумніви 
щодо завоювань революції. Він навів багато деталей з життя і 
творчості Едуара Ерріо, підкреслив його дрібнобуржуазне 
походження, цитував багато його тверджень, згадав про його 
любов до класичної музики та до передових рухів у світі і 
підкреслив роль, яку він відіграв у визнанні Францією країни 
більшовиків (він так і сказав: страны большевиков). Нарешті 
П’ясников витягнув із шухляди письмового столу папку і почав її 
гортати. “Ось, – сказав він, – наприклад, оце. Цитую: “Навіть 
нерелігійний француз (як бачите, Ерріо звільнився від релігійних 
забобонів... якщо йому вірити), навіть нерелігійний француз не 
може не підняти голос проти переслідувань священиків”; (товариш 
П’ясников знову зупинився і підняв очі на Челюстникова: 
“Розумієте?” Челюстников кивнув головою, а П’ясников додав: 
“Для них священики – все ще певний тип священних корів, як у 
наших мужиків... колишніх, звичайно”), “тому що й це є 
нападками на свободу мислення. Нападками, зрештою, зовсім 
непотрібними...” І так далі, і так далі”, – сказав П’ясников і закрив 
папку. “Гадаю, вам тепер усе ясно?” – “Так, – сказав Челюстников 
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і налив собі склянку води. Він залишався у кабінеті товариша 
П’ясникова до четвертої ранку. А вже о сьомій був на ногах. До 
прибуття поїзда залишилося рівно чотири години. 

 
Години та хвилини 

Цей важливий у житті Челюстникова ранок минав, година за 
годиною, так: о сьомій підйом за допомогою телефона. 
Челюстников випиває натщесерце склянку горілки, умивається 
холодною водою, до пояса. Одягається, чистить чоботи. На 
сніданок смажить на примусі яйця, заїдає їх квашеними огірками. 
О сьомій двадцять телефонує у райком. Товариш П’ясников 
говорить із повним ротом, вибачаючись: він цілу ніч не виходив з 
кабінету, передрімав трошки у кріслі, за столом; питає 
Челюстникова, чи той добре почувається; він домовився, каже, з 
Абрамом Романовичем, гримувальником, який чекатиме його у 
фойє театру (вхід для акторів) о четвертій по обіді; прохання не 
спізнюватись. О сьомій двадцять п’ять телефонує Настасії 
Федотівні. Після довгої паузи (знизу вже сигналить автомобіль, 
висланий із райкому), чує стривожений голос дружини головного 
редактора “Нової зорі”. Вона ніяк не може зрозуміти, як могли 
минулої ночі шукати його у неї. Вона у відчаї. Якщо М. (тобто її 
чоловік) про все дізнається, вона отруїться. Вона не зможе 
пережити цієї ганьби. Так, так, отруїться – отрутою для мишей. 
Челюстникову насилу вдається крізь потік її слів, ніжностей, 
схлипувань та шепотіння пропхати якесь слово втіхи: нехай вона 
нічим не переймається, все це випадковість, він їй все потім 
пояснить, але зараз мусить терміново йти, внизу на нього чекає 
автомобіль. А про мишачу отруту щоб навіть і не думала... О пів 
на восьму він сідає у чорний автомобіль, який чекає на нього перед 
будинком; доходить за чверть восьма, коли він приїздить до 
райкому. У товариша П’ясникова підпухлі червоні очі; вони 
випивають по чарці горілки, потім домовляються і телефонують 
від восьмої до пів на десяту, з різних кабінетів, щоб не заваджати 
один одному. О пів на десяту товариш П’ясников, з очима кроля, 
натискає одну з кнопок на великому письмовому столі горіхового 
дерева, і прибиральниця приносить на таці чай. Вони довго мовчки 
сьорбають гарячий чай, посміхаючись один одному, як люди, що 
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виконали важку й відповідальну роботу. О десятій їдуть на вокзал 
і перевіряють охорону. Товариш П’ясников вимагає зняти 
транспарант із написом: “Релігія – опіум для народу” і 
нашвидкуруч замінити його іншим, із дещо метафізичним 
присмаком: “Хай живе сонце, геть ніч”. Точно об одинадцятій, 
коли потяг із високим гостем прибуває до перону, Челюстников 
відокремлюється від комітету по зустрічі і стає збоку, поміж 
офіцерами охорони, котрі у в цивільному вбранні та з багажем 
удають випадкових та цікавих пасажирів, які спонтанними 
аплодисментами зустрічають дружнього гостя з Франції. Кинувши 
один швидкий погляд на Ерріо (той видався йому якимось 
непоказним, напевно, через берет), Челюстников вийшов через 
боковий вихід і швидко від’їхав автом.  

Коли він дістався до Софійського собору, була рівно 
дванадцята. 

 
Минуле 

Кафедральний собор Святої Софії побудований як неясний 
спогад про славні дні Володимира, Ярослава та Ізяслава. Він лише 
віддалено нагадує корсунський монастир, названий так на честь 
“святого міста” Керсона або Корсуня. Хроніка вченого Нестора 
нотує, що вже князь Володимир привіз був із Корсуня, міста свого 
хрещення, ікони та статуї церковні, а також “чотирьох бронзових 
коней” [3]. Але між тим першим каменем, який поклав у 
фундамент церкви спочилий у Бозі Володимир, та історією Святої 
Софії пропливе ще багато води, крові та трупів славутою Дніпром. 
Старі слов’янські божества ще довго чинитимуть опір славній 
забаганці київського князя, який прийняв єдинобожу віру 
християнську, а поганський руський народ із поганською 
жорстокістю боротиметься супроти “синів Даждь-Бога” і ще довго 
пускатиме свої смертоносні стріли та списи за вітрами, “дітьми 
Стрибога”. Жорстокість правовірних, однак, нічим не 
поступається поганській жорстокості, а фанатизм віруючих у 
тиранію одного Бога набагато сильніший та ефективніший. 

Славний Київ, мати городів руських, матиме на початку 
одинадцятого століття близько чотирьох сотень церков і, за 
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переказом Дітмара з Мерзебурґа, буде “суперником 
Константинополя і найкращою перлиною Візантії”. Отак, 
прийнявши візантійське царство і віру, Русь через православ’я 
приєднається до древньої та рафінованої цивілізації, але через 
свою схизму та відречення від римської влади буде полишена на 
милість та немилість монгольських завойовників і не зможе 
розраховувати на допомогу Европи. Ця ж схизма призведе до 
ізоляції російського православ’я від Заходу; церкви 
будуватимуться на поті та кістках мужиків, не відаючи про 
високий зліт ґотичних веж, а в царині почуттів Росія не буде 
охоплена лицарством і “битиме своїх жінок так, ніби культу дами 
ніколи не існувало”. 

Все це більш-менш виписано на стінах та фресках 
Софійського собору у Києві. Решта – це тільки малозначні 
історичні факти: заснував його Ярослав Мудрий (1037), на вічну 
згадку про день, коли він здобув перемогу над поганами-
печенігами. А щоб матір всіх городів руських Київ не мав причин 
заздрити Константинополю, він наказав поруч із порталом церкви 
побудувати розкішні Золоті Ворота. Слава та була недовговічною. 
Монгольські орди, які набігли зі степу (1240), зрівняли славне 
місто Київ із землею. Але Свята Софія вже була руїною: у тисячу 
двісті сороковому році обвалилися її склепіння, у той сам час, коли 
впали й склепіння церкви, званої Десятинною, убивши сотні киян, 
які ховалися у ній від жорстокої різанини, влаштованої монголами. 
У своєму “Описі України”, виданому в Руані 1651 року, пан де 
Боплан, нормандський шляхтич на службі у польського короля, 
занотовує слова, що нагадують епітафію: “З усіх київських церков 
тільки дві зостались на згадку поколінням, решта ж – тільки 
жалюгідні руїни: reliquiae reliquiarum”. 

Найвідоміша мозаїка цієї церкви, “Богородиця, що молиться”, 
була уславлена киянами під іменем “нерушимая стена” 
(непорушна стіна – віддалена алюзія до дванадцятого вірша Гимну 
Акафіста). Легенда, однак, з’ясовує ту назву в інший спосіб: коли 
руйнувалася церква, всі стіни повалилися, окрім апсиди, яка 
зосталася неушкодженою, завдяки мозаїчній Діві-Оранті. 
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Цирк у Божому домі 

Хоча на перший погляд видається, що це виходить поза межі 
нашої розповіді (зрештою, ми побачимо, що цей відступ цілком 
позірний), ми не можемо тут не згадати про оті дивовижні фрески, 
які прикрашають стіни ґвинтових сходів, що ведуть на верхній 
поверх, звідки князі та бояри, їхні гості, могли слухати Службу 
Божу, не виходячи з двору. Згадані фрески були відкриті1843 року 
під шаром шпаровиння, але через поспіх та цікавість, матір 
відкриттів і прогріхів, реставрація була виконана вкрай недбало: 
стару патину, блиск золота і шат було доповнено блискітками 
новобагацького шику і розкошів боярських. Але, поза цим 
винятком, картини залишилися незайманими: під синім небом 
Візантії – іподром та цирк, а на першому плані, у почесній ложі, 
імператор та імператриця, оточені своїм почтом; конюхи 
вичікують за бар’єрами, щоб випустити на арену своїх огирів, які 
спинаються на задні ноги; воїни із суворими обличчями, озброєні 
списами, у супроводі зграї хортів, переслідують диких звірів; 
акробати та актори демонструють свою майстерність на сцені 
просто неба; мускулястий атлет тримає у руці довгу жердину, по 
якій, вправно, наче мавпа, видряпується інший акробат; озброєний 
сокирою гладіатор кидається на приборкувача із ведмежою головою. 

Книга Костянтина Багрянородного, яка розповідає про 
церемонії при візантійському дворі, у розділі під назвою “Ґотські 
ігри” тлумачить нам сенс цієї останньої сцени: “Забави, звані 
Ludus gothicus проводяться, з Волі Його Царської Величності, 
кожного восьмого дня після свята Різдва, і тоді гості Й.Ц. 
Величності переодягаються в ґотів, вбираючи маски та голови 
різних жорстоких тварин”. 

Стільки про минуле. 
 
Пивоварня 

Тепер київський Софійський Собор своїм високим 
склепінням прикриває частину пивоварні “Спартак”, сушарню та 
склад. Величезні двадцятитонні цистерни на підпорах із колод 
розставлені уздовж стін, а важкі залізні діжки розкидані скрізь між 
колонами, до самої апсиди. Сушарня триповерхова, з дерев’яними 
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решітками від вікон до аркади. (Постійна температура 11° С 
надзвичайно сприятлива для проростання корисних бактерій, які 
надають пиву специфічного аромату). Крізь одне зі знятих бокових 
вікон проходять алюмінієві труби, вигнуті наче залізні димарі, які 
з’єднують сушарню з мішалкою, що знаходиться у великому 
одноповерховому бараку за якихось сто метрів від церкви. Східці 
та драбини з’єднують решітки, труби та цистерни, а кислуватий 
запах хмелю й солоду вносить у ці дерев’яні стіни запах безкраїх 
степів після дощу. Фрески та вівтар прикриті (згідно з одним 
недавнім декретом) довгими джутовими завісами, які спущені 
вздовж стін неначе сірі стяги. На місці, де колись знаходилась 
(точніше, де й тепер знаходиться під сірою завісою) Пречиста, 
“зачудована несподіваною появою Архангела”, тепер висить 
портрет Батька Народів у важкій позолоченій рамі: робота 
академічного художника Соколова, заслуженого художника. Крізь 
снігову віхолу пробивається старенька бабуня з натовпу, і 
намагається поцілувати руку Блаженному, поцілувати її отак по-
мужицьки, по-народному. Він посміхається старенькій і кладе їй 
руку на плече, по-батьківськи. Солдати, робітники та діти 
дивляться на цю сцену захопленим поглядом. Під портретом, на 
тій самій стіні, де крізь джут проступає мутне світло двох вікон – 
стіннівки та графіки. Челюстников, з похмілля, ошелешений 
запахом хмелю, дивиться на графік виробництва, ніби розглядає у 
лихоманці власний температурний лист. 

 
Повторна реставрація 

І.В. Брагінський, “учасник революції, селянський син, 
більшовик”, головний інженер цеху, знімає кашкет, чухає голову, 
крутить папір у руках і читає його, мабуть, уже втретє, мовчки. 
Челюстников у цей час розглядає церкву зсередини, піднімає 
голову до високого склепіння, заглядає за східці, визначає 
подумки вагу казанів та цистерн, калькулює, ворушачи сухими 
губами. Це високо помальоване склепіння нагадує йому маленьку 
дерев’яну церкву у його рідному селі, куди він, колись давно, 
ходив із своїми батьками на богослужіння і слухав бурмотіння 
попів та співи пастви: спогад далекий та нереальний, який чи й 
умер у ньому, новій людині з новими поглядами на життя. Про те, 
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що сталося потім того дня у Софійському соборі, ми маємо 
свідчення самого Челюстникова: “Іван Васильович, учасник 
революції, селянський син, більшовик, забрав у нас дві години 
дорогоцінного часу на марну балаканину та переконування. 
Вважаючи, що виконання місячної норми виробництва пива 
важливіше від церковних містерій, він зіжмакав розпорядження 
Наркома та кинув його мені в обличчя. Хоча я усвідомлював, що 
час невблаганно біжить, я намагався переконати його і пояснити, 
що пристосувати церкву до богослужіння лежить в інтересах 
загальної справи. Нарешті, безсилий перед його впертістю, я відвів 
його до кабінету і наодинці відкрив йому таємницю, не згадуючи 
імені гостя. Але й цього аргументу йому було недостатньо, так 
само як і кількох телефонних дзвінків, які я зробив керівникам, 
скориставшись його польовим телефоном. Нарешті я змушений 
був вдатися до останнього аргументу: я наставив на нього свій 
наган. (...) Сто двадцять в’язнів, приведених із розташованої 
неподалік обласної в’язниці, під моїм особистим керівництвом 
здійснили повторну реставрацію церкви упродовж неповних 
чотирьох годин. Одну частину сушарні ми приставили до стіни та 
закамуфлювали джутовими покривалами і крилом палатки, яке ми 
перекинули через східці, ніби справді йдеться про реставрацію 
східної стіни. Діжки та цистерни ми винесли і відкотили на 
колодах (тільки зусиллями людей, без будь-якої техніки) у двір 
бараку, де знаходилася мішалка... За п’ятнадцять четверта я сів у 
авто і рівно о призначеній годині був у фойє театру, де на мене 
чекав Абрам Романович”. 

 
Борода та камилавка 

Наводимо й далі свідчення Челюстникова: “Товариш 
П’ясников йому (себто Абраму Романовичу) вже все пояснив, 
навіть, як він мені пізніше сказав, дав підписати заяву, в якій той 
зобов’язується мовчати про все, як про державну таємницю. Це, 
очевидно, подіяло: руки Абрама Романовича трусилися, поки він 
прилаштовував мені бороду. Мантію з фіолетовим поясом та 
камилавку ми позичили під розписку з фондів театру, а в листі до 
дирекції вказали, що нам ці речі потрібні для членів агітбригади, 
яка готується виступати по селах та робітничих колективах з 
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виставами антирелігійного змісту. Абрам Романович, таким 
чином, більше ні про що не розпитував і весь віддався роботі; 
навіть руки в нього скоро перестали тремтіти. Нічого не скажеш, 
це був майстер своєї справи. Він не тільки зробив із мене 
справжнісінького протоєрея, але й навіть прилаштував мені, з 
власної ініціативи, фальшиве черево. “Де це ви бачили, 
громадянине Челюстников, худого протоєрея?”, з чим я погодився. 
І не зважаючи на все, що з ним пізніше сталося (про що я тут не 
маю наміру говорити), я стверджую, що Абрам Романович має 
заслуги в цій справі майже такі самі великі, як я: він дав мені 
декілька цінних порад, які для мене, попри той факт, що я вже мав 
певний сценічний досвід, мали величезне значення. “Громадянине 
Челюстников, – сказав він мені, вже зовсім забувши про страх і 
захоплений своєю роботою, – ані на хвилину не забувайте: борода, 
тим більше така борода, носиться не головою, а бюстом, 
погруддям. Тому Ви мусите, зараз, відразу, за цей короткий час 
привести у відповідність рухи голови та тіла”. Він навіть дав мені 
декілька дуже корисних порад стосовно самого богослужіння і 
церковних співів – наука, яку він, без сумніву, опанував у театрі. 
(А може й у синагозі, біс його знає). “Коли Вам не вистачатиме 
слів, громадянине Челюстников, бурмотіть басом. Бурмотіть 
якомога довше, ніби гніваєтесь на паству. І поводьте очима, ніби 
проклинаєте бога, якому служите хоча б тимчасово. А що 
стосується співів... – “У нас зараз немає на це часу”, – сказав я 
йому. 

“Співатимемо пізніше, Абраме Романовичу!” 
 
Чоботи малинового кольору 

Челюстников затримався у гримерній трохи довше, як годину; 
відносно короткий проміжок часу, якщо взяти до уваги 
трансформацію, що з ним сталася. Водій райкому О.Т. Кашалов, 
якого всі кликали просто Альоша, той сам, що його привіз, 
поцілував йому руку, коли він сідав до авто. “Це було в певному 
сенсі генеральною репетицією, – нотує Челюстников, – і вона мене 
повністю позбавила хвилювання, яке я відчув у момент, коли 
залишився без нагляду і порад Абрама Романовича. У першу мить 
я подумав, що Альоша жартує, але невдовзі переконався, що 
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людській легковірності немає меж: якби я з’явився із царською 
короною на голові, він би, без сумніву, впав долілиць у сніг та 
болото. Потрібно буде ще багато часу та зусиль,- додає 
Челюстников, не без гіркоти та самолюбства, – щоб викорінити з 
мужицької російської душі сліди важкого минулого та вікової 
відсталості”. 

(Одразу зауважимо: Олексій Тимофійович ніколи упродовж 
свого довгого слідства, навіть під найважчими тортурами, не 
визнав, що того дня був обдурений. На ставці віч-на-віч із 
Челюстниковим у кабінеті слідчого, через неповний місяць після 
тієї події, він вперто продовжував твердити, що насправді хотів 
тільки пожартувати з громадянином Челюстниковим. Незважаючи 
на фізичну виснаженість та поламані ребра, він доволі 
переконливо захищав своє твердження: як він міг повірити, що в 
авто сідає протоєрей, коли він до театру привіз громадянина 
Челюстникова? На питання: чи правда, що він того дня – 21 
листопада 1934 року – псевдосвященику, себто товаришу 
Челюстникову, поставив питання: “А що з громадянином 
Челюстниковим, чи ми маємо на нього чекати?” Альоша відповів 
заперечно. На питання: чи правда, що він псевдосвященику, себто 
товаришу Челюстникову, сказав: “Невдовзі у Києві легше буде 
зустріти північного оленя, аніж священика”, відповів також 
заперечно. На питання: чи правда, що удавана священича особа, 
тобто товариш Челюстников, питав зміненим голосом: “А навіщо 
вам, синку, священики?”, і що він, О.Т. Кашалов, відповів: “За 
душу грішную молитися”, оскаржений також відповів заперечно). 

О п’ятій тридцять чорний лімузин зупинився біля 
неосвітленого церковного входу, протоєрей-Челюстников 
підсмикнув поли ряси і на мить зблиснули його лискучі малинові 
чоботи. “Чи ти тепер розумієш, дурак, – сказав Челюстников 
Альоші, котрий витріщався ошелешено то на його бороду, то на 
його чоботи,- тепер ти розумієш?” 

 
Кадило 

Богослужіння почалося за кілька хвилин до сьомої”, – записує 
Челюстников, який, зрештою, подає нам і детальний хід усієї 
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церемонії. (Але певна творча потреба додати до живого документу 
можливо й непотрібні барви, звуки та запахи, цю декадентську 
святу трійцю модерністів, не дозволяє мені не уявити собі й те, 
чого немає у тексті Челюстникова: мерехтіння та потріскування 
свічок у срібних канделябрах, привезених зі сховища київського 
музею, – і тут документ знову втручається у нашу уявну картину – 
відблиски полум’я на примарних обличчях святих, у арочній сфері 
апсиди, на складках довгого хітона мозаїчної Діви-Оранти на 
мозаїці і на фіолетовому плащі, на якому виділяються три білі 
хрести; блиск кіптяви та позолоти на ореолах і окладах ікон, на 
церковному начинні, чашах, короні та кадилі, що коливалося у 
напівтемряві у супроводі бряжчання своїх ланцюгів, у той час як 
запах миру, душа хвойних дерев, змішується з кислуватим запахом 
хмелю та солоду). “Як тільки вбіг товариш Рильський, – 
продовжує Челюстников, – і почав хреститися, я узяв кадило і 
почав ним махати понад головами нашої пастви. Я вдавав, що не 
помічаю приходу нових віруючих, хоча, крізь чад миру, добре 
розпізнав у напівтемряві лисину товариша М. та їжакувате волосся 
громадянина Ерріо. Тихо, навшпиньки дійшли вони до середини 
церкви і тут зупинилися. Хвилювання, яке я відчув у ту мить, коли 
вони увійшли, враз мене залишило і, продовжуючи махати 
кадилом, я попрямував до них, бурмочучи. Руки громадянина 
Ерріо були перехрещені, але не як для молитви, він тримав один 
кулак в іншому, на рівні паху, міцно стискаючи свій баскський 
берет. Покадивши їм, я пройшов ще кілька кроків, а потім 
озирнувся: громадянин Ерріо дивився на стелю, потім нахилився 
до свого перекладача, а той – до товариша П’ясникова. Тоді я 
махнув кадилом у бік Настасії Федотівни, яка впала на коліна і 
похилила голову, пов’язану чорною хусткою. Не повертаючись, 
вона кинула на мене швидкий погляд, повний підбадьорення, який 
розвіяв у мені рештки хвилювання. (Від ранкового страху не 
залишилося навіть тіні на її обличчі). Поруч із Настасією 
Федотівною стояла на колінах, із руками, складеними для 
молитви, також пов’язана чорною хустиною, Жельма Чавчавадзе, 
старий партієць, дружина товариша П’ясникова, і їхня 
вісімнадцятирічна донька Хава, комсомолка. Крім однієї 
старенької, чиє обличчя було мені незнайоме і присутність якої я 



 

 116

не міг витлумачити, усі обличчя були мені більш-менш знайомі: 
крім товаришки Алі, яка сьогодні вранці подала нам чай у кабінеті 
товариша П’ясникова, тут були ще й редакторки з нашої редакції 
та секретарки з райкому, а якась частина жінок, котрих я не знав, 
були, безумовно, дружинами товаришів із Чека[4]. Мушу визнати: 
всі без винятку грали свої ролі дисципліновано й віддано. Крім 
згаданих, ось імена решти товаришів, бо вважаю, як я вже сказав, 
їхній внесок у цю справу анітрохи не менш значущим від мого 
власного внеску. (Далі приточені сорок імен, інколи 
супроводжуваних приміткою: “із дружиною”. Разом з 
дванадцятьма робітниками культбригади та двома їхніми 
охоронцями це складає в сумі якихось шістдесят віруючих). Після 
перелічення імен, Челюстников закінчує: “Товариш Ерріо із своїм 
супроводом затримався в церкві усього п’ять хвилин, хоча мені 
видалося, що він залишався усі п’ятнадцять”. 

 
Пояснення цирку 

Богослужіння ще було у розпалі свого скам’янілого ритуалу, 
який ніби зійшов з якоїсь фрески – де віруючі у молитовному 
екстазі то опускають погляд до землі, яка є матір’ю пекла, то 
піднімають його до неба, ложі раю – коли Ерріо разом із своїм 
супроводом вийшов легенько, навшпиньки, і пішов розглядати 
знамениті фрески, намальовані вздовж ґвинтових сходів. Історик 
мистецтва Лідія Крупенник, яку запросили для цього випадку, 
пояснила бездоганною французькою мовою (з чим її щиро 
привітав товариш Ерріо) присутність світських сцен у храмі 
божому – загадку, яка не могла пройти повз увагу цікавого гостя. 
“Хоча ґвинтові сходи доволі віддалені від самого святилища, в 
чому товариш Ерріо міг і сам переконатись, вони є, однак, 
невід’ємною частиною храму, і тому, як нам здається, присутність 
циркових сцен у храмі божому могла викликати здивування і жах 
священиків. Mais ce sont la des scrupules tout modernes, – продовжує 
Лідія Крупенник, – aussi etrangers aux Byzantins du onzieme siecle 
qu’aux imagiers et aux huchiers de vos cathedrales gothiques. Так само 
як побожність ваших предків аніскільки не була ображена 
непристойними, часто навіть сороміцькими сценами, якими були 
оформлені тритони та мізеркорди, так і введення світського 
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малярства у церкви не становило у очах наших побожних предків 
нічого спокусливого. Відомо, – продовжує Лідія Крупенник, в той 
час як товариш Ерріо киває головою, особливо зацікавлений 
музичними інструментами, представленими на картинах, – відомо, 
що у Константинополі в часи панування правителів-іконоборців, 
образи Христа та святих були замінені своєрідними сатанинськими 
сценами: гонитвами коней і кривавими сценами полювання на 
дичину і на людей”. (Товариш Ерріо киває головою і крутить у 
руках свій берет, мов учень). “При цьому порівнянні не слід 
забувати, – продовжує Лідія Крупенник своїм милозвучним 
голосом, який ніби приховує певну злість, – про інші пам’ятки 
західної культури з подібними мотивами, такі, наприклад, як стеля 
каплиці Палатина в Палермо, що містить такі ж світські мотиви, як 
і Свята Софія Київська: боротьбу атлетів та рабів, котрі грають на 
арфах та сопілках. І не треба, нарешті, забувати про той факт, що 
Свята Софія Київська була, tout comme les chapelles de vos rois 
normands, придворною церквою, і що ґвинтові сходи провадили в 
апартаменти князів; таким чином, світські мотиви були тут цілком 
на свому місці, n’est-ce pas?” 

Товариш Ерріо, у якого мерзнуть ноги [5], заглибившись у 
роздуми, мовчки роздивляється фрески. 

 
Механічні леви 

Наступного дня, ще під свіжим враженням від подорожі, 
сидячи у теплому купе спального вагону маршруту Київ-Рига-
Кеніґсберґ, у лихоманці, загорнутий у ковдри, Едуар Ерріо нотує в 
записнику свої перші враження. Один факт (з-поміж тих, що 
стосуються нашої розповіді) порушує чистоту його вражень: 
присутність жебраків перед Софійським собором. Він це своє 
здивування формулює так: “Жебраки перед церквою, здебільшого 
покалічені й старі, а інколи й дуже молоді і на вигляд здорові, які 
оточили нас після нашого виходу з прекрасної Святої Софії, 
належать, без сумніву, до того живучого племені російських 
босяків та юродивих (iourodivy), які становили химерну фауну 
старої Росії”. (Потім ідуть примітки про завдання, які стоять перед 
новою, молодою державою). 
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Таку ж згадку про жебраків (і тільки тому ми її нотуємо) 
знаходимо також у Челюстникова: “Виходячи з церкви, ми 
заарештували групу паразитів, які якимось дивом сюди злетілися, 
напевно приваблені запахом миру”. 

Погортавши свій записник (з якого ринули обличчя, пейзажі 
та розмови, цілий світ, такий схожий, а водночас такий відмінний 
від того, який він побачив дванадцять років тому, коли вперше 
приїхав до Росії), Ерріо спробував резюмувати усі ці враження, 
звести їх до найважливішого. І, з притаманним йому прагматизмом 
та гостротою розуму, він вирішив, що свої нові спостереження 
резюмує (наразі) найпростішим та найефективнішим чином: він 
повторить присвяту своєї книжки дванадцятилітньої давності, 
повторить її на знак стійкості своїх переконань, і тим заткне 
пельку злостивцям. Він повторить її in extenso, так як написав її 
тоді, у листопаді 1922 року, і цю передмову-присвяту адресує тій 
самій особі: Елію-Жозефу Боа, головному редактору “Petit 
Parisien”. Тоді, щоб перевірити правильність свого рішення, він 
витягнув із несесера примірник своєї книжки у шкіряній палітурці, 
один з отих двадцяти примірників, з яких у нього лишився лише 
цей (Il a ete tire de cet uovrage 20 exemplaires sur Alfa reserve a 
Monsieur Edouard Herriot) і ковзнув поглядом по присвяті (яку ми 
тут наводимо у перекладі, внаслідок чого втрачається багато з 
автентичності і стилю оригіналу): “Дорогий друже; Коли я поїхав 
до Росії, я був не тільки засипаний образами наших 
найвпливовіших лайливців, мені пророкували ще й найгірші 
нещастя. Найдоброзичливіші вважали мене точною копією отого 
бідного монаха, який у сам розквіт середньовіччя вирушив з Ліона 
хрестити татарів та ханів. Це були часи, коли московські князі, 
щоб налякати своїх гостей, ховали під своїми престолами 
механічних левів, обов’язком яких було загарчати у потрібний 
момент і на потрібному місці під час розмови. А Ви, дорогий 
друже, були готові зрозуміти мої наміри і повірити у мою 
неупередженість. – Я повертаюсь з подорожі, що пройшла із 
смішною легкістю. Мене скрізь радо приймали. Не нацьковували 
механічних левів, щоб вони гарчали на мене; я міг спостерігати 
спокійно і вільно. Я редагував свої записи, не беручи до уваги, чи 
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вони сподобаються комусь, чи ні. А Вам я їх присвячую на знак 
уваги: прийміть їх. Відданий Вам Е. Ерріо”. 

Задоволений своїм рішенням, він відклав книжку і задивився 
знову на те, що називав меланхолією російського пейзажу. 

(Наслідки другої подорожі Ерріо до Росії мають історичне 
значення і, як такі, перебувають поза межами інтересів нашої 
оповіді). 

 
Post festum 

А.Л. Челюстников був заарештований у Москві у вересні 
тисяча дев’ятсот тридцять восьмого року, через чотири роки після 
вбивства Кірова (але у зв’язку з ним) і через неповних чотири роки 
після подій з Ерріо. Він сидів у кінотеатрі, коли до нього підійшла 
білетерка і прошепотіла на вухо, що його розшукують у терміновій 
справі. Челюстников встав, підтягнув ремінь із револьвером і 
вийшов у коридор. “Товаришу Челюстников, – сказав йому 
незнайомець, – Вас терміново викликають у райком. Авто чекає”. 
Челюстников подумки вилаявся і, напевно, подумав, що йдеться 
знову про якусь велику комедію, як та, яку вони влаштували 
чотири роки тому і за яку він отримав орден та підвищення. Нічого 
не передчуваючи, він сів у автомобіль. Дорогою його роззброїли, 
одягли наручники і відвезли на Луб’янку. Його били й катували 
упродовж трьох місяців, але він не хотів підписати протокол про 
те, що підривав радянську владу, брав участь у змові проти Кірова 
і в Іспанії приєднався до троцькістів. Його залишили в камері на 
одного поміркувати іще десять днів: або він підпише зізнання, або 
його дружину заарештують, а однорічну доньку віддадуть у 
дитячий будинок. Челюстников нарешті зламався і підписав 
протокол, у якому підтвердив усі докази звинувачення, серед них і 
те, що він був співучасником змовницької групи, очолюваної 
Абрамом Романовичем Шрамом. Його засудили на десять років. У 
таборі він зустрів свого давнього знайомого, енкаведиста, разом з 
яким воював колись в Іспанії. Став донощиком. Реабілітований у 
1958 році. Одружений, троє дітей. У 1963 році відвідав із групою 
туристів Бордо, Ліон та Париж. У Ліоні оглянув меморіальну 
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бібліотеку славного мера і написав у книзі відгуків: “Ми захоплені 
діяльністю Едуара Ерріо”. Підпис: “А.Л. Челюстников”. 

  

1. Mme Recamier et ses amis; La Russie nouvelle; Porquoi je suis 
radical socialiste; Lyon n’est plus; Foret normande; Jadis; 
Souvenirs; Vie de Beethoven etc.  

2. Andre Ballit, Le Monde, від 28 березня 1957 року.  
3. “Четирє коні мідіяні”. Судячи з усього, це треба було б 

читати, як твердять деякі спеціалісти, “чотири ікони мідяні”. 
Ми у цій лексичній двозначності бачимо насамперед приклад 
зіткнення та взаємопроникнення двох ідолопоклонств: 
поганського та християнського.  

4. Челюстников постійно вживає це слово.  
5. Відомо, що з цієї подорожі Ерріо повернувся хворим і заледве 

одужав. Один злостивець написав із цього приводу у 
“Charivari”, що товариш Ерріо, без сумніву, захворів, 
“відвідуючи холодні церкви та перегріті палаци”. Натяк цей 
викликав свого часу чимало злостивих коментарів.  

 

Переклала Алла Татаренко 



 

 

 

121

Мілорад Павич 
 

КОНІ СВЯТОГО МАРКА, АБО РОМАН ПРО ТРОЮ 
 
 
Гей!... У лісі вивірки завжди удвічі далі від тих місць, де чути, 

як вони гризуть горіхи. У сні ми завжди вдвічі молодші, ніж наяву, 
як та безсловесна жінка, котра, годуючи мене своїм молоком, 
заснула, і побачила уві сні, як смокче свою матір. Прокинулась від 
страху, бо приснилось їй, що наш град Троя згине у вогні через 
дитя, народжене в той день, коли кобили побіжать на пашу, щоб їх 
запліднив вітер. У той час наш град Троя ще був увесь на 
кораблях. Разом з биками-переможцями й кобилами ми вирушили 
з Кіпру, але до Азії так і не дісталися. В дорозі нас зупинив штиль, 
і кораблі вже третій тиждень стояли, наче табун з обвислими 
вітрилами. А ми місили тісто із пітьми й вечеряли очима. – Хтось 
грішний і нечистий є на кораблях, – казали в Трої. І щойно мати 
оповіла свій сон, всі пригадали, що приборкувачі вітрил вивели 
того дня наших кобил на корму, аби вони прикликали вітри із 
Греції, які покрили б їх і тим би зрушили з місць кораблі. Але 
кобили лише марно перділи у вітрила. Отож, усі зійшлись на тім, 
що один хлопчик, народжений в сей день, без сумніву винен у 
тому, що ми не можемо зрушити з місця, себто з води, і він – той 
грішник, про якого говорилося в пророцтві, що через нього буде 
спалений весь град. Налякані вогнем уже тут, на кораблях, 
наповнених послідом і сухою землею, троянці кинули дитя у воду, 
та кораблі ані не ворухнулись. Тоді згадали, що й я народжений в 
той сам день, лише пізніше. Дали мене одному з моряків, аби 
кинув мене в море, але він, підкуплений підковою зі срібла, 
спустив мене вночі таємно в човен, спустив зі мною і козу, і, 
прив’язавши її до корми, покинув нас під берегом біля гори Іди. І 
щойно я зійшов із корабля, здійнявся вітер, і галери всі як одна 
рушили до Азії, до нових берегів, а мене коза, годуючи й купаючи 
в своїй сечі, доправила до суші. Там мене зустріли табуни кіз і 
підібрав мене якийсь приблуда, один із тих, що вміють зупиняти 
ріст бороди й живуть, розписуючи за невелику плату великодні 
яйця чи розмальовуючи пір’я гусям. Той приблуда відніс мене 
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пастухам, де мені дали ім’я Паріс Пастирович Александр, і з ними 
я виріс і навчився їхньому ремеслу так добре, що міг би випасати і 
скорпіонів. Я кидав камінь туди, куди сягав мій голос, і був таким 
гарним, що мене жадали не тільки жінки й богині, але і кози, отож 
найшвидше я став удівцем за козою. І я ніколи не дізнався б, 
звідки я, коли б одного разу потай не погнав нашу худобу в Трою 
на бій биків і там випадково не упізнав свою родину. На березі я 
стрів двох мармурувальників, двох убогих чортів, що 
споруджували місто, занурюючись у свій піт дедалі глибше, що 
вище зводилась стіна. Один із них звався Фебом, і був він каменяр, 
що різав і укладав каміння, й на суші все будували так, як 
наказував він. Другий, Нептун, був морським дияволом, який 
розпоряджався на морі. І витягали вони з моря всі скарби, і 
будували на воді, як того хотіли. 

– Це – той град, – подумав я, – який має згоріти через мене. – 
Отож вони побудували Трою, ані на суші, ані на морі, одною 
половиною солону, іншою на розпеченому камені, і в ній 
оселилась і розрослась моя родина. Мій молодший брат, 
народжений на суші, отримав ім’я Олень, і це притча про нього, а 
правда про мене. Було усе так. 

* 
У мого батька був самостріл, який увесь час хибив, та батько 

не міняв його, бо той мав тятиву з протяжним гарним звуком. 
Натомість, аби стріла не хибила, він лише більше попускав свою 
руку, щоб та під час віддачі сильніше відбивалась від натягнутої 
тятиви, і тим скеровував стрілу в саму мішень. Тоді олень падав на 
землю, а самостріл і далі дзвенів ласкавим звуком, який 
наповнював весь ліс, так що й віддалік говорили: 

– Чуєш? Лимар знову голодний. Він полює! – Прізвисько 
“Лимаренко” мій брат перейняв від батька, який добре розумівся 
на конях і “на упряжі”. Ім’я Олень дала моєму братові матір на 
знак спокути. Вона твердила, що тієї миті, коли мій брат був 
зачатий, їла оленяче м’ясо, і було це м’ясо оленя, якого мій батько 
підстрелив неправедним і негідним способом. Цілу ніч він 
полював за здобиччю, та не зловив ані мухи. Самостріл уже почав 
бриніти сам собою від нічної вологи, розлякуючи дичину, коли 
батько помітив оленя, який пізніше дав ім’я моєму братові, але 
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тварина була далеко, і стріли не могли її дістати. Тоді Лимар 
перехрестив її і спробував молитвою примусити тварину 
залишитись на місці, щоб змогти її підстрелити. Він дивився на неї 
і говорив: 

Батько мій і мати моя залишили мене, а зима стоїть у вухах. 
Хворіє тіло, близько старість, кругом біда; робота гне, труди мої 
нікому не потрібні, друзі мої зрадили мене, церква стоїть без 
пастира. Відходить все, що гарне, оголюється зло. Пливемо у 
пітьмі, не видно берегів. Чи не гребемо на одному місці? Тиснуть 
нам комірці, а розстібаючи їх, оголюємо спіднє. Христос заснув. 
Що буде далі? Від зла єдиний порятунок – смерть. Але й 
прийдешнє лякає мене, коли дивлюся на теперішнє. 

На ту мову олень підійшов і став, захоплений у полон 
мотузками молитви, як тіло душею, і батько застрелив його. Після 
вечері батьки лягли в сиру, ще теплу оленячу шкіру і зачали в ній 
мого брата, а мати на знак спокути дала йому ім’я Олень. 

Чим більше він виростав, тим більше ставало видно, що він не 
буде таким красивим, умілим і сильним, як я. Ще в дитинстві змії 
облизали йому очі й вуха, і з того часу він почав хворіти. У нього 
була свята хвороба – пророчий дар, і всі казали, що він буде 
передбачати майбутнє. Він говорив якоюсь дивною ламаною 
мовою, так, ніби тримав у роті сливову кісточку, і це нагадувало 
те, як ходять пташки. Однак тоді, коли б він, такий жалюгідний і 
обпоясаний шерстю, завжди придушений залишками світла від 
учорашнього дня, ненароком опинився під вікном чи перед 
входом, тієї ж миті, коли на небі спалахувало сонце, він раптом 
починав співати, наче пташка, глибоким і м’яким голосом, який 
легко летів назустріч прийдешньому дню, наче пес, спущений із 
ланцюга. Коли батьки побачили, що він засадив свої очі 
священним лавром і що бачить верхівки дерев у завтрашньому дні, 
вони віддали його під опіку монахам. 

Щойно він з’явився у монастирі, йому відразу показали тих 
лошаків – його нових учителів. Один із них увесь час мовчав, а 
другий без упину щось базікав, так, ніби за зубами вони носили 
різну плоть. Їх покарали за взаємну злість і ненависть. Вони сиділи 
у спільній келії один навпроти одного, у дивний спосіб 
підставляючи одне своє коліно іншому для сидіння й молилися, 
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схрестивши руки так, щоб під час молитви мати дві праві і дві ліві 
долоні, складені навхрест. На шиї в кожного з них висів камінь, 
який звичайно носять закохані, і тими каменями вони озивалися 
один до одного. Камінь був порожній усередині, і коли його 
швидко обертали на шнурівці, він починав зовсім тихо гудіти, але 
звук цей було чути далеко навкруги. Так вони перегукувались, 
щоб завжди знати, де знаходиться другий, бо кожен з них весь час 
боявся, щоб інший не зробив йому якої шкоди, щойно зникне з 
очей. Оленю вони відразу сказали дві речі: 

Перше: Уві сні людина завжди вдвічі молодша, ніж наяву, та 
наші спогади і наші сльози й наяві вдвічі старші від нас. Її чуття – 
теревенили вони далі – лише проходять крізь її тіло, але у ньому 
не закінчуються: одне з них, болотисте й чорне, виходить із землі і 
підіймається з минулого до завтрашнього дня й до Сонця, як 
рослина, а друге опускається від світла, чисте і прозоре, на землю і 
наглядає за минулим. Одне ірже й гримить, виростаючи й 
напираючи, а друге опускається в повній тиші, на доказ того, що 
воно досконало виконує свою роботу без шуму і зусиль. Мета 
того, яке підіймається вгору – очиститись, а того, яке опускається 
вниз – не забруднитися. Олень Лимаренко перебуває на такому 
місці, де всі його чуття зав’язуються у вісімку. 

Друге: Якщо він хоче зберегти своє уміння, він повинен 
подолати свою спрагу. Іншими словами, ті віслюки пояснили, ніби 
його проблема в тім, що після приходу в монастир він не матиме 
права тамувати свою спрагу звичайною водою, а лише водою з 
однієї-єдиної річки. Та вода, сказали вони йому, тече неподалік від 
гори Іди і до неї надвечір сходиться спрагла звірина на водопій. 
Але, позаяк та вода гірка, всі звірі, і мирні й хижі, стоять на 
берегах і чекають, доки не прийде пити Одноріг. Коли він 
приходить і нахиляється до води, щоб напитися, і ріг його 
торкається плеса, – вода враз каламутніє і перестає бути гіркою до 
того часу, доки в ній залишається ріг. Тоді всі тварини, а з ними і 
мій брат Олень Лимаренко можуть пити, аж доки Одноріг не 
втамує своєї спраги і не підніме голови. Щойно ріг виходить з 
води, вона знову стає гіркою, як і була раніше. За той короткий 
час, єдиний, коли ти можеш напитися, твоє завдання – намовляли 
мого брата монахи – утриматись від того. І ось чому. Доки Одноріг 
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п’є і його ріг каламутить воду, його очі починають бачити далі, і в 
таку мить на такому місці, доки вода прозора і солодка на смак, ти 
можеш, якщо сам не зайнятий втамуванням спраги, побачити крізь 
свою смерть майбутнє – чітко й ясно, як на долоні. В цей час ти 
повинен розпізнати образ, який покажеться тобі на дні річки. Усе, 
побачене тобою, набере ваги тільки від того образу. Якщо він буде 
чоловічим – все, що ти побачиш і передбачиш, буде стосуватися 
просторів, народжених під знаком Сонця, Сходу й ранку, а якщо в 
воді буде жіночий образ – все, що узриш у воді, буде прив’язане до 
просторів під знаком Заходу, ночі й Місяця. Отож, якщо ти 
побачиш, як горить місто, а під ним на дні річки у воді помітиш 
жіночий образ, знай, що місто це – на Заході. І навпаки. 

– Насамкінець,– закінчили свою мову ті пустодзвони, – ми 
відведемо тебе подивитися на коней, аби ти знав, на що подібний 
Одноріг. Це – довгий шлях, і в нього ми вирушимо тільки тоді, 
коли ти осягнеш все інше. 

Так мій брат почав учитися. Це тривало довго, і найтяжче 
було звикнути до спраги, а не померти. Коли нарешті усе було 
зроблено, монахи почали лаштуватися в дорогу. В грудку сиру 
вони увіткнули пекучий перець, сир залили воском, сплели із 
трави перстені й вирушили. Вони пливли вздовж азійського 
узбережжя, наче два налякані молоді бички з мавпою, аж до 
царського града, і спали на кораблі в “священному колі”, 
окресленому навколо них, із хрестиками під язиками, впевнені, що 
так вони перебувають у безпеці. Вони відмовилися їсти рибу, 
позаяк вважали, що її можна їсти лише в ті місяці, які мають кістяк 
(звук р) у назві. Зійшовши з корабля на сушу, всі свої гроші вони 
віддали першому ж жебракові, який пообіцяв відкрити їм 
таємницю закопаного в Царгороді скарбу. Отримавши гаманець, 
він шепнув їм: “Під кожною п’ятою у землі лежить скарб!” – і 
зник. Тому свої справи вони змушені були зробити швидко і 
відразу ж повертатися назад. На головній площі вони показали 
Оленю Лимаренкові чотирьох бронзових коней, відлитих за часів 
Александра Великого. Між ними Олень відразу упізнав Однорога, 
лише тут на його чолі не було ніяких наростів. І тоді монахи сказали: 

– Придивись добре до коней. Зараз вони завмерли. Але, 
щойно коні поворухнуться, загине одне царство. 
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* 
Повернувшись, вони відвели брата на берег річки і залишили 

його вслухатися, принюхуватися, наче звіра, разом із іншими 
тваринами, до нездалої і каламутної води межи морями, яку не 
можна пити; залишили чекати Однорога і тамувати свою спрагу. 
Так шматки їжі в його горлі поволі почали хоронити оленя в 
ньому. Проте, людина ніколи не знає, коли з’явиться ангел, тому й 
мій брат не міг знати, коли з’явиться Одноріг. Він приходив багато 
разів, але мій брат не міг здолати спраги, а чи сну, або не міг 
вгадати того часу, коли Одноріг очистить своїми очима воду, і 
тому йому довго не вдавалося зазирнути крізь свою хворобу в 
майбутнє. Але якось йому пощастило у всьому відразу, і тоді 
перед ним, отим неробою і страхопудом, відкрилося й засяяло в 
безмежній далечі незліченне число безглуздь і нісенітниць, які він 
побачив так чітко, що вони наповнили його вщерть, – так, як 
бувають вщерть наповнені люди сміхом. Він дивися все далі й далі 
крізь дні, що накочувалися, мов хвилі, і без упину говорив нам, що 
бачить. А бачив він свою суботню бороду, що відросла завчасу у 
неділю, яку не міг він обхопити і розчесати. Відкрилися перед ним 
нові землі, і майбутні дерева зашуміли в його вухах, і смак каменю 
закипів у його устах. Рахуючи сонячні роки, він бачив, як вогняне 
яблуко Адама й Єви оселяється в нашому граді Трої. І бачив він 
мене, свого брата Паріса Пастировича Александра, як ставлю я 
свій чабанський кий у капелюх, як змінюю сандалі і йду у Спарту, 
щоб пальцем, вмоченим в вині, написати зізнання в коханні одній 
прекрасній і чужій жінці на ім’я Єлена. І бачив потім, ніби я 
вкраду ту жінку, як вівцю, і віднесу її в наш град Трою, і як через 
це Троя прийме вогняне яблуко й згорить дотла. І бачив мій брат 
Олень Лимаренко далі, дедалі глибше крізь час, без міри різних 
див і чуд, і не міг зупинитися, занурюючись крізь свої очі у той 
час, коли очей тих вже не буде, наче у вивернуту панчоху. Від 
пальми він дізнався, що найважче на світі стояти, але стояв і далі 
перед вікном межи своїми вухами й дивися у майбутнє, і бачив 
хрестоносців у Царгороді в 1204 році, які виводять чотирьох 
важких коней на венеційські галери, бачив наляканих Палеологів і 
слов’ян, взутих у болото, які встромляють свої списи в 
царгородські брами, і як зникає ще одне царство. І бачив, як Рим 
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переселюється в Царгород, і бачив Рим у Москві, і корабель 
Індикоплава Козьми, і корабель Колумба біля берегів Нового 
світу, бачив турків у Відні й Наполеона взимку, і ґаллів у Білорусі, 
які жеруть конинуѕ І бачив мій причинний брат Олень Лимаренко 
із троянських валів червоний сніг одного жовтня у Росії, і бачив 
він бліцкріґ, і четвірку в Ялті, і Сталіна в 1948 році, і, наляканий, 
продираючись крізь тумани своїх гріхів, бачив Єрусалим, і стіну 
плачу, і арабів, і нафту, яка знову тече на схід, і англосаксів на 
Місяці у космосі, і радянських росіян там же, і хто зна скільки й 
чого ще побачив він, черпаючи з криниць своїх пророчих очей. А 
на самому дні побачив він покинутий примірник італійської газети 
Corriere della sera за 21 березня 1975 року, і прочитав сам собі те, 
що було написано в газеті: 

“Один із чотирьох знаменитих бронзових коней, які 
століттями прикрашають фасад Базиліки святого Марка у Венеції, 
був знятий позавчора із постаменту, позаяк його уразив рак 
бронзи. Довгих двадцять три століття ці коні успішно протистояли 
поривам вітрів з моря і дощам, однак не здужали встояти проти 
згубного впливу забрудненого повітря нашого часу. Таким чином, 
коні заплатили дорогу ціну, яку людство й без того платить за свій 
технічний розвиток, оскільки руйнівні складники суттєво 
ушкодили тисячолітні тіла цих чудових пам’яток. Знесення одного 
з коней із фасаду Базиліки святого Марка нагадало багатьом 
венеційцям стару приказку: “Коли коні святого Марка зрушать з 
місця, загине одне з двох царств. Яке з них цього разу?” 

Щоб відповісти на це запитання, моєму братові залишалося 
зробити ще тільки одне – розпізнати, чий образ відбивається у воді 
– чоловічий чи жіночий. Чи зникне Захід, а чи Схід? І там, де очі 
Однорога роз’яснили воду, він побачив на дні річки тебе, побачив, 
як ти читаєш ці рядки і думаєш, сидячи на своїй лавці чи у кріслі, 
що ти – в безпеці й поза грою. 

Тоді мені обридло слухати всі ці дурниці і безглуздя, я 
поставив свій чабанський кий у капелюх, і, змінивши сандалі, 
вирушив у Спарту, щоб пальцем, вмоченим у вині, написати на 
столі зізнання в коханні тій прекрасній жінці, Єлені Василевсі. 

Хай побачене колись нарешті почнеться! 
                                                                     Переклала Ольга Рось 
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Давид Албахарі 
 

СНІГОВА ЛЮДИНА 
(уривок з роману) 

 
 
<…>Тоді та й дещо згодом, у декановій приймальні, знайомлячись 
з викладачами, слухав, як промовляються речення про трагедію 
краю, що потерпає у війні, про немилосердну долю та неминучість 
історії. „Може, можна було всього цього уникнути”,- сказала 
невеличка жінка із чорнявим волоссям, викладачка соціології. 
Викладач політології лише відсахнувся рукою. Деканова 
секретарка долила мені у склянку помаранчевого соку. Я підписав 
різні папери, отримав конверт з чеком, одержав розклад занять та 
літературних вечорів. „Тут Ви станете щасливим”,- сказала 
деканова секретарка. В неї були блакитні очі, такі, як небо. Вона 
відвела мене до кабінету, що визначили для мене. Якщо ще раз 
мені доведеться перетинати хол зі студентами, я впаду без 
свідомості. В дверях з’явився декан. „Ви приїхали сюди писати, – 
сказав, – ми зробимо все, щоб Вам нічого в цьому не заважало, і 
щонайменше – спогади”. Я не міг згадати жодного спогаду. „Коли 
руйнується держава, – сказав викладач політології з-за його плеч, – 
важко утримати частини цього тіла вкупі”. Він підняв брови, 
очікуючи відповіді. Я не відповів йому. Подумав собі про дім, де я 
заночував, про тьмяне дзеркало у сінях, про шафу, що була 
завеликою для моїх речей. Викладач політології сказав, що тіло – 
то держава, що руки й ноги – народ, що голова – парламент; лише 
нікому не віддав серця. „Серце – це занадто”, – сказав. „Серце – 
анархіст”, – додав декан. В Європі, вони вважали, забагато уваги 
віддають серцю, ніби голова не спирається на шию і плечі, на 
тулуб і ноги. „Держава, що спирається на серце, приречена на 
падіння”, – сказав викладач політології. Можливо, я зарано зробив 
висновок, подумав собі, що нікому не зможу сказати, що 
ненавиджу його. На відміну від вчорашнього вечора, сьогодні 
сьогодні я мислив набагато конкретніше, хоча в суглобах, 
особливо в колінах відчував пагінці втоми, пагінці, що протягом 
дня, знаю, переростуть у квіти і повзучу лозу, краще сказати; я 
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через це муситиму повзати між кухнею та ванною, між кабінетом 
та телевізором. Повернувся додому пішки. У ліфті знову стояв 
поміж студентів та їхніх порожніх поглядів, намагаючись чимдуж 
не існувати. Гора, назву якої я не знав, висіла над вулицею, котра 
з’єднувала університетський комплекс з частиною міста, де 
знаходилась вулиця з домом, в якому я переночував. Я навіть не 
знав, як вона називається, я нічого не знав. Недовго ще це 
триватиме, це блаженне незнання; скоро всяка річ матиме своє 
ім’я; нічого більше не роздивлятиметься просто як предмет 
розгляду, безвідносно; все хотітиме стати собою, нічого більше. 
Поряд з церквою на дерев’яній табличці писалося: «Бог – в 
деталях»; червоними літерами, лише крапка в кінці речення була 
чорна. Коли я відійшов від університету, то почав дихати на повні 
груди, крок став міцнішим, руки згиналися, я навіть підвів голову, 
припинив замружуватися. Нічого так не вбиває людину як 
навмисна освіта, як система, яку їй нав’язують, як безспірно точну. 
Немає нічого страшнішого, ніж речення, яке твердить, що воно 
єдине точне, незважаючи на те, чи говорить про всесвіт чи про 
рецепт фруктового пирога. Існує лише один метод чого навчитись: 
не вчити, думав собі, чекаючи на зміну кольору світлофора. 
Викладач політології сказав, що при першій слушній нагоді 
запросить мене на обід в університетський клуб; я вже зараз 
відчував тягар цього обіду, тромб їжі, що знищить мій шлунок. 
Якби я не знав, що в домі, в якому я ночував, на мене чекає 
помаранчевий сік, можливо тут би, на вулиці, мусив вивернути суп 
та сандвіч, які ще не з’їв. Я тримався за стовп світлофора і 
спостерігав? як здалеку повзуть хмарки. „Тут майже ніколи немає 
дощу”, – сказав водій. „Тут повітря настільки сухе, – далі, – що 
людина час від часу прагне жити під водоспадом”. Не пам’ятаю, 
щоб ми стільки розмовляли; можливо, він розказував в авто, навіть 
в моменти мого тимчасового впадання в сон; може, такі моменти 
були довшими, ніж мені здавалося тоді; а може, ці речення зараз 
вилітали з моєї підсвідомості і ставали реальними? „Дурниці, – 
кажу собі ,- як будь-яке речення може стати реальним?” Жінка, що 
стояла біля мене, кинула мені короткий підозрілий погляд; чоловік 
позаду мене прокашлявся. Світло на світлофорі змінилось. Хмари 
також змінились. Лише я залишився таким самим, подумав собі, 
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перетинаючи дорогу, хоча я не міг бути повністю певен. Я не 
посмів бути повністю певним, наголосив сам у собі, доки минав 
паркан-рабицю, який відділяв шкільний майданчик. Ніколи 
людина не сміє бути повністю впевненим, повторював собі на 
пологому піднятті. Завжди краще, думав собі, ледве стримуючись, 
щоб не заговорити вголос, розраховувати на невпевненість, ніж на 
впевненість; завжди краще впевнено спертися лише на одну ногу, 
щоб друга була вільною для будь-якого можливого положення. 
<…> 
Не зміг би собі зізнатись: „мене зрадили”. Нічого не зміг сказати. 
Та навіть не хотів нічого сказати. Іноді слід мислити короткими 
реченнями – пульс тоді прискорюється. Час від часу досить просто 
подумати про рух, а насправді не треба навіть підіймати ногу, 
згинати пальці. Інколи навіть можна й дихати, не довго, не часто, 
але це необхідність. Знову прибрав пасмо з лоба. Не пам’ятаю, 
коли напередодні це робив, проте певен, що повторюю знайомий 
жест: ні, я не ослаб, я не божеволію, я не боюся незнаного шляху. 
Добре усвідомлювати, що існують речі, в які не треба нічого 
привносити, вони трапляються майже самі по собі. Хоча, звичайно 
ж, я міг би вигадати собі змову пасма, що падає на чоло, слугуючи 
елементом невмолимого канату буття. Так цього й не зробив. 
Стовбичу, прислухаючись, як світ перетворюється на пастку. Вже 
більш нічого не мало того вигляду, як перша мить в аеропорті, 
коли я помітив водія, коли кожен рух означав надбання. З однієї 
площини я перескочив у іншу, проте нічого не змінилося: замість 
малюнку, й далі осліплення; замість мовчанки, й далі слова. Не 
знаю, як зв’язати втрату, пастку та зраду. Надворі ворухнулась 
гілка, почувся крик, а в думках сплило „пастка”, „зрада” і „втрата”. 
Швидко все, на що б я не кинув око, ставало одним з тих слів, без 
протидії, без нападів, ніби мові й не потрібні інші слова. Тоді-то я і 
згадав про атлас. З’явився він як четверте слово, як „атлас”, у 
мить, коли попередні слова повністю замінили існуючий світ. 
„Атлас” відразу ж став на своє місце. Лапа знову стала „лапою”, 
пташка перетворилась на „снігура”; атлас лежав у кабінеті, кабінет 
мав вид на захід і досі був переповнений денним світлом. Сідаю на 
стілець біля вікна, намагаючись не думати про викладача 
політології. Згадав про мить, коли книга полетіла в мій бік, через 
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стіл; я міг би її спинити, але ж дозволив все таки впасти до мене в 
обійми, бажаючи на хвильку, щоб вона і далі падала, хоча в ту ж 
таки мить вже тримав її двома пальцями лівої руки, а потім 
піднімаю, так що комусь сторонньому могло здатися, що в руках у 
мене розпечена шиферина. Зараз вона знову була у мене в руках, 
ні гаряча, ні важка, не було в чому звинувачувати ту книгу, проте я 
все-одно відчував тиск, небажану присутність, ніби в образі книги 
ховався ще який-небудь небажаний образ, страшний вже у своїй 
суті. А взагалі-то я згадав, що ніколи й не приховував своєї відрази 
до історії. Більш нічого мені не спало на думку. Гортав сторінки 
атласу, розглядаючи історичні карти Середньої та Східної Європи. 
День, до речі, почав убувати. Підвівся; треба більше світла, щоб 
розібратись в пунктирних межах деяких країн. На відміну від 
історії, географія була мені до вподоби, хоча й не вдавалося цілком 
її розуміти. Географія була станом, короткою чи довгою миттю 
надбання; історія була діагнозом, ніччю. А ніч таки прийшла, 
власне, як завжди, просто затягла все небо, і все потонуло у 
темряві. Пішов до кухні, ввімкнув світло. Атлас покинув на столі, 
відчинив двері чорного входу і ввійшов на веранду. Бачу зорі на 
небі, бачу густу тінь у схованці подвір’я, відблиск від автомобіля, 
припаркованого на другому боці дороги. Почувши, як відчинились 
чиїсь двері, швиденько перемістився на кухню, зачинив двері, 
сперся на них. Атлас й досі спочивав на столі, нехтуючи моїми 
очікуваннями застати його на полиці чи в з холодильнику. Якби 
отак кілька разів виходити та заходити, думаю, він би геть зовсім 
міг зникнути, можливо, мені вдалося б переступити межі з однієї 
реальності в іншу, паралельну, де всього цього немає, де стіл 
вільний для миски зі щойноспеченим хлібом чи тарілки із 
крихітками-сухариками. Навіть не знаю звідкіль взявся той свіжий 
хліб чи сухарики; не відчуваю голод, власне кажучи, нічого не 
відчуваю; просто входжу й виходжу, і все по тому; лише виходжу 
вже іншим, та входжу теж іншим, в той час як атлас (таке вигадав) 
залишається тим самим. Книги ж не змінюються; змінюються, 
якщо вже на те мова, читачі, знаєте, отак підводячи голову, 
озираючись навколо, сумніваючись і скрегочучи зубами, та й 
відмахуючись, а врешті-решт із впевненістю, що щось таки 
сталося, ніби їм хтось підклав інший текст, лише за мить до цього, 
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ще й тижня не пройшло, вони читали собі ту ж книгу, а в тих 
сторінках крилася вже зовсім інша історія, без смерті, агонії, без 
розпаду системи, без питальних речень; а зараз все пінилось від 
заплутаних питань, від агонії, а може й не від агонії, а від відчуття 
пропащості, ніби більш нічого не може затримати читача, ніби 
речення – то лише оманлива підлога, що вислизує з-під ніг 
головних героїв, тобто останнього живого героя, бо на відміну від 
попереднього прочитання, зараз строкаті образи перетворились на 
бліденькі відтінки однієї особи, може, й самого письменника, яка 
безперервно тонула, вмирала на пару з читачем, міцно обіймаючи 
його; ніби він – то єдиний захист, останній можливий, з-поміж 
усього наповнення світу він і є тою абсолютною впевненістю. „Що 
ж з тобою зробити?” - питаю в атласу. Навіть не пригадую, коли це 
я востаннє говорив вголос, проте, здається, голос, що долинав, 
належав мені. Може, слід було покинути його надворі (думаю, 
сидячи на кухонному столі), посеред ночі, аж до ранку? Все, що я 
витяг з нього, доки гортав очима під блідим світлом, була 
банальна істина на рахунок долі місцевості, звідки я родом: жив я 
на перехресті недовершеної історичної водоверті, на перехресті 
історичної клоаки, що без угаву засмоктувала духовні та тілесні 
просвіти, потім випльовувала їх у ще гірших оболонках, 
викривлених через ілюзорність історичної рівноваги, яка 
розпалась у найбільш неочікуваний момент. Ніщо в тому місці не 
можна назвати постійним чи надійним, крім хворої надії в силу 
ілюзії, тож якщо цей день, думаю, який давно перевдягся у вечір і 
тримає цей одяг зі стиснутими зубами, хоч як-небудь вирізнявся 
серед усіх інших, тоді це було відчуття недовіри до людської 
спроможності сприйняти ілюзію, до швидкого, насправді, 
сприйняття ілюзії, швидкої готовності самого себе переконати у 
правдивості міфу. Це був простір, де найменша фатаморгана крила 
більше значення, ніж будь-який справжній предмет, де тінь на 
горизонті означала більше, ніж негода, що падала на голови 
людей, де відсутність мала завжди більшу роль, ніж будь-яка 
присутність. Місце, яке на вигляд й не було в центрі історії, трохи 
змінене, трохи збоку, трохи ексцентричне, проте там, де (як не 
парадоксально) історія дійсно проходила, відстаючи від епіцентру, 
спокійно, без бурі, а з бурею вже після встановленого миру. Тут я 
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відтворив в уяві воду, водоверть, що народжується з її серцевини і 
потім повертається назад, щоб в такій самій серцевині віднайти 
новий світ. Нічого більше - лише історія, нічого корисного для 
порівняння. Історія – далеко не озеро, де зранку можна розглядати 
обличчя, вдень охолоджувати ноги, а ввечері втамовувати спрагу; 
ба й не озеро, в яке одночасно жбурляється жменя камінців, а різні 
концентричні кола спокою і страху стикаються і самознищуються; 
історія – то сорочка навиворіт, то випадання зі звичного; знаєте, це 
ніби зібрані до купи грамплатівки, постійне повторення, часто 
беззмістовне, часом зрозуміле та влучне, ніби передбачення. Не 
впевнений, що таки досяг суті. Пояснював воду, а насправді мав на 
увазі олію, чи яку іншу рідину чи субстанцію, де молекули 
міцніше зв’язані. Історія – це втеча, постійна боротьба внутрішніх 
сил, як в постійно живому різнобої між частиною та цілим 
повсякчас існує певний божевільний відламок, що намагається 
якомога далі увірвати від інших, навіть не здогадуючись, що він 
лише дублює речі, залишені тими іншими, підіймаючись там, 
звідки вже всі давно вилізли, падаючи на дно, туди, звідки всі 
давно вийшли. Не розумію, чи несуть ці думки якусь ідею. 
Відчуваю, як все навколо стає недоступним, як в тих кривих 
дзеркалах, де наближення здається віддаленням, а, врешті-решт, 
людина невмолимо чолом б’ється об скло, певна того, що пошук 
відображення впущеної власності от-от почнеться. Я розкрив 
пальці, спершу на лівій, потім на правій руці, поклав руки на стіл, 
по обидва боки атласу, опираючись на них всією вагою. Я тікав від 
слів, а зараз, здається, потопаю в них, мене затягує та ж трясовина, 
з якої я щойно виліз, я повертаюсь у спокійний епіцентр негоди, де 
слова виконують роль баласту, відібрані з помпезною 
безкорисністю, виведені як перший і останній розв’язок, пусті 
слова, непотрібні, мова, перетворена на луску, мова, де вже нічого 
не несе абиякої користі, де кожне слово можна замінити будь-яким 
іншим, таким чином позбавляючи мовника відповідальності, 
надаючи змогу кожному говорити, ставлячи під знак питання 
кожного, хто вирішив змовчати. 
 

Переклала Олеся Кривоніс
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Михайло Пантич 

ЛЯПАС ГОРЯНИ ПОТОКАР 

 
 

Вона – це образ. Довершений, готовий для оповідання. 
Мешкає час від часу у старому особняку, у квартирі, успадкованій 
від покійного батька, колишнього консула в африканських країнах, 
часів неприєднання. Двадцять років тому вона дала мені на вулиці 
ляпасу, і так скінчилося наша коротке, платонічне кохання. 
Пам’ятаю, я стояв, у сутінках, на кінцевій зупинці 16-го автобусу, 
у лівому вусі мені гуло, і плакав, невидимо, у собі. В дванадцять 
років я навчився так скиглити, сухо, без голосу. Це інша історія. 
Значно пізніше я десь прочитав, або мені розповів про це її батько, 
як один африканський вождь, перебуваючи в постійному остраху, 
що свати дочок готують йому вбивство, звик спати з відкритими 
очима. З біди будь-хто навчиться якійсь вправності. 

 Спускався вечір, тут, через дорогу від Головпоштамту, у 
Похорській вулиці, я пропустив один автобус, потім ще один, і 
нарешті вирішив повернутися додому пішки, я мешкав пару 
кварталів далі, ближче до Дунаю, у будинку, в якому повно було 
нижчих офіцерів, нижчих службовців, нижчих працівників, 
нижчих митців. Гадаю, ляпас Горяни Потокар трапився ранньою 
весною, хоча я не певен, офіційною історією цю подію не було 
відмічено, і, між нами кажучи, я здивований цим фактом, оскільки 
з часом відкрив її ірраціональну схильність надавати подібним 
безглуздим непорозумінням рис героїчного вчинку. Поки я йшов 
вулицею, в напрямку ріки, у моїй голові, наче у зіпсованому 
резонаторі, гули всі телефонні розмови Нового Белграда, 
зрозуміло, пошта знаходилася зовсім близько.  

Звичайно, вона не звалася Горяна Потокар. Я вигадав це ім’я, 
хто його знає, чому саме його, можливо, через те, що воно 
непогано звучить, важливо, що вона була абсолютна краля, яку 
тільки можна було у ті роки побачити у цій частині міста, якщо 
Новий Белград взагалі є місто, якщо це не чорний привид, чорний, 
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як ебоніт африканських масок, які колекціонував батько Горяни, 
консул, сіра еміненція у державах, обриси яких ані сьогодні не 
можу розпізнати на карті. Я ніколи не був сильний у географії, 
слабо орієнтувався у просторі, ліво завжди зліва, коли дивитися 
справа, а якщо перейти ліворуч, то ліво там, де щойно для вас було 
право, гадаю, ляпас дещо сприяв цій невправності. Можу лише 
сказати, що мені шкода, що ніколи не поїду до Африки. Єдино 
Всевишній, занадто мовчазний, може свідчити, що я тієї весни 
назавжди втратив нагоду відправитися до Гани, Танзанії, Того, 
Чада, Уагудугу, Катако Комбе, Мбандаку, Кве Кве чи М’ямби. 
Можливо, так воно і є, бо я всі наступні роки провів у санаторії, дуже 
особливому санаторії, де, дякую на питанні, перебуваю й зараз. 

У поганому настрої, а це занадто м’яке слово для відчаю, яке 
відчував,  я доплентався до бензозаправки, у вулиці Кеннеді. Через 
неонове вуличне освітлення, яке щойно увімкнули, всі люди 
видавалися хворими, вулиця перетворилася на подвір’я великого 
санаторію, це той дуже особливий санаторій, Новий Белград. Ми 
всі, тієї весни, а й усі наступні, у цьому місті, пересувалися як 
божевільні, як смертельно хворі. Об’єктивно, всі ми є смертельно 
хворі, лише одні на довших, а інші на коротших дистанціях. Отак, 
скільки себе пам’ятаю, ми весь час кудись у присмерках 
поспішаємо, несповна розуму, перш, ніж вліземо у свої 
покійницькі новобелградські скриньки, перш, ніж почнемо 
плавитися у густій мелісі ночі, чорній, як, знову не знайду кращого 
порівняння, ніж, ніж, ніж, чорний консульський ебоніт.  

Запах бензину трохи повернув мене до тями, гудіння в голові 
майже перестало, я почав одна за одною збирати картини 
минулого дня, проведеного в квартирі Горяниного батька. Історія 
не може бути без життєвих деталей, цього у Новому Белграді 
маєте скільки завгодно, немає потреби будь що вигадувати, крім 
імен героїв. Ми з Горяною (як мене звати, я ще не придумав, і не 
знаю, чи буду, хто я, звідки, і що маю на обід), разом ходили до 
середньої школи. Легкий дрож. Певна кількість днів мали для 
мене, на той час, її ім’я, її справжнє ім’я. Помиляєтесь, якщо 
думаєте, що я відкрию його вам наприкінці оповідання. Потім вона 
з батьком та мачухою поїхала кудись до Африки, і якраз через 
чотири роки консульського періоду чоловічої частини батьків, гм, 
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чоловічої частини батьків, закінчила американську гімназію. Коли 
вона повернулася, то була абсолютною кралею… Я зануда. Ми 
пішли на юридичний факультет, мені на думку не спадало будь-
чого домагатися, хоча я прагнув, звичайно я прагнув, ми слухали 
разом гугняві лекції Вступу до юриспруденції, занурені у зграю 
кількох сотень майбутніх нижчих адвокатів, нижчих судів, нижчих 
журналістів, нижчих дипломатів, нижчих референтів, нижчих 
політиків. Щонайменше дві сотні палаючих вовчих очей із тієї 
зграї дивилося того семестру на Горяну, і згодом вона мені, якось, 
я прекрасно пам’ятаю цей зимовий день, він був ясний і гострий, 
як ніж африканського вождя, що спить не стуляючи повік, мовила, 
так, не моргнувши, прямо, коли ми робили пересадку з 16 у 76 
автобус біля новобелградської Общини: «Гей, усі до мене 
залицяються, тільки не ти». «А чи варто було б?» – спитав я, із 
проломом у голосі. «Спробуй, звідки мені знати», – відповіла вона, 
отак магічно невизначено, отак серцекраючи, отак заклично, де і 
Так, і Ні, що я був вражений. І так воно почалося. 

Ви помітили, що я вже на початку оповідання сказав 
«платонічне кохання». Шкода мені, так було. Хоча… Сьогодні, 
коли зустрічаємося, цілком розуміємо один одного, про все 
розмовляємо, зовсім щиро, але так, буцімто щось ми проґавили. 
Завжди лишається ця історія для тих, хто, бляк, лишилися друзями.  
Навіть якби ця дружба, як сказав би той із фільму, ця дивна 
дружба,  почалася із ляпасу, завдяки якому я певний час міг чути 
всі телефонні розмови Нового Белграда, включно із брехнею, 
істиною, пристрастю і зрадою, включно із усіма словами, усіма 
вголос вимовленими думками у мурашнику, який можете називати 
санаторій для умовно нормальних. Здається мені, що я тоді, поки 
мені дзвеніло в голові, зрозумів, про що думав мій зовнішній 
прадід Федір, коли він написав, що на цьому світі не можна було б 
жити від смороду, якби кожний із нас говорив те, про що він 
насправді думає. 

Того дня її батько розповів мені історію, як він змагався у 
плаванні з Бокасом: 

– Спечена зірка, нас декілька з дипломатичного корпусу 
відлежуємося біля басейну, попиваємо холодне шампанське, чорні 
офіціанти, як належить, у лівреях, і уявляєш, мій хлопче, негри у 
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чорних фраках взагалі не пітніють, а ми чи не кожної хвилини 
скачемо у воду, та теревенимо, куди підемо на вечерю. Якоїсь миті 
приходить Бокаса. Сідає й мовчить, усі біля нього тремтять, а він 
дивиться, як ми плаваємо. Бокаса був нижчий офіцер французької 
армії, воював у Індокитаї, одержав відзнаку Почесного легіону, 
потім став генералом, і врешті-решт проголосив себе царем. За 
півгодини з’являється один із його охорони. Звертається до мене: 
«Його величність вважає, що ви найкращий плавець у басейні і 
запрошує вас на плавальний двобій. Прошу вас погодитися. Пане, 
прошу вас, погодьтеся», –  повторив він дещо тихішим голосом, із 
надзвичайним проханням, наче від цього залежала його доля. 
Звичайно, мовив я, із задоволенням приймаю запрошення. «Дякую 
вам, пане, – відповів мені царський посланник, – тільки мушу вам 
нагадати, що його величність плаває не дуже. Розумієте?» Так, 
розумію, відповів я, звичайно, я зрозумів. Коли пливеш із царем, 
відомо, хто мусить перемогти. І от, скочили ми, Бокаса і я, 
пливемо, і поки пливемо, усі навколо дивляться на нас. Після 
п’ятнадцяти метрів я підняв голову подивитися, де мій 
супротивник, і бачу, що той тримається добре, ще не потонув. На 
половині басейну я залишив йому дві довжини, хоча плив 
найповільніше, як міг, намагаючись, аби це не виглядало так. Ще 
трохи сповільнився, і Бокаса у шаленому фінішу перемагає мене 
на один удар руки. Які ми мали аплодисменти! І були запрошені 
на вечерю. Після вечері, ми вже трохи набралися, каже мені один 
приятель: «Ій-бо, здається мені, якби ти раптом переміг, ми також 
були б на цій вечері, але вже як страва. Бач, краще вечеряти, ніж 
повечеряють тобою». Отакої, звичайно, так краще. 

Розповідав він цікаво, батько Горяни, а помер у день, коли 
Словенія відкололась від другої Югославії. Я був на похороні, тоді 
вперше після десяти років побачив своє хлопчачу любов. Вона 
виглядала неперевершено, як кожний досконалий образ, еротична, 
у жалобі, подібно до всіх розлучених або щойно овдовілих 
молодих жінок, які виглядають еротично у жалобі. Не кажіть, що я 
огидний, я невинний, як мала дитина, думки мої цнотливі, наче 
князь Мишкін мені дядько, усе, що в моїй голові, зібрав я у 
санаторії під відкритим небом. При нагоді я вам опишу той 
похорон, ті поховальні промови. Зараз я думаю про цей 
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післяполудневий день. Я любив батька Горяни, він доброзичливо 
ставився до мене, але тоді мене, цілком природно, більше цікавила 
Горяна, я хотів, щоб ми сховалися в її кімнаті або пішли кудись. 
Зазвичай ми гуляли по набережній перед готелем «Югославія». 
Так, врешті-решт, від держави лишилася тільки назва 
зруйнованого готелю. Ми цілувалися, до запаморочення, біля 
води, і розмовляли про те, про що розмовляють закохані пари, але 
того післяполудня, коли я назавжди втратив шанс поїхати до 
Африки, Горянин татко був у формі, перехилив подвійний виски, і 
язик йому розв’язало. Я крутився на стільці, а він цього, на моє 
розчарування, не помічав. Горяна занадто довго затрималась у 
своїй кімнаті, ці оповіді, мабуть, вона чула безліч разів… Знаєш, 
мовив він раптом, це найкоштовніша збірка масок у Белграді, 
Музей африканського мистецтва не має ані третини того, що є в 
мене. Вони пропонують мені продати її, та я не хочу, все рівно я їм 
це відкажу, та зараз не маю намір їм про це казати, трохи їх 
роздрочую. Пристрасть колекціонування полягає не лише в тому, 
що ми щось маємо, але й у тому, що інші цього не мають, може 
навіть більше у цьому другому. Той, хто має, завжди радіє, вивчи 
це, хлопче, тобі знадобиться.  

Я вивчив, мені це не знадобилося. Знаєш, вів він далі, з усіх 
масок найбільше мені подобається ось ця, він показав одну у 
правому, чи то був лівий куток, стіни вітальної кімнати його 
квартири у новобелградському особняку, точно не знаю, я погано 
орієнтуюсь у просторі. Маска як маска, чорна, наче огарок, якось 
злорадо вишкірена. Бачиш, хлопче, це ритуальна маска, її в 
африканських племенах носять батьки, коли йдуть до своїх дочок. 
Вона дорожча від золота. У тих племенах право відібрати цноту 
належить батькові. Він відвідує дочку у ніч напередодні весілля. 
Рідкісна річ для рідкісної пригоди. 

І тепер ви, напевне, знаєте, навіщо я розповів вам цю історію. 
Поки ми з Горяною крокували до кінцевої зупинки автобусу номер 
16, у Похорській вулиці, я, роздратований, що провів той 
післяобідній час із її батьком, а не з нею, у її кімнаті, із відчуттям, 
що назавжди щось втрачаю, скажімо, шлях до Африки, до 
Мамбари чи Яунди, переконаний, що вона це умисно вдіяла, що 
залишила мене з батьком просто із зневаги, через свою 
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неготовність, через невпевненість, або просто так, з безпричинного 
приводу, через який я втрачав свідомість кожного разу, як цілував 
її, я натякнув на маску. По суті, я й не натякнув, промовив лише 
два-три слова, та вона безпомилково все зрозуміла і заліпила мені 
такого ляща, що все мені закрутилося, наче я був глобус. Злорадне 
слово то чорна птаха, у Бужумбурії чи у Новому Белграді, не має 
значення, це повсюди однаково. Випущена, вона вже не 
повертається.  Горяна, давши мені ляпасу, щось ще пробурмотіла, 
що нам немає потреби більше зустрічатися, повернулася і пішла 
геть. 

Невдовзі потому вона поїхала з батьком, звичайно, куди б ще, 
до Африки. Юридичний факультет закінчила у Найробі, і зараз 
працює там вищим урядовим адміністративним радником. Я раджу 
тільки собі, і, як правило, невдало. Кожного разу, приїжджаючи до 
Нового Белграда, вона зупиняється у батьковій квартирі. 
Обов’язково мені телефонує, ми зустрічаємося у місті і балакаємо, 
як давні друзі, якими ми й є. Аби не забути, батько її помер 
раптово, заповіт він не встиг написати. Маски нудьгують, злорадні 
і сардонічні, у густій тиші моторошно спустілих, похмурих кімнат, 
десь у старому особняку.  

Того санаторійського вечора я ледве, із розпаленою головою, 
яку, на жаль, завжди при мені, доплентався до ріки. Я стояв і 
мовчав, за моєю спиною було чути, як клекоче багатоголове місто, 
якщо це місто, а не комунальне помешкання усіх, раніше чи 
пізніше, смертельно хворих. Під моїми ногами, чорний від 
темряви, густий, як, як, як… мазут, протікав Дунай.      

 

Переклала Оксана Микитенко 



 

 140

Мілета Проданович 
 

ЕСМЕРАЛЬДА, ЦАРИЦЯ ІСТИНИ 
 
 
Цього ніхто не робив краще за нього. 
Коли він ступав у промені софітів, одягнений у підкреслено 

приталений червоний смокінг із блискучим стеклярусом, то ставав 
якимось крупнішим... наче не з цього світу. Нікому б навіть на 
думку не спало, що лише мить тому, перед виходом на сцену, він 
вимокав хлібною скоринкою дно продовгуватої банки з-під 
консервованих сардин, зробив добрячий ковток пива з пляшки й 
відригнув. 

— Добрий вечір, – казав він і зазвичай лукаво підморгував 
якомусь хлоп'яті з першого ряду. 

Із товстих дощок, покладених поверх пластикових і 
дерев'яних ящиків з іменами й знаками більшості пивоварів від 
Вардара й до Триглава, від «Краля Марко» до «Ласького», лунав 
хор вигуків захоплення: не було дитини, яка б не заплескала 
рученятами, та й щасливі батьки, їй-богу, доповнювали їх. 

Він не жестикулював, не робив пафосних поклонів перед 
аудиторією – він просто панував над простором, сповненим 
предметами, які розпалювали мрії глядачів. 

— Вчора у Новому Саді, сьогодні у вашому місті... цирк-
вар'єте «Белано»! Цієї миті ваше місто стало центром світу... 
Чому? Тому, шановна публіка, що саме сюди прибуло вар'єте 
світового класу! 

З плівки громіздкого магнітофону «Блаупункт» лунав 
ретельно підібраний туш, який монологу Джованні додавав 
драматизму. 

Безумовно, ні попереднього дня ми не були в Новому Саді, ні 
селище, в якому ми сьогодні виступали, не мало нічого спільного з 
містом. Траплялось, що посеред мого жонглерського виступу до 
залу залітала курка. Тоді я збивався, м'ячики випадли в мене з рук, 
або я втрачав рівновагу – на щастя, цього ніхто не помічав, 
оскільки всі кидались у біганину за нещасною живністю. 
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— Ви побачите, – продовжував він, коли його перебивали 
хвилі оплесків, – найвищі досягнення сучасної магії, жінку, яка 
зникає, чарівну й відчайдушну Сильвію, біля веретеноподібного 
тіла якої свистітимуть добре загострені ножі, ви побачите Соні, 
темпо-жонглера, якому немає рівних в усій Югославії, веселу 
мавпу Чомбі, клоунів і. двох найбільших змій у світі, двох цариць 
світу, застрашливих плазунів, Есмеральду й Елеонору... і ще 
багато, багато такого... А зараз... Соні-і-і-і-і-і... і його 
феноменальний номер із м'ячиками... Прошу, ваші оплески Соні... 

Так, так, ото були дні. Світ тоді не знав відеоігор, у містечках, 
де ми виступали, в кращому випадку був чорно-білий телевізор у 
кав'ярні, на наші вистави приходили люди різного віку і наче 
зачаровані дивились, як пляшки шампанського перетворюються на 
білих голубів. 

Я вже давно нікуди не виїжджаю. Я б збрехав, якби сказав, 
що не відчуваю нестачі цього. Коли старого Мішу Батеса, п'яного 
як хлющ, переїхала фура РЛР, я за невеликі гроші викупив 
розважальний парк у його вдови. Може, й справді прийшов час 
забиратися: рефлекси в мене заслабли, м'ячики тікали з рук, через 
прогресуючий спондильоз мені все важче було проходити крізь 
обручі. Публіка таке помічає. Я не хотів, аби після стількох років 
аплодисментів мене освистали. 

Хтось міг би сказати, що я «заспокоївся» тут, біля річки. З 
восьми післяаварійних фліпперів я зібрав п'ять справних, 
перетягнув новим сукном більярдний стіл, замовив і настільний 
футбол. Тут, у кінці території, був і блакитний «Форд-Транзит». 
Коли все розвалилося, він відійшов мені. Аби я його тоді записав у 
школу – він би вже давно отримав диплом. Приходили якісь 
цигани, пропонували його викупити, хотіли перетворити його на 
курник, підходящі розміри. Я сказав – не продається. Можете мене 
в ньому поховати, якщо вам не бридко копати таку яму. 

Я, звісно, жартував. Здається, ще не прийшов час помирати. 
Мені зараз приблизно стільки років, скільки було Джованні, коли 
він мене підібрав. Ну, може, трохи більше. 

Влітку тут натовп. Канікули, через день приїздять шмаркачі 
купальщики. Немає грошей для моря – так і ріка підійде для 
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відпочинку. Під вечір приходить розбещена молодь, сидить до 
ранку – тільки жвиндять мобільні телефони. 

Осінь все разом заспокоює. Я не зачиняю майстерню, завжди 
хтось зайде, пара-трійка місцевих безробітних. У жовтні 
починаються затяжні дощі. Йдуть по сім днів. Сиджу так під 
брезентом і підслуховую, як барабанить, все зібралось над рікою – 
ледве видніється болото на іншому боці. Як на нашій останній 
подорожі, на поромі через Дунай. Можливо, тому в такі сірі й 
вологі дні я думаю про Джованні більше, ніж звичайно. 

Я тільки прийшов з армії, мав умовний строк як 
неповнолітній, коротше кажучи – не було куди йти. Я спробував 
усе – без жодного успіху. Що робити, куди йти – потроху я 
повернувся до старого ремесла. В одному глухому селі, тут, поряд, 
біля Пожега, на чиємусь весіллі, у натовпі, мене схопили якісь 
мужики. Убили в мені Бога, хотіли викликати поліцію, але не 
могли домовитись, хто запрягатиме віз. Тут і трапилась команда 
Джованні, тоді ще не було «Форду», але був якийсь комбі, 
можливо, російський. Напевно, вони попросили, аби він їх відвіз 
до поліцейського відділку, до міста. Він не хотів. Розбирався з 
ними, я це бачив, а не чув, що вони говорили, у мене дзвеніло у 
вухах, я був весь закривавлений. 

Зрештою, він якимось чином переконав їх відпустити мене. 
Так-то ми й познайомились. 

Джованні був не надто балакучий. Лише коротко запитав 
мене, чи я хочу працювати, чи придурююсь. Що я, такий побитий, 
міг йому сказати – лише кивнув головою. 

Я ніколи не міг пояснити собі – чи він дав мені роботу тому, 
що хтось пішов із трупи, чи тому, що розрахував, ніби із вправного 
кишенькового злодія можна зробити класного жонглера, а може й 
ілюзіоніста. 

У трупі, коли я до них приєднався, крім Джованні були 
нерозлучні сестри Злата (на сцені виключно Сильвія) і Міліца. 
Коли я став трохи домашнім і здобув право запитувати – 
зацікавився, як вони можуть бути сестрами, коли в них різні 
прізвища, та й усе інше не схоже. Одна була струнка й грудаста, зі 
сріблястою перукою і у вузькій мерехтливій сукні, я бачив, вона 
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викликала приглушені вигуки у батьків та хлопців із публіки. Інша 
була такою, ніби до вчорашнього дня возила 
інтерконтинентальний холодильник – низенькою і міцною. Одна, 
усміхнена, стояла біля стенду, доки ножі, які кидав Джованні, 
описували її силует, або була сполосована й прошита мечами у 
коробці, розцяцькованій зірками, інша прекрасно почувалась у 
костюмі клоуна. Джованні лише стиснув плечима й сказав: 

— Вони назвалися сестрами. 
У містах, де був хоч такий-сякий готель або пансіон, Злата й 

Міліца ділили одну кімнату, а там, де їх не було, вони 
розміщувались на солом'яному тюфяку в якомусь службовому 
приміщенні. 

Я ж, найчастіше, спав у комбі. Що правда – то правда: наш 
світ вкраде й пітона з клітки, дарма, що боїться його і не знає, що з 
ним робити. Мені складав компанію і Чомбе, оскільки було мало 
власників готелів, які б дозволили тварині ночувати в їхніх 
кімнатах, хоча вони інтер'єром і чистотою часто були нижчі від 
рівня кліток у пристойних зоопарках. 

У мої обов'язки, разом із наполегливими вправами, входило 
забезпечення їжі для двох змій: тричі на тиждень я купував у селян 
яйця, тільки-но вилуплених курчат та індичат. Ті змії, пояснив 
мені Джованні, не загрозливі для людей, але було б непогано, аби 
вони були ситі та спокійні. На початку я їх, звичайно, боявся, вони 
були мені огидні, але пізніше я їх, уявляєте, – полюбив. 

Я виступав чимдалі частіше. Джованні був королем 
організації, ми відтренували швидке перевдягання, йому вдавалось 
влаштувати все таким чином, що навіть уважнішим глядачам 
таких вистав здавалось, що нас набагато більше, ніж четверо. 

Якщо все скласти, то виявляється, що Джованні був 
людиною, з якою я провів найбільше часу в житті. Він узяв на себе 
роль мого батька, вчителя, а іноді й духівника. І однак, після 
стількох годин із ним у комбі і стількох вечорів під мерехтливими 
лампочками різних балканських мотелів і постоялих дворів, про 
його попереднє життя я не знав майже нічого. За вдачею він був 
скупий на слова, на запитання про походження й молодість 
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відповідав невизначено і дуже вміло переводив розмову на його 
улюблені теми – трюки, виступи, пригоди з подорожей. 

За кермом він зовсім розслаблявся, у спеку знімав перуку і 
тоді на його обличчі був помітний слід років, якась дивна втома, 
котру я не можу описати. 

Ми оминали великі скупчення. Джованні мав рацію, коли 
говорив, що там збираються більші гравці, ніж ми: рингшпи-лі, 
спортивна стрільба, мотоциклісти на стіні смерті, справжні цирки з 
серйозним реквізитом. Ми були надто малими, аби боротися із 
серйозною конкуренцією. Тому нашими лишались усі місця, куди 
ще не дістались асфальтовані дороги, забуті містечка у гірських 
ущелинах і населені пункти із чотирирічними середніми школами. 

Лише згодом, коли я почав співпрацювати з більшими 
трупами, коли зустрівся з різноманітними шахраями, 
наперстківця-ми, ошуканцями, тим строкатим «напівсвітом», я 
познайомився із п'яною, шумливою атмосферою сільських 
ярмарків, зрозумів, наскільки важливо тому святому бути у 
Сврлігу, а іншому святому – у Шілетовцю. 

Наше розставання із Джованні і сьогодні, після стількох 
років, залишається для мене, м'яко кажучи, незрозумілим. 

Ми виступали по якихось влаських селах. Трохи соромились 
людей у тих краях – серед публіки завжди знайдеться хоча б одна 
баба, яка може наврочити; в залі відчувалася якась наче 
наелектризована атмосфера, я був розгублений, втрачав рівновагу 
в найлегших фігурах. І Джованні, здається, не міг 
сконцентруватись і попри магніти, вмонтовані у дерев'яне панно, 
полоснув ножем Злату. Я бачив, як вона зблідла. 

По скелі Біля Рама ми перейшли у Банат. Тут, перед 
Джердапом, Дунай широкий, наче море, і раптом, посеред 
фарвате-ра, береги зникли в тумані. Моросив дрібний дощик, ми 
глибоко поринули в осінь. Дерев'яна платформа, перевантажена 
фурами і тракторними причепами, була переповнена 
контрабандистами. Пов'язані хустками бабці й вусаті цигани із 
засаленими капелюхами пропонували китайську крейду проти 
тарганів, кальсони, викрутки і «Геровітал» – чудовий румунський 
препарат, який зупиняє старіння. Джованні був замисленим, 
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похмурим, я думав, що це через інцидент, що міг би нам дорого 
обійтися. 

Далі ми прямували на Північ біля самого кордону. Місце, де 
ми мали замовлення на виступ, називалось Новий Петровац. Ми 
виступали у приміщенні, яке колись, напевно, служило для 
якихось церковних потреб, а тепер, як і в багатьох містечках 
Войводини, належав колгоспу. Колгоспи були розпущені, будинок 
занепав, та нічого кращого не пропонували. 

Шар вапна, на якому над дверима хтось написав назву 
товариства, був значною мірою облуплений, і під ним виднілись 
слова попереднього напису. Той, хто спробував би їх 
розшифрувати, міг би здогадатись, що колись тут було написано 
Gott mit uns. 

І доки я, власне як і кожного разу, коли ми прибували у нове 
місто, мегафоном із комбі оголошував вечірній виступ – розглядав 
село. Правильно розплановані широкі вулиці, канал уздовж дороги 
і тополина алея, будинки, наче під копірку, на перший погляд – усі 
однакові. Навіть сніжно білі гуски рухалися у порядку, схожому на 
ритм нанизування будинків. Прикрашені фасади, тепер усі без 
винятку застарілі, говорили про колишню заможність мешканців. 

Після першого кола оголошення я зазвичай зупинявся і 
прочищав горлянку пивом. Таке сидіння перед магазином з 
усіляким товаром або у кав'ярні було нагодою привернути 
населення на нашу виставу і водночас дізнатися щось про їх 
характер і звички. 

Від двох гультяйських старців перед магазином я дізнався, що 
це місце перед війною називалось Хермансдорф і що більша 
частина теперішніх мешканців «потягами без проїздних правил» 
прибули із жорстоких скель, із Динарської гряди. Крім 
колонізаторів тут жили угорці, а в селі, котре майже межувало з 
Новим Петровцем, – словаки. Як і в інших схожих місцях, я чув, 
що молодь тікає у міста, що «ніхто не любить сапку», а також що 
будинки, в яких вони живуть, – старі, «погано збудовані» й вологі. 
Жоден з присутніх не згадував ані як вони переселялись у ті 
будинки, ані про те, чи вони щось роблять, аби будинки хоч трохи 
відремонтувати. 
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Державний кордон поблизу: тут, на краю села, провулок 
повертає вліво, і ще триста метрів далі дорогу блокують 
протитанкові загородження. Немає прикордонного переходу – це 
апендикс світу. Мене застерегли, аби я не наближався. Почнеться 
стрілянина. З нашого боку, а тим більше з їхнього. Менш 
балакучий з тієї парочки тихо сказав, що, судячи з усього, існують 
місця навіть гірші за це, і порівняно з ними все, що тут – то 
справжній рай: не минає і дня, аби хтось із Румунії не спробував 
перебігти кордон, тут, у межах їхніх земель. Наскільки він 
пам'ятає, лише двох чи трьох не поцілили снайпери з того боку. Та 
навіть і їх, наскільки він чув, якась міжнародна комісія повертає 
тим, хто в них стріляв. 

Я пройшов іще одне коло об'яв довгими вулицями, дорогою 
перевірив, чи всі наклеєні плакати непошкоджені і до початку 
вистави переважно тренувався із м'ячиками й кеглями. 

Міліца зачинила касу і дала знак, що вистава може 
починатись. І я у натовпі перед прилавком виконав свою частину 
справи. 

— Добрий вечір, шановна публіко, ласкаво просимо до цирку 
«Белано»! 

Я натиснув найбільші кнопки на «Блаупункті» і з 
репродуктора залунали труби й ударники. 

За кілька місяців до того, доки наш блакитний комбі їздив 
курними шляхами у пошуках якогось села на околиці Куманова, в 
мене з'явилась, насмілюся сказати, одна неперевершена ідея. 
Іншими словами, у Джованні була звичка час від часу протягом 
переїздів розважати нас умінням, яке він ніколи не демонстрував 
на сцені, – черевомовленням. Він робив це: глибоко вдихав і, не 
розтуляючи губ, рухами м'язів живота, дуже вміло «вимовляв» 
рефрен популярного в ті часи шлягера «Пісні літа» або фестивалю 
в Опатії. У нього, беззаперечно, був слух – мені здавалось, ніби в 
тому глухому бормотінні є щось і від мелодії тієї композиції. Я 
тепер не пам'ятаю, що то була за пісня – може, навіть Кічо 
Слабінац. Або «Дубровницькі трубадури». 
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Я запропонував включити до нашої програми і це його 
вміння. В особливий спосіб: показати публіці те, чого абсолютно 
точно немає ніде у світі – змій, які говорять. 

— Воно! – викрикнув Джованні. Його обличчя на мить 
засвітилось. – Браво, малий, браво. 

Голова Джованні працювала, як то кажуть, «із космічною 
швидкістю», і вже наступної миті він мав готовий додаток, навіть 
цілий номер, набагато складніший, ніж те, що я запропонував. 
Моїм завданням було безпосередньо перед виставою, у натовпі, 
який завжди утворювався перед імпровізованою касою, непомітно 
запхнути шовкові хустинки до кишень трьох відвідувачів 
характерної зовнішності. Зазвичай то повинен був бути хтось 
найкрупніший серед глядачів, потім – хтось із яскраво вираженою 
тілесною вадою, якщо, звичайно, він був, і нарешті – хтось в 
такому одязі, який помітно вирізнявся. У першій частині програми 
я мав розшукати їх серед публіки, їхні місця і зовнішність 
«наводили» Джованні, і тоді Есмеральда, а рідше – її коротша 
колега, «вгадувала», до кого переселилась хустинка. 

Новопоставлений номер дуже швидко залишив у тіні всі інші 
каламбури нашої програми: 

— Есмеральда все бачить і все знає! Ці змії, шановна публіка, 
вірите ви чи ні, живуть кілька тисяч років. Есмеральда, у 
молодості, багато сторіч тому, була святою змією в одному 
єгипетському храмі, у стародавньому Храмі пророцтв на 
знаменитій річці Ніл. У первосвященика Нахора, який був 
могутнім магом і братом фараона Амінхотепа Сьомого, вона 
навчилась фантастичним магічним умінням, частина яких буде 
продемонстрована цього вечора перед вами, шановна публіка! 

Тишу, сповнену недовіри, зазвичай порушували гучні 
оплески. 

— Скажи щось, Есмеральдо. 
Тоді він ловко наближав мікрофон до зміїної голови й 

одночасно до свого торса. Посилено приглушено лунало «Добрий 
вечір». 

— Як ти почуваєшся тут, серед цих чудових людей? 
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— Прекрасно, – звучало у відповідь. Джованні продовжував 
своїм голосом: 

— Ми вже сказали, що Есмеральда досвідчена у мистецтві 
магії, пророцтва й розкриття істини! Перед нею немає таємниць, 
вона може прочитати ваші думки. Есмеральда буде дуже 
люб'язною, допомагаючи мені у наступному номері програми. 
Подивіться уважно на цю червону хустинку. Гарно її роздивіться. 
Я поміщаю її в рукав мого піджака, зверніть увагу. Есмеральда 
вимовить магічну формулу, після чого та хустинка, силою її 
надприродних можливостей, зникне з мого рукава й опиниться у 
кишені одного з вас! І не тільки це. вона нам точно і безпомилково 
відкриє, в кого хустинка знаходиться! 

У Джованні, на щастя, була хороша пам'ять – важливо було не 
сплутати кольори хустинок. І раніше цього жодного разу не 
траплялось. 

У Новому Петровцу, між тим, все пішло зовсім інакше. Чому 
– я навіть тепер не можу пояснити. 

Програма добігала кінця. Джованні животом відповів на 
перше поставлене питання і публіка дізналась, що Есмеральда 
прекрасно почувається в їхньому товаристві. А тоді прозвучали 
речення, непередбачені нашим сценарієм: 

— Чому ти приїхав до Хермансдорфу, Данило? Як ти 
насмілився? Чи, може, ти забув? 

Я скаменів. То не був голос живота Джованні. То був 
абсолютно не загадковий, голосний і добре поставлений баритон. 
Я не міг визначити, звідки його чути, одразу мені навіть здалося, 
що то якась луна. 

Есмеральда виповзла з його рук, вміло оповила стіл для 
реквізиту, трохи підняла голову й продовжила: 

— Ніде в світі, крім цих країв, ім'я Червоний Дане не означає 
абсолютно нічого... 

Публікою прокотилося бурмотіння. З одного із останніх рядів 
залу почувся крик: Пірос Дане! Єзус-Марія, Пірос Дане! 
Прихований кулісами, я добре бачив публіку: багато людей 
спантеличено озирались у той бік, звідки було чути ті слова. 
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— Ти приховуєшся за тим вигаданим ім'ям Джованні, міняєш 
перуки. Бігаєш по цій землі і смішиш народ своїми виставами. 
Кожен другий пильнував би, аби шлях не завів його в цю частину 
світу, а ти? Хіба в тебе була потреба відчути там, в тому таборі, на 
власній шкірі, наскільки люди можуть бути поганими? Думаєш, 
оті страждання на Голому Острові – спокутувані... Думаєш, це 
можливо? 

У залі раптом настала тиша. 

— Твої тодішні вчителі й комісари, ті самі, які потім 
відправили тебе до табору, пояснили тобі, що заради великої ідеї 
дозволено вбивати. Як же так трапилось, що ти жодної миті не 
сумнівався в їхніх словах? Як же ти так швидко прийшов до 
легкості вбивства? 

Джованні стояв, наче статуя, з опущеними вздовж тіла 
руками. Він дивився кудись вдалечінь із напіврозімкненими 
губами. Мушу визнати, він виглядав трохи недоумкувато. 

— З інших сіл принаймні дехто врятувався, вони були 
депортовані, пройшли крізь страждання, але хтось, через багато 
років, почав нове життя далеко на півночі. Було зрозуміло, що 
захопленим німцям, можливо, доля накреслила навіть бути 
присудженими до страти. Але тих, хто вдавався до таких злочинів, 
уже давно в селі не лишилось: вони або поклали свої життя під 
Сталінгра-дом, або в той же час тремтіли в окопах біля Берліна. 
Тебе сповнило гордістю те, що вбиті німецькі діти стали новою 
нашивкою на твоєму рукаві? 

Усі приголомшено дивились то на велику змію, то на людину, 
яка з господаря вистави перетворилась на загіпнотизоване 
створіння. 

— Подивись, Джованні, на чоловіка в третьому ряду, того, 
хто сховав обличчя у долонях. Коли ти отримав сатисфакції за 
виконану роботу з німцями, то отримав наступне завдання: угорці. 
Вам не була дозволена повна свобода, їх ви вбивали лише по 
доносах. Анталу тоді було чотири роки, його батько з двома 
сусідами сховався у плетеному з лозиння будиночку для 
зберігання кукурудзи. Його дружина молила, благала про 
допомогу тією мовою, якої ви не розуміли, а іншої вона не знала. 
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Вона тягла за руку твого дружка, він швиргонув її, вона впала, до 
неї підбігло дитя. Тоді ти сипонув автоматною чергою по крупках 
кукурудзяних початків. Потім відступив на крок і роздивлявся, як 
кров витікає зі щілин і котиться до низу золотавих видовжених 
брусочків. 

Раптом Джованні смикнувся, кинув швидкий погляд на низькі 
вікна по бокових стінах приміщення і побіг до них. Він 
підстрибнув, прикрив голову руками, почувся звук розбитого скла. 

Раптом я побачив, як Есмеральда через отвір між двома 
дошками поповзла у приміщення під сценою. 

Люди в тиші почали залишати зал. Наскільки знав і вмів, я 
припинив виставу, пробурмотів, навіть, що всі незадоволені 
можуть у касі забрати свої гроші. Та ніхто не скористався цією 
можливістю. 

Я потроху пакував обладнання, наївно сподіваючись на появу 
Джованні. Тоді здалека почулись два постріли. Злата й Міліца 
впустили мене до своєї кімнати. Чомбе й Елеонора лишились у 
комбі. Ми нічого не говорили. Лежали в повній темряві, іноді 
тишу порушував гавкіт сільських собак. 

Наступного ранку з'явився патруль народної міліції. До обіду 
ми давали свідчення. Інший патруль доставив пошукових собак: 
вони принюхувались до одягу Джованні, а потім до закривавлених 
плям, що лишились під вибитими вікнами на першому поверсі. 
Вони добігали до певного місця й потім починали кружляти. 
Інструктор-собаковод пояснив, що дощ, який тривав майже цілу 
ніч, змив сліди. 

Міліціонери не були налаштовані на розмови, у мене склалося 
враження, що з якихось причин ми теж опинилися під підозрою. І 
все таки комісар скупо сказав мені, що вони зв'язались із 
прикордонними постами й отримали повідомлення про відсутність 
будь-яких інцидентів минулої ночі. У кінці, після моїх повторних 
настійливих благань, він погодився включити нас до наступної 
пошукової операції. Ми бродили по чагарниках, сміттєзвалищах, 
оглядали закинуті канали, розпитували селян, чиї маєтки 
знаходяться біля самісінької лінії кордону. 



 

 

 

151

Коли в сутінках пошуки безуспішно закінчилися, ми 
повернулися в село. Я одразу помітив, що всі чотири колеса Форда 
«Транзита» порізані й одне бокове скло розбите. На вулицях не 
було нікого, всі закрилися в будинках. 

Тільки наступного ранку ми знайшли чоловіка, який без 
бажання і за пристойні гроші погодився завантажити на свій 
тракторний причіп наш транспорт і перевезти нас до майстра з 
вулканізації у сусідньому селі. 

Життя тривало, я мав вирішити, що і де буду робити. Злата й 
Міліца забрали тварин, які лишились, і сундук із мечами. Я – 
машину. І куліси теж залишились мені. Я висадив їх двох у 
Баточині, де вони нібито мали тітку і попрямував до найближчого 
села, де був влаштований ярмарок. 

Більше ніколи я не представлявся публіці як Соні, і ніхто 
більше мене так не називав. Я обрав інше ім'я. 

М'ячики й кеглі зайняли більшу частину мого життя: я любив 
те кружіння, ті гнучкі рухи підхоплення й відкидання чогось 
неважкого. Я міг жонглювати годинами. То були години, коли 
зникали всі турботи й непорозуміння, я ненадовго переселявся в 
якийсь інший, звичайним людям недоступний, вимір існування. 

 
 

Переклала Наталія Білик 
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 Горан Петрович 
 

ОСТРІВ 
 
 

Прибуття корабля, чому діти галасливіші від дорослих 

На дев’яте літо нашого перебування на Острові глухий звук, 
що нагадував постріл з кормової гармати, яким корабель сповіщає 
про своє прибуття до порту, розірвав на світанку сіті тиші. Ми 
підхопилися з ліжок і щодуху вибігли. Та було пізно: натягнуті 
нитки щезали, багатий улов роси зникав у землі, а сновидіння 
несамовито тіпалися у траві. Ми ще раз переконалися: як добре, 
що ми побудували нашу хатину біля самого входу до Печери. 
Дещицю залишків снів ми врятували завдяки близькості її 
затишних залів. 

Викликана пострілом вібрація спричинила ще й додаткову 
шкоду. Пейзаж у східному вікні перекосився, мороки, впавши 
раптово, викликали велике пташине пурхання на всьому Острові, а 
страхи видовбали небезпечно стрімкі вибоїни. Одним із тих 
напівсонних ярів ми спустилися до Місячної бухти, не зважаючи 
на синці та подряпини. 

Як би там не було, ми вийшли на срібний пісок, на який на-
кочував океан, і тут, перед обрієм, зупинились. Неподалік від 
берега, там, де починається далечінь, там, де глибинні течії ви-
чісують острівну воду з води відкритого моря, гойдався корабель, 
каравела зі спущеними вітрилами, вітер того ранку якось не 
вродив – прапори на щоглах зів’яли до невпізнання. Однак навіть 
те, що можна було помітити, засвідчувало небуденність візиту. 
Припливи й раніше приносили нам події та предмети, гості й 
раніше прибували у звичайних човнах, дехто й уплав. Але на 
такому великому кораблі ніхто досі не наближався, можливо, 
через навколишні скелі, а можливо, тому, що ми знаходились 
осторонь морських шляхів, хоча швидше за все ми взагалі не були 
занесені у навігаційні карти. 

З корабля – це було добре видно – ще повз догори дим від 
гарматного пострілу, а з правого боку каравели спускався човен з 
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чотирма веслами і помітним наміром вкоротити наше очікування. 
— Добре, що ми врятували трохи снів, – сказав я своїй дру-

жині, щоби зовсім не мовчати. 
— Пам’ятаєш, як нам велика змора вщент подерла мережу 

тиші, і якби не було Печери, ми б залишилися без цілої зали 
сновидінь? – сказала вона з тієї ж причини. 

Наша дівчинка, звичайно, не вміє прикидатися, як дорослі, і 
тому запитала вголос про те, що ми вже чверть години повто-
рювали подумки: 

— Хто то до нас приїхав? 
 

Прибуття човна, ми збентежено назвали свої імена 

Хвилі віднесли човен дещо на захід від нашого запитання. 
Однак можна було роздивитися, як п’ять людських постатей 
вискакують і відпрацьованими рухами витягають барку на об-
мілину. Прибульці ще якийсь час озиралися довкола, ніби давно не 
бачили ранку, а потім вирушили до нас. Щоби виявити добру 
волю, ми теж попрямували до них. Якось у той самий час з’явився 
тихий вітерець і силуети розгорнулися до такого-ся- кого опису.  

На чолі прибульців ішов поставний чоловік в оздобленому 
вбранні, прикрашеному ґудзиками, мереживом і перехрещеними 
орденськими стрічками. На голові мав капелюх із широкими 
крисами. Цими крисами до половини його обличчя стікала тінь, 
яка потім зливалася з бородою, її шпакуваті зарості сягали майже 
самого пояса. На поясі у нього був меч, але моя дружина, цілком 
зрозуміло, зауважила по-жіночому: 

— Ніякого сумніву! Я бачу, як воно майорить, оте мереживо 
на його рукавах – справжнє португальське! 

За високим чоловіком ішли ще двоє. Перший був кривоногий, 
скромно збудований і вбраний, на ньому виділявся лише смішний 
дворогий капелюх, утомлено зсунутий на потилицю. Другий був 
досить огрядним, можна сказати, не так звичайною товщиною, як 
чванькуватою поставою. Перед ним, на відстані цілої помітності, 
виставляв себе напоказ блискучий відблиск золотого ланцюжка 
годинника, встромленого до кишені затісної жилетки. У кілької 
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кроках позаду них ступали поволі останні двоє подорожніх. Отому 
в тісному костюмі, з акуратно підстриженою бородою і 
окулярахми, швидкість стримували роздуми. П’ятим 
мандрівником була, власне кажучи, гостя, світловолоса та 
невідповідно взута. Її високі підбори на кожному кроці грузли в 
піску, і здавалося, що їй, такій розхитаній, забракне рухів, щоби 
дійти до нас. 

Я добре знав Місячну бухту. Ми зупинилися на відстані рівно 
мільйона піщинок. Подальше розглядання прибульців я залишив 
своїй дружині й нашій дівчинці. Я пробував відгадати, яке 
враження ми справляємо. З виразу облич відвідувачів я здогадався 
– не особливе. Ми всі троє були босі, одягнені у скромну одежу з 
простого полотна. Правда, моя дружина носила намисто з 
найкращих мушель морського слимака, званого Закручений Шум, 
а дитина мала на собі, як завжди, дитячу усмішку Усе це, однак, не 
зворушило чужинців. Тому мене не особливо здивувало, коли отой 
перший якось відморожено запитав: 

—  Де це ми знаходимося? Яка назва цього острова? 
—  Ми називаємо його лише наш Острів, – знову випередила 

всіх дитина. – Слово «наш» ми вимовляємо з малесенького, а 
слово «Острів» вимовляємо з великого звуку. 

—  Наш острів?! Як це так, що я не знайшов його на картах? – 
знову запитав той самий незмінним прохолодним тоном. 

Аж тоді я помітив під його лівою пахвою рулон згорнутого 
паперу – напевно, мапу цієї частини Океану. Зі згортка крапала 
темнувата вода, саме така, якою відзначається пучина. 

—  Правду кажучи, його немає на мапах, – відповіла моя 
дружина. – Коли тут пропливав останній корабель, суші ще не 
існувало. Це була лише гола скеля, яку мореплавці не побажали, 
навіть з міркувань обережності, удостоїти назвою. Острів став 
таким, відколи ми його насипаємо. Піщинка до піщинки, камінчик 
до камінчика, ось він і виріс у те, що у вас під ногами. 

Гість, який носив огрядність, чванькувату поставу і золотий 
кишеньковий ланцюжок, відреагував несподівано швидко. Він 
говорив похапливо, від такого поспіху і слова його були непри-
ємно спітнілими: 
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—  Пісок і камінь з Океану? Прекрасно! У такому разі острів 
не ваш! Якраз навпаки, оскільки Океан і все в ньому належить до 
наших володінь, острів, отже, побудований з нашого майна і може 
вважатися нашою недоторканою власністю! 

Хтось із нас трьох навіть спробував щось сказати, але отой, 
майже відсутній, четвертий мандрівник несподівано прибув зі 
своїх роздумів. Він зацікавлено зняв окуляри і промовив: 

— А ви хто такі? 
Ми збентежено назвали свої імена. 
 
Знайомство, як нас порятував напасник 

Я поставив перед хатиною колоди. Певно, гості були дуже 
стомлені, якщо вирішили відкласти набік і свою гордовиту 
поведінку, і свою легку зневагу до нас. Моя дружина запро-
понувала їм воду і фрукти. Лише тоді, зблизька, я помітив, що 
вони майже всі серйозно підточені часом. Перший з них до того ж 
страждав від цинги. В отого другого, із дворогим капелюхом, щось 
зсередини постійно викривляло усмішку в гримасу. Третій взага/іі 
справляв враження нездорової людини. Четвертому безсоння 
залишило сішці під очима. Крім того, тепер було видно, що одяг у 
всіх був поношеним, повним прикритих латок, запраним і 
витертим. До нього поприлипали стеблини висохлих морських 
трав, а в зборках було повно пилу й запахів застоялих вітрів. Лише 
гостя мала бездоганну зовнішність, якщо поминути її дивну звичку 
надмірно кліпати очима і ще надмірніше ними водити. Але знову 
ж таки, хоча вони ще від самої висадки видавалися мені знайо-
мими, всього цього було недостатньо, щоби я здогадався, хто ж 
вони такі. Якомога ввічливіше я попросив гостей представитись. 

Подорожні знову сховалися за пихатою поставою, ніби їм 
почала загрожувати якась велика небезпека. 

—  Фернандо Магеллан, – сказав перший. – Португальський 
дослідник, Великий адмірал Королівства Іспанії і особистий 
мореплавець Його Величності Карла V. Ти, напевно, знаєш, що мій 
корабель «Вікторія» першим здійснив плавання навколо світу, 
неспростовно довівши, що Земля – це звичайний м’яч! 
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Я згадав спостереження моєї дружини. Дійсно, навколо ад-
міральських рукавів було справжнє португальське мереживо. 
Щоправда, не зовсім чисте і не зовсім ціле. До колись гордовитого 
плетіння час додав сумні порожнини. 

А от другий гість був мовчазним. Без слів, як ображений, він 
простягнув праву руку, до цього моменту весь час зігнуту і 
запхану в напіврозстебнутий червоний редингот. Вміст відкритої 
руки від підніс до мого незнання. На долоні виблискував золотий з 
його обличчям, тим самим обличчям із гримасою, а вздовж країв 
монетки був напис: «BONAPARTE PREMIER CONSUL». 

Третій мандрівник підвівся, зіп’явся на пальці й глибоко 
зітхнув. Виглядало на те, що він лусне від того значення, якого сам 
собі надає. Він теж дуже довго нічого не говорив. Я вже злякався, 
що його задушить власна бундючність, коли він ледь пробурмотів: 

—  Ротшильд, банкір і барон... 
Однак усе компенсувала гостя. Виявилося, що вона має охоту 

виголосити монолог. 
—  Казна-що! Такого зі мною ще не бувало! Не можу повіри-

ти, що наші господарі не пізнають мене! Ну, давайте, подумайте! 
Біляве волосся, бездоганна фігура, очі, родимка! Бачите родимку? 
Немає такого закутня, де 6 мене не знали! Професор стверджує, 
що я існувала у мріях чоловіків ще до того, як народилася. А 
професор, де ж він?! 

— Справді, де ж подівся четвертий мандрівник? Певно, він, 
скориставшись з нашої захопленості, просто тихцем вийшов з 
розмови. 

—  Професоре! Пане Зигмунде! Професоре! – кликала блон-
динка якось надуто. 

—  Ось я, ось! – долинув нарешті голос із Печери, а за ним у 
отворі з'явилося й задумливе обличчя четвертого пасажира. – 
Мушу визнати, що я в захопленні. Тут повно снів! Ціла печера по 
вінця забита снами. Уявіть собі, самі сновидіння. Різні, і такі, й 
сякі. Як заглиблення, не більші від ластівчиного гнізда. Як зали, в 
яких могли б заночувати цілих три батальйони. Крапають зі 
склепіння або виростають із землі! Яка багата здобич! Ви 
дослідили печеру? Наскільки вона глибока? Скільки у неї рівнів? 
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—  Дослідили?! – знизала плечима наша донька. – Таж вона 
складається з наших снів. Таких Печер дуже багато, вони є скрізь 
на Архіпелазі. 

—  Архіпелазі? – тепер захлинувся вже адмірал Фернандо 
Магеллан, і відразу ж після цього розгорнув свої карти. 

На мапах мляво котив хвилі Океан. Ніде не було нанесено ані 
порошинки суші. Усюди розлягалася неозора пучина; по її синій 
поверхні повзали сотні спінених хвиль. Дон Фернандо схопився за 
меча. 

—  Говоріть! Про який архіпелаг ідеться? Говоріть, або я вас 
порубаю... 

—  Хіба Ви не чули, наш Архіпелаг... – спробував я бодай 
щось схрестити з видобутою з піхов зброєю. 

Магеллана, однак, це не задовольнило. Підняте вістря пе-
реполовинило мою відповідь. Я обійняв дитину й дружину, 
проказав для захисту коротеньку молитву, коли несподівано 
заверещала гостя. Причина була майже ніяка. В її волоссі 
заплуталася комаха, яку ми називаємо напасником. Адмірал 
розгубився, опустив меча, а його супутниця продовжувала 
верещати. 

—  Який дикий край! Який дикий край! – безперестанку 
повторювала вона. 

—  Пані, не бійтеся, це лише... – зітхнув я з полегшенням, 
навіть трошки образився. 

Але вона випросталася й гнівно процідила: 
—  Ніяка я не пані! Боже милий, та й сліпому, напевно, ясно! 

Я – Мерилін Монро! 
 

Перша розмова, некрутий підйом 

Лише пропозиція показати їм Острів заспокоїла гнів наших 
гостей. Ми разом – їх п’ятеро і троє нас – попрямували до 
острівного узвишшя. Від самого початку мандрівники досить 
неввічливо розкидали вздовж стежки, яка спершу некруто під-
німалася, різноманітні слова. Виходу не було, я зупинився, щоб їм 
пояснити. 
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—  Панове, прошу вас, тихіше. До узвишшя маємо п’ять роз-
мов, будьте ласкаві, не говоріть голосно. 

—  Про що це ви? Яких п’ять розмов?! Скажи, скільки туди 
верст?! Скільки кроків?! Відстань між двома пунктами не ви-
мірюється розмовами! – гості продовжували галасувати. Через цей 
гамір ми, по суті, навіть не відійшли від хатини. 

—  Тут ваші міри не діють, – обережно сказала моя дружина. 
– Тут відстань виражається в словах. 

—  Так, як я вам і казав, у розмовах, – додав я. – Заспокойтеся, 
якщо бажаєте побачити вершину нашого Острова. 

Подорожні ще деякий час шваркотіли, але зрозумівши, що так 
нікуди не потраплять, один за одним підкорилися проханню. 

—  Ну як, можна витримати? – хотів я підняти настрій ман-
дрівника з гримасою. 

—  Ненавиджу острови! – відповів він так, що я одразу ут-
римався від другого питання. 

І добре зробив. Підйом був нестрімким, і ми першу частину 
стежки пройшли швидко, мало не миттю піднявшись до другої 
розмови. 

 
Друга розмова, не таким приємним шляхом 

Великий адмірал Фернандо Магеллан цікавився, як це 
можливо, щоби отакенний острів і згадуваний архіпелаг не були 
занесені на його карти. Він вважав це змовою, державною зрадою. 

— Підступ – от що таке ваша злиденна земля! – зробив він 
висновок і підкреслив його погрозою. – Закон чіткий: той, хто не 
повідомить іспанське Адміралтейство та Королівську канцелярію 
про існування навіть звичайної мілини, карається за найтяжчий 
обман, тобто заслуговує на привселюдне повішення. Якби ми були 
внизу, на кораблі, бігме, прикрасив би вашими тілами свої щогли! 

Якась гаряча сухість застрягла в мене в горлі. Я знав, що 
мандрівники не можуть самі, без нашої допомоги, знайти вершину 
Острова. Але чи не здійснять вони свої погрози, коли ми їх 
виведемо нагору? Поки не пізно, я спробував висловити свою 
думку: 
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— Шановний доне Фернандо, коли Ви більше ніж чотири 
сотні літ тому здійснили подорож довкола світу, саме ваші кораблі 
пройшли отут. Спам’ятайтеся, якщо Ви хоча би трішки пам’ятаєте 
ці прозорі острівні води, тут був край світу тодішньої Землі. Після 
вашого плавання світ заокруглився, перетворився на м’яч, а 
окрайки потонули в Океані історії. Ви знехтували тодішнім 
пружком, безупинно поспішаючи вперед. Ваші послідовники теж 
не звертали уваги на верхівки колишньої низки, безголово мчали, 
сподіваючись розширити межі світу. 

—  Не провокуйте мене, я не готовий знову бруднити свого 
меча вашою маячнею! – гримнув Фернандо Магеллан. – Як ви 
наважуєтеся захищати старий вигляд світу? Нудну глиняну 
площину? Пилюку, підшиту безоднею? Я плаваю дуже давно, але 
така зухвалість ще не запорошувала моїх вітрил! Яка низка?! Яке 
клоччя?! Який океан історії?! 

Цей сухий патичок геть чисто перегородив мені горло. Лише 
погляд на дружину й дитину дав мені сили продовжити: 

—  Низка, саме така, як я її описав! Низка оповідей, яка 
оточувала й захищала світ. Завдяки тим горам Земля була пло-
дючою долиною! Усе, що на світі виникло, спустилося схилами тої 
розповіді! І так тривало, аж поки ви не порозставляли сіті з 
меридіанів і не потягнули ними на дно усі розповіді! Мертві вузли 
у вас називаються метрами та милями! У новітню епоху з’явилися 
якісь світові роки, а кожен день – ви ж не сліпі! – темніший від 
попереднього! Скільки нам лишилося до повної пітьми?! Чи є край 
експансії історії?! Що буде, коли ви оволодієте усіма можливими 
знаннями?! Великий адмірале, що тоді, коли всюди буде неозора 
пучина Океану історії, коли не буде ані п’яді суші, ані найменшого 
фута оповіді?! 

— Побачимо, коли піднімемося на узвишшя, – знову при-
грозив дон Фернандо, але в мене відлягло від серця. Ще трохи, і 
ми досягнемо третьої розмови. 

 
Третя розмова, густий ліс та ледь помітна стежка 

— Припустімо, що це так, – почав засапано барон Рот- шильд. 
– Однак ти й сам визнаєш, що Океан історії наш. Отже, право 
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власності на цей острів є безспірним. Будь-який суходіл, який 
можна виміряти, належить воді, що його оточує. Я вже не згадую 
про те, що ви насипали острів з піску й каменю, видобутих з-під 
поверхні пучини. 

— Це лише почасти правильно, – перейняла на себе захист 
моя дружина. – Потоплена низка оповідань була вам непотрібна, 
для вас це були покинуті скелі. Ми оселилися на землі, яка не 
належить нікому і належить кожному. Нашими зусиллями це все 
впорядковане. Мій чоловік роками пірнав, ось його білки ще й 
дотепер червоні. Дитина, керуючись лише власним розумінням, 
розкладала видобутий пісок, каміння, мушлі й корали. Ми 
створили простір, якого ледь вистачало, щоби вода не мочила нам 
ноги. Потім – поверхню, достатню, щоби лягти й перепочити. 
Після того – піщану косу, щоби бігати. По тому всьому – бухти й 
узвишшя... 

— Я бачу, що ви створили, у вас немає потреби повторювати, 
– махнув рукою барон і зупинився, щоб подивитись на свій 
кишеньковий годинник. 

Золотий ланцюжок тягнувся дуже довго. Виявилося, що 
видима частина була дуже незначною порівняно з отою, котра 
ховалася в кишеньці. Знову ж таки, із кожним витягнутим кільцем 
барон Ротшильд втрачав огрядність. Було прекрасно видно, що 
його пиха, по суті, складалася з золота. Я подумав, що на другому, 
дальньому кінці – ніякий не годинник, а його душа, схоплена 
останнім кільцем. Можливо, я не помилявся, бо банкір неначе 
втомився і почав засовувати ланцюг назад. Набувши попереднього 
вигляду, він холодно виніс вирок: 

— Це все наше! Ви знаходитесь серед океану, а ця вода – 
наша власність, великою мірою і моя особисто! Присягаюся 
дияволом, місцинка не позбавлена певної мальовничості, тут 
можна було б побудувати цілком рентабельний курорт! 

— Ні за що! – ревно заперечили я, дружина й дитина. 
— Ви живете на чужій власності! Щоправда, дивлячись 

узагальнено, ви не на своїй землі, де б на світі не знаходились! Ми 
влаштуємо, щоб ви тут мали добре оплачувану роботу. Ви 
стежитимете, щоби острів не розтягували, не дозволятимете 
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відвідувачам затримуватись тут більше двох тижнів... Зрештою, 
вас усього навчать на курсах... – барон відсапувався й відсапувався 
безперестанку, аж поки ми не увійшли в четверту розмову. 

 
Четверта розмова, отвори у Печері для збереження снів 

Четверту частину підйому треба було проходити дуже уваж-
но. Це була частина острівного пагорба, де було повно отворів, 
котрі під землею з’єднувалися з головною Печерою. 

— Чи це означає, що весь острів побудовано на одній великій 
печері? – питав мандрівник в окулярах. 

— Щось на зразок того, – відповів я. – Острів чималенький. 
Дев’яти літ, скільки ми на ньому живемо, не вистачило б, щоб 
витягнути з Океану все необхідне для створення такого суходолу. 
Бажаючи зекономити час і матеріал, ми зробили всередині одну 
велику Печеру, з незліченними коридорами, залами, світлицями... 

— І там ви зберігаєте сни, я бачив на власні очі: лише біля 
головного входу їх тисячі, – пожадливо сказав пан Зигмунд. 

— Саме так, сни – прикраса і будівельний матеріал Печери. 
— Весь острів лежить на снах! Чи це стосується й усього 

архіпелагу? – продовжував розпитувати професор. 
— Переважно так. Підземні сховища снів знаходяться майже 

скрізь. 
— По-печерному примітивно, але цікаво. Я заберу на кора-

бель кілька снів, для вивчення, – розкрив, нарешті, свої наміри пан 
Зигмунд. 

— Не гнівайтеся, але це неможливо. 
— Ідеться про науку, – випнув груди професор. 
— Наука? Вам не здається, що це лише гарна назва, за якою 

стоїть справжнісіньке пограбування природи? Нестача навіть 
одного сну порушила б луну цілої Печери. А коли до вас не 
повернеться власний голос або повернеться неправдиво, 
викривлено, все інше не має сенсу. 

Дуже незадоволений, професор Зигмунд надалі лише бур-
котів. 
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П'ята розмова, до узвишшя залишилося дуже мало 

— Я втомилася, давайте скоротимо розмову, – нетерпляче 
почала Мерилін Монро. – Яке ім’я дати острову? Було б по- 
джентльменськи назвати його на мою честь. 

— Але він вже має своє ім’я, – сказала наша дівчинка. 
— Недостатньо звучне. Я не розуміюся на мапах, на заплу-

таних питаннях власності, на полюванні, печерах зі снами, їхній 
мінералогії, або як її там називають, але якщо ви запитаєте мене, 
що таке шик, я відповім вам дуже швидко. Домовляйтеся про все 
інше, але я гадаю, що заслуговую на те, аби дати ім'я цьому 
суходолу. 

— Ваші мотиви зрозумілі. Однак гадаю, що він не пасував би 
Вам до цієї сукні і цієї родимки. Крім того, тут повно комах, у 
траві трапляються будяки, інколи без попередження падає дощ, 
іншим разом буває неприємна спека, на цілому Острові є лише 
одна стежка, а на кожному її кроці – розпуття, що має 
щонайменше два напрями. Зрештою, я не певен, що Ви пам'ятаєте 
своє справжнє ім'я, яке Вам дали при народженні... Ось нарешті ми 
дійшли до кінця нашого шляху! – полегшено зітхнув я. 

 
На вершині, де вітер стирає все непотрібне 

У перший момент усі замовкли. Наші гості без слів, із захва-
том дивились на горизонт. З найвищого пункту Острова від-
кривався вид на добрячу частину Архіпелагу. Як давня, затоп- 
леад гірська низка, острови множилися один біля одного у 
кришталевій воді, яку течії ретельно виокремили, вичесали з 
темнавого кольору пучини. 

— Усі острови створені за поясненим уже принципом, – го-
ворив я. – Хтось насипав узвишшя, хтось вирівняв береги, хтось 
засадив соснами голі бескиди, хтось плекав маслини, а хтось 
вважав, що з нього вистачить покрову зі звичайної трави. Кожен, 
отже, чинив за своїми бажаннями й можливостями. Інколи ми 
відвідуємо одне одного, обмінюємося насінням рослин, 
розмовляємо про розташування зерняток піску, про вирощування 
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слабких видів тварин. Нещодавно ми дістали у подарунок лоша 
єдинорога, а натомість віддали їм пурхавця, який щойно 
вилупився. Ми часто разом або по одному навідуємо деякі ос-
трови. Так, принаймні раз на рік їдемо на Землю Кіша. Там тепер 
ніхто не живе, але для розмислів кращого місця не знайти. По-
дивіться он туди, то виблискує відомий скелястий Острівець 
Шекспіра, він надає можливості одночасно відчути ніжний і 
гострий смак життя. Знову ж таки, заблудлий порятується, якщо 
хвилі винесуть його на Косу Сервантеса, там для кожного 
знайдеться якась мета. Первісна свіжість Землі Гомера постійно 
переспівується... 

Захопившись, я не одразу помітив, що Фернандо Магеллан 
наносить координати Архіпелагу на свої карти. До назви кожного 
острова він додавав точні широту й довготу. 

—  Що це Ви робите? – вражено запитав я. 
—  Те, що є моїм обов’язком, – відповів він. – Нотую міс-

цезнаходження вашого та довколишніх островів. Я не хочу, щоби 
в майбутньому якісь кораблі без потреби сіли на мілину Що нам з 
вами робити – вирішимо пізніше. Барон Ротшильд має свою 
пропозицію, але що стосується мене, я виступатиму за потоплення. 
У кожному разі, забороняю вам подальше поширення. Чи свідомі 
ви того, що, насипаючи свої острівці, ви одного дня справді 
станете землею? Вам, напевно, зрозуміло, що всі потрібні 
материки вже існують. Ми звільнилися від Атлан- тиди і нових 
континентів не потребуємо. 

—  Невже? – я вирішив сказати все. – А де б це ви висадилися, 
якби не було цього Острова, якби не було цієї оповіді?! Якби вас 
не зустрів цей берег, ви б ще блукали Океаном історії! Ви не 
розумієте, доне Фернандо, Ви мертві ще з 1522 року! Хіба Ви, 
пане з гримасою, живете? Я не рахую недоумкуватих, в яких ще 
жевріють Ваші ідеї! Та й у Вас, бароне Ротшильде, справи з 
існуванням не найкращі! Після діяльності професора залишилася 
пустка; таке полювання на сни опустило їхній рівень так, що вони 
лише трішки підносяться над явою! Мерилін Монро ніколи не 
мала іншого тла, крім ефемерної слави, що літає над засліпленою 
масою! Панове, якби не було цього Острова, вас би ще носили 
хвилі. Словом, панове, продовжіть вашу подорож. Те, що у 
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вашому трюмі вже плескається доля потопельників – вирішіть зі 
своїми послідовниками. Ви – їхні батьки, вони – ваші діти! Нехай 
вони вам знайдуть місце, де ви лікуватимете цингу, свої ідеї, свої 
нездійснені бажання, щоби архіпелаги знали по ваших іменах... 

—  Ви самі сказали, що стоїте на купі порослих травою опові-
дей! Будь ласка, не заносьте їх на карти! Візьміть із собою води, 
фруктів, свіжого вітру! Пливіть! – додала моя дружина. 

—  Ідіть собі! – докінчила наша дівчинка. 
 

Океан котив хвилі, навколо мерехтіли вогники 

Ми провели корабель якомога кращими поглядами. Небез-
печно нахилившись на один бік, він потихеньку зникав у від-
критому морі. Усі троє ми повернулися потім до нашої стоянки і 
розпочали приготування до наступної ночі. Присмерк, як сер-
панок, опускався на наш Острів. Тиша о цій порі дуже схожа на 
ранкову тишу, і ми доточили нею наші сіті для ранкового збирання 
снів та роси. 

Ми працювали терпляче й пильно. Від цього вміння залежить 
життя на Архіпелазі. Трохи далі шуміли глибини історії. Океан 
мляво котив хвилі навколо розкиданих островів, на яких мерехтіли 
самотні вогники. 
 

Переклала Алла Татаренко 
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Небойша Ромчевич 
 

ПРОВИНА 
 
 
 Дійові особи: 
 
Гоца (28–48 років) 
Браца (25–50 років) 
 
 
Простір складається з однієї кімнати, яка є водночас спальнею і 
вітальнею. У глибині – частково скляні двері, котрі ведуть у 
кухню. З кухні бачимо частину стола у їдальні. На просценіумі 
півколом поскладані іграшки, які створюють своєрідну стіну до 
іншої частини сцени. 

 
1.1. СЦЕНА 

У кухні. 
 
БРАЦА (пошепки): Це тобі треба йому пояснити. 
ГОЦА: Разом це зробимо. 
БРАЦА: Я почуваю себе дурнем. 
ГОЦА: Давай. 
(Наближаються до просценіуму.) 
ГОЦА: Сину...ну...ми хотіли щось тобі сказати. Ти знаєш дядька 

Брацу. 
БРАЦА: Здоров, чувак! (Махає як дурний.) 
ГОЦА: Ну, так...я і дядько Браца...ми разом...Бачиш, як тобі 

сказати... 
БРАЦА: Ну скажи йому. 
ГОЦА: Ну бачиш, що намагаюся (Дитині). Ти вже великий 

хлопець і тобі все зрозуміло...Дивись: я і дядько 
Браца...ми...ну... (Браці) Скажи. 

БРАЦА: Ти ж кажеш. 
ГОЦА: Може це для тебе буде дивним або смішним, але... 
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БРАЦА: Чому має бути смішним? У цьому немає нічого смішного. 
ГОЦА: Добре, давай я скажу. Александре, сину, я і дядько Браца 

кохаємо одне одного. 
БРАЦА: Це звичайне явище. 
ГОЦА: І ми вирішили, якщо ти погоджуєшся... 
БРАЦА: Тільки якщо ти погоджуєшся... 
ГОЦА: ...і, якщо ти не проти...а чи ти не проти...Браца хоче 

переселитися і жити з нами. 
БРАЦА: Як це “я хочу”? Це ж ти хотіла. 
ГОЦА: Дай мені договорити. (Дитині) І я гадаю, що це добра ідея. 

Що ти думаєш? Я думаю, що це чудово. Так нас знову буде 
троє. Хіба це не чудово? А? Більше не буде так, як було 
колись. Тобто, все буде так, як було колись. (Пауза.) Ти можеш 
зараз нічого не казати...(Браці) Він може зараз нічого не 
відповідати, чи не так? 

БРАЦА: Думаю, що ви це повинні вирішити удвох. Я йду на 
роботу. 

ГОЦА: Зачекай! Зупинись... 
БРАЦА: Що з тобою? Чого ти хвилюєшся? Я тільки йду на роботу. 

(Намагається її поцілувати, вона ухиляється, і показує на 
дитину). Я прийду пізніше. (Він пішов. Пауза. Гоца сідає за 
стіл.) 

ГОЦА: Чи я його кохаю? Не знаю. Мабуть ні. Чи я помиляюся? 
Можливо. Мабуть, помиляюся. Ти маєш знати, що я нікого не 
кохала і не кохатиму так, як твого батька. Але я не можу сама. 
Не зумію. Ти ще малий...ой, дістало мене це життя і ця країна 
проклята. Дивись: ти вже тепер розумніший за мене і тобі все 
зрозуміло. Попереду є час ... море часу і я думаю, що ви з 
Брацею добре порозумієтесь. Чому ти більше не хочеш мене 
обійняти? Браца добрий, він нам допоможе. Скажи щось, сину. 
Можливо я дурна, але життя йде далі. Ми повинні жити! Може 
і не повинні, бо це життя...(Посміхається по-дурному.) Але ж 
дурна мама, хіба ні? Що скажеш? 

(Темрява) 
ГОЦА: Ацо, ти спиш? 
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1.2. СЦЕНА 
  
(Заходить Браца з двома великими валізами.) 
 
БРАЦА: Привіт! Мама зараз прийде. (Пауза.) Я прийшов. Ось, це 

мої речі. Я приніс тобі шоколадку. Я маю кіоск в якому продаю 
шоколадки, цукерки, кока-колу і цей... (Пауза.) Ти дивився 
матч? Який гол... За кого ти вболіваєш? Я вболіваю за “Зірку”. 
Ще підлітком я постійно ходив на матчі. Але тоді була велика 
Югославія, і, мабуть, все було більшим. Або я був менший. Як 
ти думаєш, де мені покласти свої речі? У цю шафу? (Відкриває 
шафу. Закриває шафу.) Це речі...твого батька. (Приходить 
Гоца.) 

ГОЦА: (з “ейфорією”) Що роблять двоє моїх хлопців? 
БРАЦА: Ось, розмовляємо про футбол. Гоцо, (тихо) куди мені 

подіти речі? 
ГОЦА: Поклади в шафу. 
БРАЦА: Але, тут речі твого... 
ГОЦА: Ой, так. Я завтра їх віднесу до Червоного хреста. Залиши 

валізи тут, це ми завтра зробимо. 
БРАЦА: Ми не перебільшуємо. 
ГОЦА: Я ж не буду з хати робити музей? 
БРАЦА: Але все ж таки можна ще трохи зачекати? 
ГОЦА: Немає потреби. Я не люблю містифікації. Завтра я це 

складу. 
БРАЦА: І я куплю якусь шафу. 
ГОЦА: А де ми його поставимо? Я викину завтра, кажу тобі. 
 
(Браца залишає валізи біля шафи, і тут вони залишатимуться до 
кінця п’єси.) 
 

1.3 СЦЕНА 
  
(Вмикається світло. Входить Гоца. На сцені дві великі валізи 
Браци.) 
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ГОЦА: Вставай, малий лежебоко. Вже десята година. Надворі 
чудовий день, у кухні пахнуть яйця смажені на салі, кава з 
молоком. Чи можу я побачити цю чудову посмішку свого 
сина? Цю “Еді Мерфі” усмішку? (Посміхається.) Тоді хоча б 
усмішку Шварценегера? “Аста ла віста, бейбі!” (Пауза.) 
Гм...бачу, що це знову буде посмішка Клінта Іствуда. 
(Втомлено зітхнула. І знову “вимахується”.) Знаєш, я відчуваю, 
що сьогодні щось трапиться. Думаю, що ти сьогодні щось 
скажеш. Визнай, що ти сьогодні вирішив почати розмовляти. А 
я тобі спечу пиріг з маком. Може зараз не промовиш ні слова, а 
після сніданку. 

(Заходить Браца.) 
БРАЦА: Кожного дня те саме, так друже! Вчора був листовий 

пиріг, позавчора морозиво, а ти мовчиш як риба в воді. А ти 
теж, Гоцо, щоранку те саме. Він великий хлопець, йому десять 
років, гей! А ти його балуєш як малу дитину. 

ГОЦА: Я з моєю дитиною розмовляю, як вважаю за потрібне. 
БРАЦА: Гаразд, не треба одразу нервувати. Підемо разом з тобою 

дивитись на рибки, коли повернусь з роботи. 
ГОЦА: Ти маєш багато роботи сьогодні? (Він виходить у кухню.) 

Що з тобою? 
БРАЦА: (у кухні, тихенько) Я тобі сто разів сказала, щоб ти мене 

не критикував перед дитиною. Він має мені довіряти. Так 
сказав психіатр! 

(Обоє повертаються назад, при вході майже застрягають у дверях.) 
ГОЦА: Все гаразд, котику. 
БРАЦА: Звичайно, що все гаразд. Люди, я зараз йду загрібати 

мільйони, а коли повернусь, веду всіх вас на люля-кебаб. 
ГОЦА: Супер! (Дитині) Хіба це не чудово?! Брацо, ти справді 

супер. 
БРАЦА: А що, і ви також добрі. (Обоє посміхаються до дитини.) 

Бувай! (Браца виходить.) 
ГОЦА: Сьогодні ввечері мені смакуватиме люля-кебаб. Ммммм...а 

що ж ми будемо робити? Те, що ти зараз не ходиш до школи, 
не значить, що немає навчання. Сьогодні вівторок, а це значить 
– біологія. А тут є дуже багато цікавих речей. Погляньмо... 
“Peramecium або інфузорія туфелька”. (Бере табуретку) О, 
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Боже мій, яка це страшна тварина!! Зачекай, я запалю цигарку. 
(Запалює цигарку і залишає її в кухні. Час від часу перестає 
читати і йде там “потягти дим”.) “Peramecium – це 
одноклітинна тварина”...ти слухаєш мене? “... яка 
розмножується поділом”...чи ти слухаєш? Простим поділом 
тоді, коли вона не має мами і ...тата, а сама собі і мама і ...тато. 
(Опускає книгу.) Який чудовий день...весна. Скажи щось! 
Благаю тебе! Я знаю, що ти можеш говорити! Сьогодні вночі 
ти говорив уві сні! Скажи хоча б, що ти мене ненавидиш! (Бере 
книгу.)... розмножується безстатевим шляхом. Вона має війки. 
Це ті волосинки”... отже, якими мучить дітей, це просто 
неймовірно! Це нісенітниця! (Істерично) Кого хвилюють їхні 
інфузорії туфельки!? (Заспокоюється.) Все гаразд. Я просто 
завжди нервую, коли бачу, чим вас фарширують. А ти хоча б 
до мене посміхнувся. Ось поглянь, які лиця я можу робити. 
Мене у школі називали “Гумова Гоца”. (Витріщає очі, показує 
язик, і т д.) Я можу імітувати цю божевільну Міцу, яка думає, 
що чорт сидить у неї на плечі. (Говорить через ніс.) “Відпусти 
мене, ну, кажу тобі, Сатано, лисий сатано!” (Показує язик 
дитині.) Ось так, якщо ти не хочеш усміхатись. (Пауза.) Чи 
хтось винен у тому, що з нами трапилося? Не знаю. Можливо і 
я винна. Може треба було зауважити, що з ним відбувається. 
Але ти не знаєш наскільки він закрився у собі. Кляті кросівки 
“Ер Джордан”. Думаю, дивись, це не через кросівки... тут він 
просто зірвався. Він не посмів тобі сказати: “Не маю!” І коли 
його потім схопили у цій крамниці...І хто винен? Я думаю, що 
це держава винна. Ця клята, клята країна! Клята! Він хотів нам 
дати все, але що може вчитель музики? Розповідати про любов 
до життя у Моцарта... для нього ж Шопен був найдорожчим. 
Хто його знає... можливо Шопен у всьому винен. Хай буде 
Шопен. 

(Запалює цигарку. Чути музику Шопена. Входить Браца. Коли чує 
Шопена, стає похмурішим.) 

БРАЦА: Привіт товариству! Бачу, ви гарно проводите час. (Гоці) 
Ти вибрала музику, молодець! 

ГОЦА: Я тебе прошу. 
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БРАЦА: Маю мовчати і дивитись? Крутите того Шопена так наче 
це може щось змінити. Чи йдемо на той люля-кебаб? (Пауза. 
Гоца не виглядає зацікавленою.) 

ГОЦА: Думаєш, що не холодно? 
БРАЦА: Кінець розмови! Не йдемо на люля-кебаб. (Гоца відкрила 

рота ніби хотіла щось сказати.) Все! Точно все, коли кажу. 
(Йде до кухні.) 
ГОЦА: (Дитині) Що зробити? Ми з тобою не прості, хіба ні? 
(Браца повертається.) 
БРАЦА: Але зате я купив нашому Аці кубики “Лего”, бо він 

справжній знавець “Лего”. Формула один. Підійди, візьми. 
ГОЦА: Ой, супер! Браца просто супер! Поцілуєш Брацу? 
БРАЦА: Та ну, які поцілунки. 
ГОЦА: Давай сину, поцілуй Брацу. 
БРАЦА: Залиши його в спокої. 
ГОЦА: Поцілуй його! Я хочу, щоб він тебе поцілував! 
БРАЦА: Заспокойся. 
ГОЦА: Не заспокоюсь! Ти ні в чому не винен! 
БРАЦА: (До дитини.) Все гаразд. (Усмішка.) 
(Гоца повернулась плечима до публіки. Намагається заспокоїтись.) 
ГОЦА: Але пирога з маком тобі не дістанеться. Ми ж домовилися, 

що отримаєш пиріг тільки тоді, коли почнеш говорити. А ти 
промовив хоч слово? Ні. Ну, тоді, немає пирога. (Пауза.) 
Добре, спечу тобі пиріг завтра, якщо обіцяєш, що завтра 
почнеш говорити. І навіть якщо не промовиш ні слова, я тобі 
його спечу, все, що буде потрібно. Мама зробить все. 

БРАЦА: Ну, вже час спати. А для присипляння я приготував 
“Графа Монтекристо”. Може бути? Давай, лягай і не шепочи. 
(Бере табуретку. Читає.) 

ОФФ: Не плач. Це нормально. Його батько дозволив, щоб його 
потоптали бики, щоб врятувати свого сина. Це ж нормально. 
Тепер його батько дивиться на нього з зірок і радіє тому, що 
він стане королем левом. 

БРАЦА: Чому ж ти затулив вуха? Якщо ти не хочеш, щоб я тобі 
читав, нема проблем. Скажи. Подай знак. 

ОФФ: Так і я одного дня помандрую до зірок і буду найсвітлішою 
зіркою на небі, яку ти будеш бачити. 
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(Браца закриває книгу і встає.) 
БРАЦА: На добраніч. 
(Світло потрохи згасає, наче очі дитини, коли вона засинає. Пауза.) 
БРАЦА: (У темряві) Не знаю. Справді не знаю, до чого нас це 

приведе. 
(Світло вмикається, але ніби напівтемрява. Відчинені двері на 

кухні.) 
ГОЦА: Йому потрібен час. Пройшло тільки півроку. Ти чув, що 

сказав Попович. Час лікує все. Я вірю у час. 
БРАЦА: Незручно тільки, що ми постаріємо, поки час це зробить. 

(Пауза.) Ми це все переживемо, бо кохаємо один одного. Йди 
сюди. 

ГОЦА: Він заспав? 
БРАЦА: Звичайно. Йди сюди. (Цілуються.) Ходімо до кімнати. 
ГОЦА: Ми його збудимо. 
БРАЦА: Ні, якщо ти не будеш кричати. 
ГОЦА: А чому не можемо в кухні? 
БРАЦА: Бо я не можу кохатися між пригорілими сковорідками. 
ГОЦА: Я не знайшла олії. 
БРАЦА: Мовчи. (Заходять у кімнату. Освітлення ще зменшується.) 
ГОЦА: Ти думаєш, він спить? 
БРАЦА: Давай, роздягайся. 
(Гоца починає роздягатися. Цілковита темрява. Чути поцілунки, 

рухи.) 
БРАЦА: Кохання моє. 
ГОЦА: Тихо, прошу тебе. 
(Браца нервово цокає язиком. Пауза. Гоца дихає все голосніше. 

Світло яскравішає.) 
ГОЦА: Ацо? (Браці) Злізай з мене, ну. (Дитині) Ти хочеш пити? 

(Браца йде до кухні і сильно тріскає дверима. Бачимо як його 
тінь проходить ліворуч-праворуч.) 

БРАЦА: (з кухні): Навіщо це мені? 
ГОЦА: (дитині) Тобі щось погане приснилось? 
БРАЦА: Навіщо це мені... 
ГОЦА: Мама тут, все гаразд. Спи... (Йде до кухні. Зачиняє двері.) 
ГОЦА (кричить): Ти думаєш, що я усім цим задоволена? 
БРАЦА: Але, до чого тут я? Він не моя дитина. 
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ГОЦА: Маєш, Браниславе, бо ми з тобою (говорить тихіше) ... бо 
ми з тобою кохались у “Путнику”, коли його батько вішався. 

БРАЦА: А тепер я винен у тому, що його схопили за крадіжку? 
(Пауза.) Я сказав, що піклуватимусь про вас і це роблю. Я ... 
можливо у всьому цьому є наша вина. Але його б схопили за 
крадіжку навіть коли б ми не були разом. 

ГОЦА: Не правда. Я мала його зачекати після уроків, аби піти 
подивитись, скільки коштують ті кляті кросівки. Тепер не 
прикидайся наївним. Ти зателефонував: “Я маю банку меду.” А 
він пішов сам. Його зарплатні не вистачило б на кросівки, у 
банку не було готівки, чеки йому не дали через мінус... 

БРАЦА: Добре, добре...знаю. Тепер залиши мене в спокої. 
ГОЦА: Ти не пошкодуєш. Я тобі все поверну. 
БРАЦА: Так, коли постарію... 
ГОЦА: Ні, ні ... набагато швидше. 
БРАЦА: А якби одразу? 
ГОЦА: Не знаю, чи він заспав? 
БРАЦА: Якщо ні, то заспить. Йди сюди.  
 
(Зачиняє двері. Через вікно на дверях бачимо, як Гоца переходить 
до орального сексу. У вікні видно тільки Брацин торс. Браца 
повертає голову у дивиться на дитину. Бачить, що дитина не 
спить. Повертає голову в інший бік. За кілька хвилин знову 
дивиться на дитину. Мовчки йому показує, щоб продовжував 
спати.) 

 
1.4. СЦЕНА 

 
(На сцені вмикається світло. Відчиняються двері і заходить Гоца. 
Вона несе торт із десятьма свічечками.) 
 
ГОЦА (до публіки): Та-дам!!! Торт! З днем народження, синку! 

Торт, але не якась там із двома, трьома чи чотирма коржами. О, 
ні! Цей торт із п’ятьома коржами, отже, п’ять коржів! А що 
тепер? Подарунки! (Ставить пакети на просценіум.) Ось це від 
мене. А це від Браци. А це від твоїх друзів з класу. Вони хотіли 
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прийти на вечірку, але ще трішки зачекають, поки ти цілком не 
одужаєш. 

(Влітає Браца, “переодягнений” у клоуна з гітарою у руці і 
напідпитку.) 

БРАЦА: (до публіки) Шановна публіко – клоун Труфальдіно! А 
тепер – вечірка! Радість! Святкування! (“Жонглює” двома 
кульками, які йому одразу ж падають.) 

(ГОЦА ставить подарунки на просценіум.) 
ГОЦА: Дорогі мої, а яка ж це буде вечірка до дня народження! Нас 

троє! Яке товариство! Хіба ти хочеш відкрити подарунки? 
Александре? (Коротка пауза.) 

БРАЦА: Облиш це! (Коротка пауза.) 
ГОЦА: Що будемо співати? 
БРАЦА (який п’є великими ковтками): Я знаю одну стару 

ковбойську пісню про коня Смокі, який робив чудеса у 
преріях. 

(Грає і співає) “Маю коня славного Смокі я, за ним дуріє ціла 
прерія, дикі коні ловлю з ним і кличу його вогняним, пишаюся 
я коником тим.” 

(ГОЦА танцює.) 
ГОЦА: (дитині) Ходи, потанцюємо як ковбої. Ходи до мами. 

Ходи! 
(БРАЦА для його співає ще сильніше, з покірністю, і вдаряє по 

гітарі. Гоца вилізає на стілець і вигинається. Браца і Гоца 
танцюють. Браца намагається поцілувати Гоцу, але вона 
ухиляється.) 

ГОЦА: (дитині) Ходи танцювати з нами... 
(Світло згасає і залишається темрява на десять секунд. Музика 

зупиняється.) 
ГОЦА (у темряві): Ацо?! Що з тобою?! 
БРАЦА: Заспокойся, з ним все гаразд. Ацо! 
(Запалюється світло.) 
БРАЦА: Він тільки заплющив очі. Але ж не можна спати, ми ще не 

порізали торт. Ріжемо торт. Торт! Торт! (Співає.) “Сьогодні у 
нас чудовий день...” (Співає і Гоца, запалюючи свічки.) 

ГОЦА: Ходімо задуватимеш свічечки! Ходи, котику, будиш 
дмухати. 
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БРАЦА: Давай подивимось, чи ти всі відразу задуєш. 
(Стоять біля торта. Нічого не відбувається.) 
ГОЦА: Ходи задувати свічечки... (Пауза. Браца роздратований 

встає з-за стола, лютуючи. Б’є кулаком по стіні.) 
ГОЦА (Браці): Прошу тебе, ні. Тільки не сьогодні. 
(Браца повертається від стіни. Посміхається.) 
БРАЦА: Труфальдіно! Клоун який...сидить у м’якому кріслі. 

(Вони звалилися у м’яке крісло.) 
ГОЦА: Я йду по фотоапарат. (Виходить у кухню.) 
БРАЦА: Чому ти це робиш мамі? Відкрий її подарунок. Відкривай, 

швиденько! Слухай: я відкрию подарунок так ніби ти це 
зробив. Гаразд? (Моргає. Відкриває подарунок. Входить Гоца і 
бачить відкритий подарунок.) 

ГОЦА: Брацо, він відкрив подарунок! І саме мій подарунок! 
Синку, ти відкрив подарунок! Моє сонечко! Йди сюди, мама 
тебе... Ти хотів побачити, що тобі мама купила! Брацо! 

БРАЦА: Ти так не хвилюйся... 
ГОЦА: Щоб я не хвилювалася! Чи ти знаєш, що це означає? Який 

це крок! Він хоче розмовляти. (Дитині) Ти хочеш розмовляти зі 
мною. Це найважливіше! Ти відкрив мамин подарунок... 

БРАЦА: Гоцо... 
ГОЦА: Знаю, знаю, я не хочу його підштовхувати, але маю право 

бути щасливою! Грай, Брацо! 
БРАЦА: Гоцо... 
ГОЦА: Я не хочу нічого знати! Грай! Я хочу веселитися! 
БРАЦА: Йди сюди. Йди сюди! (Він іде до кухні. Гоца виходить за 

ним. Чути незрозумілий шепіт.) 
ГОЦА: (з кухні) Що! І тобі не соромно! (Удар. Відчиняються 

двері. До дитини). Відкривай ці подарунки! Відкривай негайно 
ці кляті подарунки! Треба було відразу відкрити! 

БРАЦА: Ти залиши дитину в спокої. Це я винен! 
ГОЦА: Ви обидва винні. Скажи йому нехай відкриє подарунки! 

Скажи йому... (Плаче.) 
БРАЦА: Він втомився. Може його день народження дуже 

схвилював. Завтра після обіду підемо з тобою грати футбол! 
Гаразд! Він тільки ...злий. (до дитини) Чи не так? Кожен має 
право бути злим. Це нормально. 
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ГОЦА (захищаючись): Чому він має злитись? На кого має злитись. 
БРАЦА: А чому не може злитись? Не можна завжди бути 

щасливим. Зараз, саме тепер...ми не щасливі, а згодом будемо 
щасливими, і потім знову може трохи нещасливими. 

ГОЦА: Ми більше ніколи не будемо нещасливими. (Дитині) Чи не 
так, котику? Ти будеш Аладдіном із казки, а я знову буду 
гарною Жасмин, яку ти рятуєш. 

БРАЦА: А я? Я злий візир Джафар? 
ГОЦА: Ти дух із лампи. Чи може він бути духом із лампи? 
БРАЦА: Добре. Може. Вже час спати. На добраніч, малий! 
ГОЦА: Ходи я тебе обійму. Не хочеш? Тоді я підійду до тебе. 

Чому ти не нагинаєшся? (Стримує почуття.) Добре, добре, як 
хочеш. Я йду. На добраніч і знай, що мама тебе любить 
найбільше на світі. І Браца також. На добраніч. 

(Вимикається світло. На сцені залишається тьмяне світло. У кухні 
світло. Браца сідає за стіл і відкриває пляшку пива. Припалює 
цигарку поки Гоца заходить до кухні. Вона зачиняє двері за 
собою і на сцені залишається суцільна темрява.) 

БРАЦА: Я думаю, що це був гарний день народження. 
ГОЦА: Так. Він посміхнувся. 
БРАЦА: Справді? От бачиш. Все починає повільно повертатися до 

нормального стану речей. Трохи терпіння. Важливо те, що ми 
кохаємо один одного. 

ГОЦА: Дай Боже! 
БРАЦА: Ми все подолаємо. Ми це заслужили. 
ГОЦА: Так. Ось, він зробив перший крок. Засміявся. 
БРАЦА: Так. 
ГОЦА: І відкрив подарунок. 
(Темрява.) 

1.5. СЦЕНА 
(Чути, як Гоца і Браца займаються коханням у кухні, але тихо.) 

 
1.6. СЦЕНА 

 
БРАЦА (у куртці, дитині): Тобі не соромно! Навіщо це нам робиш! 

Що ми тобі зробили? Подивись на свою маму – вона вже з ніг 
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збилася. Хто ця дівчина, якій ти сказав: “Привіт!” Подруга з 
класу?  

(Входить Гоца.) 
ГОЦА: Чому ти на нього кричиш? Що трапилося? 
БРАЦА: Він все робить продумано. Тут немає жодних відхилень! 

Ми зустріли на вулиці дівчинку. Вона йому сказала: “Привіт”, 
а він їй відповів: “Привіт!” 

ГОЦА: Він з нею розмовляв? Що він їй сказав? 
БРАЦА: “Привіт!” 
(Пауза.) 
ГОЦА (після хвилини роздумів, до Браци): Ти – монстр... 
БРАЦА: Я?? 
ГОЦА: Ти хочеш його налаштувати проти мене. Проти матері 

хочеш його налаштувати. Щоб я повірила у те, що він зі мною 
не хоче розмовляти, а з іншими розмовляє. Ти хочеш мене 
переконати в тому, що він сердиться на мене! Що він зі своєю 
матір’ю... він хворий, він ні з ким не розмовляє! Він не 
сердиться! (До дитини) Правда ти не сердишся? 

БРАЦА: Я тобі кажу, що бачив. 
ГОЦА: Може він на тебе сердиться. Можливо він має причини, 

щоб сердитися на тебе. Ти подумай про свою поведінку. 
(Браца падає на крісло.) 
БРАЦА: Може це мені тільки здалося. 
ГОЦА: Звичайно, що тобі здалося. 
БРАЦА: Мені здалося. 
ГОЦА: Я думаю, що ти повинен попросити пробачення не тільки у 

мене. 
БРАЦА: Вибач, Ацо. 
ГОЦА: Ой, мені згорить м’ясо...(Біжить у кухню.) 
БРАЦА: (До дитини): Ти думаєш, що ти дуже хитрий, чи не так? А 

мене навіть старші за тебе не могли обдурити. Ми з тобою 
знаємо, що ти можеш говорити. Питання тільки в тому, чого ти 
цим бажаєш досягти. Довести нас до божевільні? Мене не 
зумієш. А якщо вона збожеволіє, вона піде до лікарні, а куди 
підеш ти? У інтернат. Можливо тобі не важливо, що з тобою 
буде, ти тільки хочеш помститися матері. А за що помститися? 
Ти чуєш, що я тебе питаю. Усім нам важко у цій країні. Твій 
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батько не витримав. Можливо і я завтра так вчиню. Я не знаю, 
хто винен? Країна, держава...твоя мати точно ні в чому не 
винна. Я її кохаю і не дозволю, щоб ти її... ні через неї, ні через 
тебе. Слухай, що я тобі кажу. Ти не маєш права будь-кого 
засуджувати. Бо...(Пауза.) Ти ще дитина. І я тобі скажу... 

(Гоца повертається.) 
ГОЦА: Як я сьогодні добряче посварилася у крамниці, мушу тобі 

розповісти. Стою я в черзі. Аж тут одна баба начебто стоїть 
збоку і гоп! Переді мною. “Пані, ви влізли в чергу”, кажу я. А 
вона нічого. Я знову: “Пані, ви влізли і чергу.” Вона 
повертається і дивиться на мене ось так: “ Ви це до мене?” І я 
собі взяла пляшку від густого соку...того, що можна 
розбавляти, з мандаринів...і її по чолі. 

БРАЦА: Пляшкою по голові?! 
ГОЦА: Ага. Вона впала як свічка. Що ви, хлопці, хочете на десерт? 
БРАЦА: Ти ж їй насправді не розбила голову? 
ГОЦА: Вона більше не влізе у жодну чергу. 
БРАЦА: Ти що не нормальна? Як ти могла їй розбити голову? 
ГОЦА: Просто. Взяла пляшку і... 
БРАЦА (Підходить до дверей кухні.): Йди сюди, прошу тебе. 
ГОЦА: Я не маю настрою слухати, як тебе це вразило. Просто, я 

вирішила, що більше нікому не дозволю робити з себе дурну. 
БРАЦА: Гордано, йди сюди. 
ГОЦА: Не піду. Що таке? 
БРАЦА: Гордано, підійди сюди! 
ГОЦА: Що таке? Ти хочеш мене бити! 
БРАЦА: Ніхто не буде... 
ГОЦА: Тільки підніми руку на мене! Тільки спробуй! 
БРАЦА: Йди, ти, жінко... (Виходить.) 
ГОЦА: Йди собі. (Дитині) Як він... він збрехав, що ти розмовляв на 

вулиці. Я знаю, тобі нічого не треба казати. Я тільки не знаю, 
чого він цим хотів досягти. Ми з тобою самі, а він чужинець. Я 
нікому не дозволю кричати на свого сина. На мого ангела, 
солоденького мого, ведмедика, лебедика...(Встає, виходить до 
кухні.) І куди він пішов перед обідом? Браца не поганий. Йому 
також не легко. Є мало людей, які б ... я вже не молода. Ви з 
батьком колись співали, що я найгарніша жінка на світі. Не 
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знаю, що робити з батьковими речами. (Виходить до кухні.) І 
де пішов той Браца? Я трохи грубо з ним повелася, так? Ну і 
що? (Моргає.) Нехай знає, які ми є. Я дуже грубо з ним 
повелася. Він ні в чому не винен. Це тобі треба запам’ятати. 
Батько більше не мав сили. Він хотів нам дістати зірку з неба, 
він мріяв, він і Шопен... сьогодні люди як собаки. Такі люди як 
твій батько...у цій країні...не мають жодних шансів. І Браца не 
набагато кращий. (Одягає якусь гарну сукню.) А мама ще щось 
вартує. Мене завжди було важко завоювати. Знаєш? Може це 
для тебе здається неймовірним...(Запалює цигарку.) Мені треба 
перестати курити. (Курить.) Йду я у кухню. Я залишу 
відчинені двері, якщо тобі буде щось потрібно. Добре, а де ж 
той чоловік? (Йде у кухню. Атмосфера змінюється. Стук у 
двері. Гоца підскакує, але повертається на стілець.) 

БРАЦА (входить напідпитку): Ось я. (Пауза.) Що ти робила? 
(Пауза.) Гоцо...(Стає навколішки біля неї. Обіймає її. І вона 
його обіймає тремтячи. Обоє голосно плачуть.) 

ГОЦА: Трохи зачекай.  
(Зачиняє двері. Знову чується плач.) 

 
1.7. СЦЕНА 

 
(Атмосфера ночі. Браца у ліжку, спить. У кухні горить світло. 
Браца пробуджується, сідає на ліжко.) 
 
БРАЦА (тихо): Гоцо...Гордано...Та це ж неймовірно. (Встає. Йде 

до кухні.) Четверта година. Що ж ти робиш? 
ГОЦА: Готую. На сніданок маєте листовий пиріг, на обід – суп із 

яловичини, варене м’ясо з хроном, печену гуску з тушкованою 
капустою, заварні тістечка, а на вечерю – рулет із курячої 
печінки, шоколадний мус і... 

БРАЦА: Прошу тебе, йди спати. Четверта година. 
ГОЦА: Він повинен їсти. А ти також. 
БРАЦА: Але хто це все може з’їсти. Чому ти себе так виснажуєш, 

кохана? Поглянь на цю кухню, тут як у пеклі. Ти уся спітніла. 
ГОЦА: Ну, я ще тільки заварні тістечка зроблю. 
БРАЦА: Гоцо... 
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ГОЦА: А знаєш який суп? Я його варила за маминою книгою 
рецептів. 

БРАЦА: Ти повинна відпочити. 
ГОЦА: Так, я відпочину. Ще тільки заварні тістечка. 
БРАЦА: Я їх куплю у кондитерській, облиш їх. 
ГОЦА: Ще чого. Вони економлять на яйцях і казна-що туди 

кидають. Їхні навіть не можна порівняти з моїми. 
БРАЦА: Прошу тебе, ходи у ліжко. Ти не можеш ось так щоночі. 
ГОЦА: Я тебе прошу. Дай мені готувати. Ти не розумієш... 
БРАЦА: Це нічого не вирішить. 
ГОЦА: Знаю...знаю. Я начебто поспорила з Богом: якщо зроблю 

ще заварні тістечка, щось трапиться. Якщо мені вийде печена 
гуска, все буде як колись. 

БРАЦА: Я знаю. Але ми ні в чому не винні. Якби твій чоловік мав 
гроші, він купив би кросівки і все. Якби це не була Сербія, він 
був би живий. Незважаючи на те, чи ти його зраджувала, чи ні. 
Це єдина правда. Ти не винна в тому, що він півроку не 
отримував зарплати. 

ГОЦА: Але, якби я була доброю матір’ю, він би так не прив’язався 
до батька. Тоді б йому все легше далося. (Пауза.) Я маю спекти 
ці заварні тістечка. Треба збити крем. 

БРАЦА: Я зроблю крем, а ти готуй тісто. (Вона відкрила рот, щоб 
щось сказати...) Не треба казати ти, бо існуємо “ми”. 

ГОЦА: А після цього потрібно обсмажити курятину. 
БРАЦА: Гаразд. 

1.8. СЦЕНА 
 

(Гоца і Браца у кухні. Чується сміх багатьох людей, голосна 
розмова і привітання при дверях.) 
 
БРАЦА (кричить): І не робіть так, щоб ми знову побачились аж за 

рік! 
ГОЦА: Поцілуйте дітей за нас. Бувайте! 
(Чути як Гоца співає. Вона виходить на сцену у гарному настрої, 

трохи “танцюючи”. Коли побачила Дитину, заспокоїлась.) 
ГОЦА: ... тітка Іванна і дядько Сирджа. Мацині і Пегині мати 

і...батько. Вони тобі принесли велику “Мілку”. Було б краще, 



 

 180

якби ти повечеряв із нами. Ти ж знаєш, який дядько Сирджа 
смішний. 

ГОЦА (Дитині): Чому ти задумався? Хочеш сніжки? 
БРАЦА: Що не так? 
ГОЦА (Браці): Що за запитання? Ми сміємось як дурні цілий 

вечір, а він тут сидить сам...тільки нехай нам буде добре. 
БРАЦА: Та ж ми його кликали десять разів. 
ГОЦА: Так, і просили Бога, щоб...та облиш. (Дитині) Так ти хочеш 

сніжки? 
БРАЦА: Хочеш я тобі почитаю “Графа Монтекристо”? 
ГОЦА: Хочеш я зроблю млинці? 
БРАЦА: Або хочеш “Біле ікло”? 
ГОЦА: Мені збігати до аптеки по каштанове пюре? 
БРАЦА: Хочеш я тобі придумаю якусь казочку? 
ГОЦА: Каштанове пюре з вершками? Мммм.....(Браці) І ти також 

хочеш? 
БРАЦА: Хочу. 
ГОЦА: Тобто ми смачно з’їмо каштанове пюре, а Браца нам 

розповідатиме казки. Я пішла і повернуся за десять хвилин. 
(Йде, співаючи.) 

БРАЦА: Була собі одна змія ...і їла принцес. (Пауза.) Я також не 
хотів дорослішати. Здавалось, ще вчора я був малий, ходив до 
школи, а тепер раптом...такі проблеми. Отакі...не було 
проблеми, яку б мої батьки не могли вирішити. А тепер 
раптом, цілком раптово, я виріс... і ніхто мене не захищає від 
усього цього. Немає вже їх... обох. Батько від серця, мати від 
раку. Вони пили таблетки для сну і спали цілий день...щоб 
менше їсти, бо не було грошей. Я працював на підприємстві, а 
зарплати ми не отримували по півроку. Вони не отримували 
пенсії. Тільки згасали. Так ніби твоя батарейка на візочку вже 
віджила своє. Вони облишили все. Я дивився на них і впадав у 
відчай. Вони дивилися на мене і страждали через мій відчай. 
Вони стали економічно не вигідними. Мій батько і мати стали 
економічно не вигідними, витрати яких...немає кому платити. 
Ще до вчорашнього дня батько міг усе; він був найсильнішим. 
Він мене носив...а став тягарем. І раптом я побачив, що він став 
слабким дідусем. Не звичайним чоловіком, а слабшим від усіх 
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людей. Дві малі тіні у м’яких кріслах, що дивляться телевізор 
або грають у карти і мовчать. А вони б мали жити вічно і вічно 
бути молодими і гарними. А вони були наче мерці роками. 
Вони померли, залишивши по собі тіла, які ще якийсь час 
ворушаться. А в очах ти бачиш, що немає життя. Немає 
очікування. Відчуваєш тільки якусь трагічну втому. Це 
трапилося і з твоїм татом. І зі мною це трапилося рік тому. 
Мати мені залишила один золотий браслет, дуже важкий. І це 
все. Коли мою фірму закрили, всі ми отримали відмову. Я 
спробував відкрити кіоск, але мені не дали. Мені було потрібно 
дати хабар одному типові для дозволу і тоді я вирішив продати 
половину цього браслета. І ось ювелір взяв кліщі і почав 
різати...той браслет. І почулося жахливе...крцв! Ювелір 
подивився на мене і я...я помер. І моя мати померла ще раз. Але 
якось непристойно і у соромі. Так у нас помирають. 

(Відчиняються двері, входить Гоца уся в крові.) 
БРАЦА: Гордано! 
ГОЦА: Все гаразд. Не дивись на мене, сину. Нічого такого не 

трапилося! Ось каштанове пюре. 
БРАЦА: Що трапилося? (Витирає їй кров хустинкою.) 
ГОЦА: Та нічого. Я трохи побилася з таксистом. Він повіз мене 

довшою дорогою і я не хотіла йому платити. Потім він щось 
сказав (я не чула що, але це точно було образливо) і я дала 
йому ляпас. І не заплатила йому. А потім йому ключем 
подряпала машину і він вийшов і вдарив мене кулаком... Але 
каштани ось тут. Тільки треба змити кров. 

БРАЦА: (кричить) Ти що хвора!! Гордана, бля, чи ти хвора? 
Позавчора ти розбила голову жінці, сьогодні побилася з 
таксистом!! 

ГОЦА: Так. Він повіз мене довшою дорогою, а ця баба влізла у 
чергу. Крапка. 

БРАЦА: Але ти не можеш цього робити, гей! 
ГОЦА: Мій чоловік мертвий, бо цього не робив. Мене більше 

ніхто не топтатиме. Ніхто! Якби я мала ніж, я б його зарізала! 
БРАЦА: (дитині) Це мама жартує. 
ГОЦА: Мені тільки шкода, що я Івоні не показала. За те, що вона 

витріщалась на тебе. Має свого дурного Августа і нехай його 
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поїдає очима. Ось є каштанове пюре. Зараз нам Браца 
розповість якусь гарну казочку. (Пауза.) Давай: “були собі 
король і королева...” 

БРАЦА: Ми повинні порозмовляти про те, що тут відбувається. 
Усі троє. 

ГОЦА: Іншим разом. “Були собі король і королева...” 
БРАЦА: Ми всі збожеволіємо. Так далі не можна. Ми тримаємо 

цю дитину як в’язня, а вона тільки не хоче з нами розмовляти. 
ГОЦА: Він перебуває у стресовому стані, він не сердиться. “Були 

собі король і королева...” 
БРАЦА: Давайте когось покличемо, шукаймо допомогу. 
ГОЦА: Ми були щасливі і тепер не щасливі, і потім знову будемо 

щасливими. 
БРАЦА: Та хто ж був щасливим? 
ГОЦА: Ми! Нас троє, без тебе! 
БРАЦА: (Дитині) Скажи щось! 
ГОЦА: Залиши мою дитину в спокої! Чуєш! Ти, ти...жебраче! 
БРАЦА: Що ти сказала? 
ГОЦА: Я сказала, щоб ти залишив мою дитину в спокої і що ти 

жебрак. І, що тепер? 
БРАЦА (сідає, ніби вбитий): О, Боже...(закриває обличчя руками.) 
ГОЦА: Ти даремно стараєшся. Це кінець. І моя дитина не 

сердиться на мене. Ти одного разу спробував, розповів 
дурницю начебто він привітався до подруги.    

БРАЦА: Ну, прошу тебе, мовчи. 
ГОЦА: І тобі цього не досить. 
БРАЦА: Прошу тебе, мовчи. 
ГОЦА: Чуєш, розмовляє з подругами, а не хоче розмовляти з 

мамою?! 
БРАЦА: Кажу тобі, замовкни!! 
ГОЦА: А що, ти також мене битимеш? 
(Від цього місця до кінця сцени, крім окремо позначених 

фрагментів, актори вимовляють текст, але тільки ворушать 
вустами. Це має створити враження ніби дитина затулила вуха. 
Такий текст буде написаний жирним курсивом.) 

БРАЦА: Якщо ти не замовкнеш... 
ГОЦА: Тільки спробуй... 
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БРАЦА: Гордано, я тебе попереджую. 
ГОЦА: Давай, жебраче. Злидота! 
БРАЦА: Якщо ти так і з ним поводилась, навіть не дивно, що 

він наклав на себе руки! 
(Гоца дає йому ляпас.) 
БРАЦА: Ну, зараз я тобі зроблю трясця твоїй матері! 
(Він її штовхнув і вона впала на крісло. Він, погрожуючи, 

кидається на неї. Вона підняла ноги, захищаючись.) 
ГОЦА: (Кричить.) Не треба перед дитиною!! 
(Браца замахнувся над нею. Темрява. Тиша. Пауза.) 
БРАЦА: (у темряві, важко дихаючи) Ацо..? 
ГОЦА: Ацо... 
(Світло.) 
ГОЦА: Сину, все гаразд. Не втікай... 
БРАЦА: Все гаразд. 
ГОЦА: Старші сваряться, це нормально. І б’ються інколи. І діти 

теж б’ються. Усі б’ються інколи. І вбивають. Але це не 
означає, що вони не люблять один одного. 

БРАЦА: Так. (Обіймає Гоцу.) Ми кохаємо один одного. 
ГОЦА: Ти що хворий?? Відпусти мене. (Відкидає руку Браци.) 

Мама тебе любить. (Пауза.) Ти хочеш каштанове пюре.  
 
(Усміхається. Темрява.) 
 

1.9. СЦЕНА 
 
У кухні горить світло, але це не звичайне світло від світильника. 
Це потужне освітлення у зворотному напрямку. Коротка сцена 
відбувається за тими зачиненими дверима, а голоси лунають 
через гучномовець. Під час сцени бачимо тільки рухи тіней, які 
хапають один одного за горло. 
 
І ГОЛОС: Пане! Пане! Гей, ти! Зупинись! Тримай того в окулярах! 
ІІ ГОЛОС: Та відпустіть мене! 
ІІІ ГОЛОС: Де ти йдеш з тими кросівками? 
ІІ ГОЛОС: Це помилка! Відпустіть мене! 
І ГОЛОС: Веди його у склад. Я тебе навчу, як красти. 
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ІІІ ГОЛОС: Маріє, викликай міліцію. 
ІІ ГОЛОС: Відпустіть мене, прошу вас. Я більше ніколи не буду! 
І ГОЛОС: Веди його у склад, зараз я прийду. 
ІІ ГОЛОС: Ацо, все гаразд. Не дивись на нього. Йди додому. Та 

відпусти мене! 
ІІ ГОЛОС: Не дивись на нього, сину! 
(Змінюється освітлення. У кімнаті напівтемрява. Гоца і Браца 

лежать у ліжку. Він лежить на її грудях.) 
ГОЦА: Ти ще не спиш? Про що ти думаєш? 
БРАЦА: Я дивлюсь на нього (думає про малого) як він спить. На 

це біляве волосся...Ми, будучи підлітками, сиділи на одній 
огорожі цілий день. І тут мені хтось гукнув: “Ось твоя мама 
йде з роботи.” І я її бачу в кінці вулиці, бачу, що вона 
усміхається. І біжу їй на зустріч...і вона присідає, кладе сумку 
на асфальт і я її обіймаю. Коли прокинешся весь у сльозах, бо 
тобі наснилася змія, а мама завжди поруч, щоб тебе обійняти, 
витерти сльози. Якби я помер у колисці, я б пам’ятав тільки 
мамині поцілунки. Ось так...помирають у смутку. 

ГОЦА: Мої останні слова будуть: “Трясця вашій матері!” Не до 
тебе, не до Аци, а просто людям, цьому народові, життю... 

БРАЦА: Йому не сняться змії. 
ГОЦА: Сняться. 
БРАЦА: Він виріс за шість місяців. 
ГОЦА: Сняться змії. 
БРАЦА: Добре. 
(Світло потроху згасає.) 
 

1.10. СЦЕНА 
 
(Браца читає текст Сашкові з підручника з географії, який 
переповнений дурницями і абсурдом. Входить Гоца у ейфорії.) 
 
ГОЦА: Я дивилась один фільм. 
БРАЦА: О цій порі? 
ГОЦА: Так. Це приватний кінотеатр і працює з сьомої і я їм ще 

вчора віднесла сечу. 
БРАЦА: Я нічого не розумію. 
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ГОЦА: О, Боже мій. (Показує очима на дитину.) Фільм показують 
вже другий місяць. Я пішла подивитися, чому він запізнюється, 
чому його... немає у кінотеатрі. І тоді мені сказали, що його 
показують вже два місяці. 

БРАЦА: Який фільм? 
ГОЦА: “Три чоловіки і немовля.” І немовля. 
БРАЦА (Зіскакує зі стільця): Немовля? 
ГОЦА: І три чоловіки. Так. Вже два місяці. 
(Браца її обіймає.) 
ГОЦА: Легенько, кінотеатр ще мене болить... від вистави. 
БРАЦА: Сподіваюсь, що не було багато відвідувачів. 
ГОЦА: (усміхаючись) Марш, свиня. Це один ексклюзивний 

кінотеатр, тільки для вибраних. 
БРАЦА: Обожнюю цей кінотеатр. Треба туди частіше заходити. 
ГОЦА: А якщо ми йому розповімо все? (Пауза.) Напевно це не 

добра ідея. 
БРАЦА: Що ти говориш? Та це ж необхідно. Це щось наше. Новий 

початок. 
ГОЦА: Початок для тебе. Для нас... так ми ще цього навіть не 

вирішили, а входимо у новий хаос. Ми з тобою постійно... 
БРАЦА: Я клянуся, що більше не буду тобі перечити. Все стане на 

свої місця. 
ГОЦА: Мені цього не було потрібно... 
БРАЦА: Зупинись (пошепки, зважаючи на дитину.) Ти мене 

кохаєш? 
ГОЦА: Поговоримо про це. 
БРАЦА: Значить – ні? 
ГОЦА: (втомлено) Прошу тебе. Я тільки хочу про все подумати. 
БРАЦА: Але ж про що тут думати? Я вже не молодий! І не хочу 

бути дідом власному...фільму! 
ГОЦА: Не кричи. Мені треба спочатку зробити підливу... 
БРАЦА: Не втікай. Йдеться про важливі речі. 
ГОЦА: І підлива – це теж важлива річ. Я обіцяла Аці щось 

особливе. 
БРАЦА: Ти мене кохаєш? 
ГОЦА: Ми винні разом. 
БРАЦА: Ти мене кохаєш? 
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ГОЦА: Поговоримо про це. 
(Браца виходить і грюкає дверима за собою. Пауза.) 
ГОЦА (Дитині): Знаю про що ти думаєш: він не для нас. Чи ти 

правий? Не знаю. Він наче кліщ, залізає під шкіру. Такий 
ввічливий, терпеливий, самовідданий. З’явився невідомо звідки 
і має стати нашим батьком. Зачекай, друже... Я йому не вірю. 
Він не для нас. Для тебе і для мене. Якщо я його прожену, ти 
почнеш розмовляти. Чи не так? Звичайно ти сердишся. І я б 
сердилася. Ми його проженемо, і ти почнеш розмовляти, і ми з 
тобою все почнемо спочатку. Саме час розставити всі крапки 
над і. Я тільки тебе люблю. І нікого іншого. Пам’ятай про це. А 
тепер спи, а піду приготую щось смачненьке. 

(Гоца виходить до кухні. Залишає двері напіввідчиненими. Ми 
бачимо, як вона ходить праворуч-ліворуч, заламуючи руки. 
Світло повільно згасає. Темрява. Пауза. Чутно шепотіння з 
кухні; Браци і Гоци. Нічого не можна зрозуміти, але це не 
сварка. Хтось комусь щось пояснює, хтось відповідає. Коротка 
пауза. Чути пришвидшене дихання, яке посилюється і 
закінчується оргазмом Гоци. Пауза. На сцену виходить Гоца, 
загорнена у халат під яким голе тіло. Ззаду у кухні Браца, з 
опущеними штанами, стоїть у дверях.) 

 
ГОЦА: (дитині) Ти все чув? Що ж мені робити? Я, я ...я просто 

звичайна... Я б уже народила. Чи можу? 
(Темрява.) 
 

1.11. СЦЕНА 
 
(Браца “ховається” у глибині, бачимо його силует крізь скляні 
двері. Гоца входить на сцену і несе чорний кульок для сміття.) 
 
ГОЦА (Відкриває шафу з речами покійника): Знаєш, сину, я 

вирішила...віддати батькові речі у Червоний хрест. 
(Намагається, щоб це звучало байдуже.) Можливо не усі речі, 
але деякі...Ось, цей піджак...у ньому він грав у місцевому 
колективі...Паганіні. Цей колір йому личив. І ця краватка до 
цього піджака...і ця сорочка...(Підносить сорочку до лиця і 
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вдихає запахи.) Його “Живанши”...еееее....(Наповнює кульок 
різними речами.) Брацо... 

 
(Браца заходить як злодій, йому дуже не зручно.) 
БРАЦА (прикидається наївним): Що ти робиш? 
ГОЦА: Як що я роблю? Ти ж сам сказав, що тобі потрібна шафа. 

Ось це я викидаю, а це віддаю до Червоного хреста. (На дні 
шафи побачила зв’язку листів.) Що це за листи? Щоденник... я 
навіть не знала, що він писав щоденник. (відкриває листи.) 
Єлена? “Твоя Єлена”?! 

БРАЦА: (Читає через її плече.) Це написано шість років тому... 
ГОЦА: Знову Єлена? Та, та...він мав коханку! (Дитині) Твій батько 

мав... (знову дивиться) “Кохання моє єдине”! 
БРАЦА: Добре, все це ми можемо пізніше почитати. 
ГОЦА: Залиши мене. Це вчителька фізкультури! Ця чорнява. Як 

він міг це мені зробити?! 
БРАЦА: Але це тепер не має жодного значення. 
ГОЦА: Має значення! Ще й яке має! Він був із цією Єленою поки 

я...(Починає плакати. Раптово підскакує і починає запихати 
речі з шафи у кульки. До Браци) Винеси це! Винеси все! 

БРАЦА: Тобі треба заспокоїтись через твій стан. Прошу тебе. Такі 
нерви можуть зашкодити плоду... 

ГОЦА: Та про що ти говориш? 
БРАЦА: Про те, що вже достатньо нещастя. Те, що ти маєш, це 

життя у собі, воно має право...це є і моє... 
ГОЦА: Які права воно має? Ніхто не має права у цій хаті. Дивись 

за Ацею. 
БРАЦА: Ти куди? 
ГОЦА: До Єлени, звичайно. 
БРАЦА: О, Боже...Яке це має значення тепер? 
ГОЦА: Має. (Дитині) Твій батько був для мене усім! Запам’ятай, 

що я тобі кажу: нікому не вір! Нікому! 
БРАЦА: А я тобі не дозволяю. 
ГОЦА: А ніхто у тебе дозволу і не просив. 
(Браца пробує її затримати.) 
ГОЦА: Відійди! (Виривається і вибігає.) 
БРАЦА (Дитині): Все гаразд, Ацо. Я зараз повернусь. Ти грайся... 
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(Вони поспішно виходять. Зміна як декорацій як у попередній 
сцені зі сновидіннями хлопчика.) 

І ГОЛОС: Прошу, пані. 
ЖІНОЧИЙ ГОЛОС: Ці кросівки з зіркою, 37 розмір. 
І ГОЛОС: Малий! Хлопець! Дуле, тримай того підлітка, він украв 

“Air Jordan”! 
ГОЛОС БАТЬКА: Відпустіть хлопця! Я взяв кросівки. Будь ласка, 

я у вашому розпорядженні. Хлопче, ти йди до дому. 
І ГОЛОС: Чуєш – “він у нашому розпорядженні”. Дуле, веди його 

у склад. 
ГОЛОС БАТЬКА: Прошу, викликайте міліцію. 
І ГОЛОС: Яка міліція!? Я сам міліція. 
ГОЛОС БАТЬКА: Ацо, не дивись на нього! Йди до дому! Все буде 

гаразд. Не дивись на нього! 
(Хтось когось хапає за горло, чуються удари. Влітає Гоца. 

Змінюються декорації.) 
ГОЦА: Як ти міг його залишити самого!? Чи ти чув про 

спадковість. І його треба...з тобою все гаразд, сину? Мама 
вийшла купити газету...і її не знайшла. Я зараз приготую 
млинці з горіхами. (Йде. Дивиться на кульок з речами.) Як він 
міг це мені зробити? У цей час він мені постійно повторював, 
що мене кохає? І називав мене, називав мене... 

БРАЦА (який в цей час зайшов, дитині): Продовжуємо “Граф 
Монтекристо”? 

ГОЦА (Витягає речі з кулька): Ти мене називав... 
БРАЦА: (читає) 
ГОЦА: Того літа ми поїхали у Будву і гуляли по старому місті. На 

чеки...На мої чеки. 
БРАЦА: (читає голосніше) 
ГОЦА: Того літа ти мене повів на острів квітів...і переписувався з 

учителькою фізкультури. Ти бігав телефонувати щоразу...А я 
тобі вірила... 

БРАЦА: Досить! Досить вже себе жаліти! Ти це йому 
розповідаєш? (Показує на дитину.) 

ГОЦА: Нехай знає! Нехай знає, що таке життя! 
БРАЦА: І ти його зраджувала. 
ГОЦА: Це інше. 
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БРАЦА: Це те саме. 
ГОЦА: Я йому не залишила отаку дитину. Він себе не мучив через 

провину, він не готував печеню до шостої години ранку через 
докори сумління. Він мав свого сина. Їх двоє, ох! Світ для себе! 
Він своєму синові грав Баха, а мені ні. 

БРАЦА: Не нервуй. Полежи трохи. Відпочинь. Хочеш, я зроблю 
тобі лимонад. 

ГОЦА: А чому? Тому що я ношу твою дитину? Щоб їй чогось не 
бракувало? І ти також гратимеш Баха і будеш переписуватися з 
вчителькою фізкультури?! (Пауза.) А чому я нервую? Він мене 
зраджував, я зраджувала його. (Дитині) Так, сину! Батько і 
мати не були чесними один перед одним. Ми звичайні люди. 
Батько був слабким скрипалем, звичайним вчителем, 
справжнім боягузом! 

БРАЦА: Зупинись! Він же дитина! (Дитині) Твій батько був 
чудовий і він тебе любив найбільше на світі. Мені ніхто не грав 
Баха. Ніхто навіть не знав, що є Бах! 

ГОЦА: Не захищай його! 
БРАЦА: А у чому ти краща? 
ГОЦА: Я гірша. Я найгірша! Я жахлива! Я винна!!! 
БРАЦА: О, Боже...заспокойся, благаю тебе! 
(Гоца повертає речі з кулька назад у шафу.) 
БРАЦА: Що ж ти робиш? 
ГОЦА: Не знаю. Може ми будемо змушені жити четверо. 
БРАЦА: Звичайно. Дитина – це диво. 
ГОЦА: Хто говорить про дитину. 
 

1.12. СЦЕНА 
 
Темрява. Приглушений крик Гоци. 
 
БРАЦА (все ще у темряві): Що трапилось? 
ГОЦА: Хтось мене вдарив. Це ти мене вдарив? (Світло, але 

тьмяне.) 
БРАЦА: Я? 
ГОЦА: (Дивиться на дитину. Темрява.) Він спить. Ацо, ти спиш? 
БРАЦА: Спить. 
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(Світло знову стає сильнішим.) 
БРАЦА: Тобі щось снилося... 
ГОЦА: Я тобі кажу, що мене хтось ударив. Мене хтось ударив. По 

обличчі. (Легенько опускається і заглядає під ліжко. Бере 
пляшку зі стола і встає.) 

БРАЦА: Гоцо, що з тобою? 
ГОЦА: Цсс! (Підходить до шафи.) Він мене вдарив... 
(Легенько відчиняє двері. Світло стає сильнішим. Биття серця 

пришвидшується і стає голоснішим. Гоца різко відчиняє шафу і 
починає викидати речі на зовні.) 

ГОЦА: Хтось мене вдарив...По обличчі! (Пауза. Зупиняється.) Ти 
зараз думаєш, що я збожеволіла, але хтось мене...Сину? 

БРАЦА: Повертайся у ліжко. 
ГОЦА: Так далі не можна. (Йде до кухні. Бачимо, як він ходить.) 
БРАЦА: Мамі дуже важко. Я не знаю, що робити. Не знаю. Просто 

не знаю. Спробуй заспати. (Чуємо час від часу схлипування 
Гоци поки вона швидко проходить перед склом. Пауза. Гоца 
з’являється у дверях кухні.) 

ГОЦА: Сину, це ти мене вдарив? Це ти вдарив маму? Скажи мені, 
не бійся. 

БРАЦА: Залиши дитину в спокої. 
ГОЦА: Не вмішуйся. Це стосується тільки нас двох. Ацо, це ти дав 

мені ляпас, коли я спала? 
БРАЦА: Гордано, заради Бога, облиш його. 
ГОЦА: Чому рукою, сину? Чому не візьмеш попільничку? А 

хочеш ніж? Мама тобі дасть ніж. 
ГОЦА: Зупинись, ідіотко! 
(Темрява. Діалог продовжується у темряві.) 
ГОЦА: Поглянь на мене! Розплющ очі! Він загрожує моєму 

життю. Він хоче, щоб я померла! Він нас обох уб’є! Поглянь на 
мене! 

БРАЦА (гарчить майже як тварина): Замовкни! Замовкни, 
божевільна ідіотко! 

ГОЦА: Поглянь на мене, Александре! (Браці) Відпусти мене! Мені 
боляче! Відпускай мене! (Звуки від падіння речей. Водночас 
чути серцебиття, швидке, панічне. З шафи струменить світло, 
тільки промінь, холодний і гострий. Серцебиття стихає. 
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Раптова зміна атмосфери у реальну. Гоца грюкає дверима 
шафи. Браца лежить біля її ніг увесь у крові.) 

ГОЦА: (дитині) Куди ти пішов? 
 

1.13.СЦЕНА 
 
Сніданок. На дворі падає дощ. У кімнаті напівтемрява. Чути, як 
потоки води пульсують ринвою. Браца і Гоца сидять і “їдять”. 
Браца дивиться на неї, вона відводить погляд. Час минає.  
 
ГОЦА (Браці): Перестань. 
(Браца опускає погляд у тарілку. Пауза.) 
БРАЦА: Яка гидка погода...(Гоца щось пробурмотіла з повним 

ротом. Пауза.) 
ГОЦА (Дитині): Їж. Чому ти не їси? 
(Пауза.) 
ГОЦА: Яка гидка погода... 
БРАЦА (з готовністю): Так. Кажуть, що падатиме цілий день. 

Згадували і про дощ зі снігом. 
(Гоца подивилася на нього здивовано. Він замовкає. Пауза. Браца 

починає сміятися тихо, а потім все голосніше.) 
ГОЦА: Що? Що таке? Що тут смішного? 
БРАЦА: О, Боже, як тільки подумаю... 
ГОЦА: Що? 
БРАЦА: ...як ти сьогодні вночі ...ха, ха...ганялася за духом. (І Гоца 

починає сміятися. Обоє сміються. Заспокоюються, стають 
серйозними, як на початку сцени.) 

ГОЦА: (Дитині) Їж це! Для кого я готую! Я надриваюся як ідіотка 
на кухні, а ви...(Пауза.) Сьогодні ви маєте суфле. 

БРАЦА: Чому ти себе мучиш? Добре, добре, добре, нехай буде 
суфле. Гаразд. (Пауза.) Я відчуваю, що тебе дратую. Йду на 
роботу. Ось мій турецький “Marlboro”. Я пішов. Бувай. 

ГОЦА: Бувай. 
БРАЦА: Я пішов. (Важко зітхає. Виходить. Пауза.) 
ГОЦА (Дитині): Чому ти сьогодні вночі хотів залізти до шафи? Чи 

ти щось бачив? (Пауза.) Щоб ти не побачив, цьому тепер 
прийде кінець. (Бере три свічки, кладе їх на середину кімнати.) 
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Ти нічого не бійся. Одна жінка мені сказала, що це допомагає 
духам...заспокоїтись. Яка дурня: “заспокоїти духів”. Сказала, 
що цей корінь для того...(Сідає.) Якби він тільки отримав цю 
кляту зарплату. Але – ні! У цій країні...Дев’яносто другого на 
Новий рік ми мали тільки чеки і ніхто не хотів їх приймати. 
Падав сніг, люди йдуть із подарунками для дітей, а ми стоїмо 
біля Скупштини і плачемо. Ти хотів якийсь автомобіль на 
дистанційне управління. Я не плакала через іграшку; плакала 
через нього. Він стояв там і проклинав їх. А вони все ще тут, а 
він мертвий. (Запалює свічки, ріже корінь.) Тато зараз 
заспокоїться і ми будемо нормально жити. 

(Вимикає світло, бере папір і читає замовляння з нього.) 
Маро примаро! Не проходь 
По тому білому двору, 
Бо у ньому міцні ключі…Яка дурня… 
Від нашого Сиодора і Тодора 
І Марії і Матвія 
І сестриці Левантії… Не можу повірити, що я це роблю… 
Які не можуть приступити до цього білого двору, 
Ні кам’яні каміння…А щоб чорти взяли цю бабу…(Кидає 

папірець. Сідає. Пауза, затуляє обличчя долонями.) О, Боже, о 
Боже…(Пауза. Бере папірець.) 

Ні вітри вітровії, 
Ні снігові завії, 
Ні вдова вдовиця, 
Поки не перелічить 
На небі зірки, 
На горі листки, 
У морі піски, 
На сучці волоски, 
На козі шерсть, 
На вівці вовницю, 
На вовні волоски, 
Чорт би її побрав, 
Усі кози б їй забрав, 
Щоб із молока сиру не було, 
А вона б тільки ойкала! 
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Ойкіт б їй дала Єлена, захоплена 
І Марія (Входить Браца) …Магдалена. Амінь! Чому ти не на 

роботі? Ну, ми тут граємось…(Гасить свічки.)  
БРАЦА: Я думаю, що нам потрібна допомога. Ти потребуєш 

допомоги. 
ГОЦА (опираючись): А чому? 
БРАЦА: Та подивись на себе, що ти робиш?! Що було сьогодні 

вночі? Виганяєш духів... 
ГОЦА: Ти думаєш, що я не знаю, як це виглядає. Але, ця, 

ця...(тихо) провина...Знаю, що немає жодної причини. Навпаки. 
Я повинна відчувати себе жертвою. А знову... 

БРАЦА: Тобі починає подобатись це відчуття. 
ГОЦА: Ох, ось він: Зиґмунд Фрейд. Скажіть, лікарю... 
БРАЦА (спокійно): Але і ми двоє несемо цей твій хрест. 
ГОЦА: Йди, Бранимире. Візьми свої валізи і йди. Чому ти не 

підеш? Ти можеш вибирати. 
БРАЦА: Я б пішов. Але, що ж буде з вами? 
ГОЦА: А особливо, що буде з нею! (Показує на живіт.) Ти – 

самолюб. Усе це терпиш тільки заради неї. Завтра і ти будеш 
мучитися, коли потрапиш у скрутне становище? Ви берете на 
себе роль, до якої ще не доросли. Тягнете, тягнете і зламаєтесь 
і...ось. “Мені потрібна допомога...” 

БРАЦА: О, Боже, як це все нудно і складно. Знаєш що: ходімо 
кудись. 

ГОЦА: Я ж тобі сказала, що... 
БРАЦА: Та який лікар. Ходімо у якийсь ресторан, рознесемо 

половину ресторану, ми троє, будемо співати. Або у якийсь 
веселий парк, або на море. Поїхали на море. Сядемо на перший 
літак, поїдемо на море, скупаємося і ... 

ГОЦА: І? А ти знаєш, скільки це коштує? 
БРАЦА: Ну і що? Живімо хоч трохи. 
ГОЦА: Падає дощ. 
БРАЦА: Тоді танцюймо на дощі. 
ГОЦА: Чому танцювати? 
БРАЦА: Тому що ми живі. Бо ми чекаємо дитину. 
ГОЦА: Я повинна робити суфле. 
БРАЦА: Та яке суфле. Одягайтеся. Йдемо кудись! Йдемо жити! 
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1.14. СЦЕНА 

 
(Браца посередині сцени, тримає плащ у руках. Гоца знімає свій 
плащ у кухні. Обоє сміються, у гарному настрої, напідпитку. Гоца 
пробує визути туфлі і падає на середині кімнати, сміючись. Браца 
задихається зі сміху.) 
 
ГОЦА: А що каже офіціант: “Ну можете і завтра!” (Гучний регіт.) 
БРАЦА: А його вираз обличчя... 
ГОЦА: А вираз обличчя Аци... 
БРАЦА: Ви двоє лягайте, а співатиму вам колискову. Гаразд? 
(Бере гітару і співає якийсь ніжний романс. Світло потрохи 
згасає, у темряві чутно акорди.) 
 

1.15. СЦЕНА 
 

Браца. Сидить “поруч” з Ацею і читає йому чудово вигадане 
пояснення сучасної історії з гротескних підручників для середньої 
школи. 
 
БРАЦА: (Цитата з книги. Зупиняється, нервово) На який ринок 

вона пішла, коли її ще немає. (Знову читає. Цокає нервово. Йде 
до кухні. Відчиняє вхідні двері. Виглядає. Зачиняє. 
Повертається назад.) А як ми вчора ввечері розважились, га? 
Треба тільки розслабитись. Насолоджуватись життям. Слухай, 
я відкрию ще один кіоск. І це майже безкоштовно. Інспектор з 
будівництва будує хату і я йому куплю матеріал. Ще якийсь 
подарунок для дружини, шуба, прикраси і – все! Ти знаєш, де 
кіоск? На Славії! Так, так. За півроку купимо квартиру. А як 
побачиш, що я купив мамі. (Розпаковує гарну шовкову сукню, 
“tiepolo” голубого кольору. У жодному разі не може бути 
кіч.) Поглянь. Виглядатиме як ангел...твоя мама. Вона дуже 
гарна. Дуже. Правда, вона зможе її носити тільки допоки у неї 
не виросте живіт. Ну може й далі? І коли нас буде четверо, ти 
станеш старшим братом. Найголовнішим. Щоб із нею чогось 
не трапилось? Ось вона, чуєш її каблучки? 
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(Справді, за кілька хвилин входить Гоца. Дуже погано виглядає. 
Тримається за живіт.) 
 
БРАЦА: Де ж ти, Гоцо, ми вже переживаємо зі страху? Як 

побачиш, що я тобі купив. 
ГОЦА: Я хочу лягти. 
БРАЦА: Що трапилось? 
ГОЦА: Принеси мені льоду. 
БРАЦА: Що трапилось? 
(Гоца лягає.) 
ГОЦА: З мамою все буде добре. День-два і все буде гаразд. 
БРАЦА: (після паузи) Ти ...зробила аборт? 
ГОЦА: Я повинна була. Я не могла ще й це їм зробити. 
БРАЦА: Кому ти не могла це зробити, чорт! 
ГОЦА: Їм двом! 
БРАЦА: Кому, божевільна ідіотко! Трупові і десятирічній дитині! 

А я? Що зі мною? 
ГОЦА: Вибач... 
БРАЦА (Б’є кулаком об стіну. Ходить швидко по кругу.): Ти вбила 

мою дитину! Чи ти це розумієш? Без запитань ти... не можу 
повірити. Чи ти можеш збагнути, що ти зробила, гей!! 

ГОЦА: Розумію. І це страшно. І я знаю, як я тебе скривдила. 
БРАЦА: Ти не знаєш. Я вже рік живу у вашому пеклі. Цілий рік 

вас отаких терплю. І мерця зверху! У чому, чорт, моя провина. 
Що я тебе трахав. Коли б убив був би кінець. Я виходжу з 
цього човна. (Пауза.) Зробила аборт...(Б’є себе по чолі.) Це 
кінець. З мене досить цього божевілля. І навіть якщо вона 
золота! (Дитині) Ацо, ти добрий хлопець і мені тебе 
бракуватиме. Спробуй пробачити...і собі і нам. Така доля. 
Якщо тобі щось колись буде потрібно...цілую тебе. (Виходить. 
Пауза.) 

ГОЦА: Він повернеться. Він не взяв речей. 
(Браца повертається, бере свої валізи і повертається.) 
ГОЦА: Тепер ми самі. 
 

1.16. СЦЕНА 
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Гоца лежить на ліжку, у новій, голубій сукні. На колінах тримає 
тарілку і їсть із неї. 
 
ГОЦА: Добра капуста в тебе вийшла, сину. Тільки треба було 

менше солити. Ось тут маєш список речей, які маєш купити в 
крамниці. Візьми мені негазовану воду. Принеси мені цю 
ковдру в смужки, ця для мене дуже груба. Увімкни машину для 
посуду перед виходом. (Пауза. Ніжиться наче дитина.) А чи не 
приніс би ти своїй матусі з кондитерської якісь заварні тістечка 
або пиріг з білковим кремом? Принесеш? Поспішай, чому 
стоїш? І не затримуйся. Ти ж знаєш, як мені важко самій. 

 
 

Кінець 
 

Переклала Зоряна Гук 
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Васко Попа 
 

ІГРИ 
 

 
ПЕРЕД ГРОЮ 
 
Зажмурить око 
У власні сховається закутки 
Побачить ні цвяхів нема ні злодіїв 
Ані яєць зозулиних 
 
Зажмурить і друге 
Присяде і раптом підскочить 
Підскочить високо високо високо 
Вище самого себе 
 
Звідти паде усією вагою 
Падає днями глибоко глибоко глибоко 
На дно провалля свого 
 
Хто в друзки не розіб’ється 
Хто залишиться цілим і встане 
Той буде грати 
 
 
У ЦВЯХА 
 
Один буде цвяхом кліщами другий 
А решта майстрами 
 
Кліщі цвяха за голову 
Зубами руками хапають 
І тягнуть і тягнуть 
Обривають як правило голову 
Йде туго з підлоги цвях 
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Тоді майстри кажуть 
Кліщі нездалі 
Виламують руки щелепи 
І шпурх у вікно 
 
Потім іншому бути цвяхом 
Іншому кліщами 
Решті майстрами 
 
 
У ХОВАНКИ 
 
Сховається хтось від когось 
Просто йому під язик 
Той нишпорить під землею 
 
Забереться на голову 
Той нишпорить у небі 
 
Сховається в забуття 
Той нишпорить у траві 
 
Шукає шукає 
Де тільки можна 
В тих пошуках губить себе 
 
 
У ЗВАБНИКА 
 
Один гладить бік табуретки 
Поки та не кивне ногою 
Давши прозорий натяк 
 
Другий цілує замкову щілину 
Як тільки її цілував би 
Поки цілунка діждеться 
 



 

 

 

199

Третій стовбичить збоку 
Вибалушує очі на них 
І крутить головою 
 
Поки вона відпаде 
 
 
У ВЕСІЛЛЯ 
 
Кожен скидає шкіру 
Оголює власне сузір’я 
Що ніколи не бачило ночі 
 
Шкіру наб’є камінням 
І веде у танок 
Освітлений власними зорями 
 
Хто до світанку не спиниться 
Не моргне не спіткнеться 
Той відіграє шкіру 
 
(Такої гри ще нечасте грище) 
 
 
У КРАДІЇВ РУЖ 
 
Хтось буде кущем 
Інші дочками вітру 
І крадіями руж 
 
Крадії підбираються до куща 
Хтось один краде ружу 
І заховає в серці 
 
З’являються вітрові дочки 
Помітять украдену ружу 
І кинуться за крадіями 
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Розпанахують їхні груди 
У когось знаходять серце 
А в когось їй богу ні 
 
Розпанахують та розпанахують 
Поки в одному серці 
Не знайдуть украдену ружу 
 
 
МІЖ ІГРАМИ 
 
Ніхто тут не відпочиває 
 
Цей переставляє очі 
Ставить на спину 
І мимоволі задом іде наперед 
Ставить на п’яти 
І повертається сторч головою 
 
А той став суцільним вухом 
Все чує що годі й почути 
Але йому набридло 
Хоче знову собою стати 
Але без очей він не бачить як 
 
А той всі обличчя свої 
Пожбурив одне за другим 
Останнє бацнув під ноги 
І схопився за голову 
 
А той аж виструнив погляд 
Між простягнутими руками 
І ходить по ньому ходить 
Спочатку поволі потім хутчіш 
Все хутчіш і хутчіш 
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А той головою бавиться 
Вгору запустить 
І ловить на палець 
Або й не ловить 
 
Ніхто тут не відпочиває 
 
 
У НАВЗДОГОНИ 
 
Одні відкушують іншим 
Руку чи ногу абощо 
 
З відкушеним у зубах 
Тікають чимдуж 
Щоб закопати в землю 
 
Інші порозбігавшись 
Нюхають скрізь шукають 
Геть перериють землю 
 
Знайде щасливець руку 
Чи ногу свою абощо 
Тоді його черга кусати 
 
Грище проходить жваво 
 
Поки є руки 
Поки є ноги 
Поки є хоч абищо 
 
 
У НАСІННЯ 
 
Хтось посіє когось 
Посіє в своїй голові 
Землю добре втрамбує 
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Чекає на сходи 
 
Насіння голову занапастить 
Перетворить у мишачу нірку 
Миші з’їдять насіння 
 
Стануть відразу мертвими 
 
У порожнечі поселиться вітер 
Барвистих плодитиме вітриків 
 
 
У ЗДОХЛУ КОБИЛУ 
 
Один одному будуть як камінь на серці 
Завбільшки з будинок 
Щоб ані не ворухнутись 
 
І перший і другий програє 
Підніми тільки палець 
Тільки прицмокни чи вухом рухни 
Або моргни 
 
Щоб ані не ворухнутись 
 
І перший і другий програють 
Зморяться й зморено вснуть 
І в сні стане дибом волосся 
 
(Це довготривала гра) 
 
 
У ЛОВЦЯ 
 
Хтось увійде без стуку 
У вухо комусь увійде 
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І через друге вийде 
 
Увійде як сірник 
Спалахнулий сірник 
Станцює в його голові 
 
Головує 
 
Хтось увійде без стуку 
У вухо комусь увійде 
І через друге не вийде 
 
Попечеться 
 
 
У ПОПІЛ 
 
Одні ночами інші зірками 
 
Кожна ніч засвічує власну зірку 
І танцює чорний танок круг неї 
Поки зірка не згасне 
 
Потім ночі поділяться між собою 
Стануть зірками одні 
Інші ночами залишаться 
 
Знов кожна ніч засвічує зірку 
І танцює чорний танок круг неї 
Поки зірка не згасне 
 
Ніч остання буде вже й зіркою 
Засвітить саму себе 
Сама круг себе станцює чорний танок 
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ПІСЛЯ ГРИ 
 
Врешті руки хапаються за живіт 
Щоб живіт од сміху не луснув 
Аж там нема живота 
 
Одна рука ледь ледь піднімається 
Щоб стерти піт із чола 
Та немає чола 
 
Друга рука на серці 
Щоб серце з грудей не вискочило 
Немає і серця 
 
Опускаються руки 
Безпорадні падуть на коліна 
Та нема і колін 
 
На праву долоню падає дощ 
Із другої проростає трава 
Отак воно 
 
 
 
 

ОРЛЕЦЬ 
 
ОРЛЕЦЬ 
 
Безголовий безрукий безногий 
З’являється 
Збудженим пульсом випадку 
Шелестить 
Безсоромною часу ходою 
Охоплює все 
E внутрішніх своїх 
Обіймах пристрасних 
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Біле гладеньке невинне тільце 
Бровою місяця посміхається 
 
 
СЕРЦЕ ОРЛЕЦЯ 
 
Гралися орлецем 
Камінь як камінь 
Грався із ними так ніби серця не має 
 
Розізлилися на орлеця 
Розбили його у траві 
І розгубились побачивши серце його 
 
Відкрили серце орлецю 
У серці змія 
Сонний клубок без снів 
 
Розбудили змію 
Змія піднялася увись 
Розбіглись далеко 
 
Дивилися здалеку 
Змія обвила горизонт 
Як яйце його проковтнула 
 
Повернулись на грище 
Ніде ні змії ні трави ні орлецевих уламків 
Ніде нічого далеко навкруг 
 
Усміхнено переглянулись 
І переморгнулись усі 
 
 
СОН ОРЛЕЦЯ 
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Рука з’явилася з-під землі 
У повітря орлець пожбурила 
 
Де орлець 
На землю не повернувся 
І не піднявся на небо 
 
Що з орлецем 
Чи його високості ковтнули 
Чи у птаху він перекинувся 
 
Ось він орлець 
Залишився впертий в собі 
Ні на небі ні на землі 
 
Самого себе наслухає 
Світ між світами 
 
 
ЛЮБОВ ОРЛЕЦЯ 
 
Задивився на гарну 
Округлу блакитнооку 
Легкодумну безмежність 
 
У білок її ока 
Весь перекинувся 
 
Лише вона його розуміє 
Лише її обійми 
Відповідають його бажанням 
Німим і бездонним 
 
Усі її тіні 
Взяв у полон 
 
Закоханий сліпо 
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І будь-яку іншу красу 
Крім тієї яку він любить 
І яка його рано чи пізно зведе 
Не бачить 
 
 
ВИБРИК ОРЛЕЦЯ 
 
Обридло йому коло 
Досконале коло круг нього 
Зупинився 
 
Тягар його заважкий 
Власний тягар у ньому 
Скинув його 
 
Камінь його затвердий 
Камінь з якого він створений 
Кинув його 
 
Затісно йому в собі 
У рідному тілі 
Вийшов 
 
Сховався бід себе 
Сховався у власну тінь 
 
 
ТАЄМНИЦЯ ОРЛЕЦЯ 
 
Наповнив себе собою 
Щоб не об’їстися свого м’яса твердого 
Щоб не стало зле 
 
Спитай не бійся 
Він хліба за це не просить 
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Скам’янілий в блаженних корчах 
Чи не вагітний він часом 
Чи не розродиться каменем 
Або звіром або блискавицею 
 
Питай скільки влізе 
На відповідь не сподівайся 
 
Сподівайся лише на ґулю 
Або на другий ніс або на третє око 
Або на хто зна що 
 
 
ДВА ОРЛЕЦІ 
 
Дивляться тупо один на одного 
Дивляться два орлеці 
 
Два цукерки вчора 
На язиці вічності 
Дві кам’яні сльозинки сьогодні 
На вії невідомості 
 
Дві піщинки завтра 
У вухах глухоти 
Дві ямочки веселі завтра 
На щоках дня 
 
Дві жертви дрібного жарту 
Плаского жарту без жартуна 
 
Дивляться тупо один на одного 
Дивляться холодними тулубцями 
Говорять черевом 
Говорять на вітер 
 
січень-травень 1986 
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КІСТЬ КОСТІ 
 
І. НА ПОЧАТКУ 
 
Зараз нам легко 
Врятувалися від м’яса 
 
Зараз будемо але що 
Скажи щось 
 
Чи хочеш бути 
Хребтом блискавиці 
 
Скажи ще щось 
 
Ну що тобі сказати 
Тазова кість грози 
 
Скажи щось друге 
 
Більше нічого не знаю 
Ребра небес 
 
Ми не є нічиї кості 
Скажи щось третє 
 
 
ІІ. ПІСЛЯ ПОЧАТКУ 
 
А що робитимемо зараз 
 
І справді що ж таки 
Зараз мозком повечеряємо 
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Таж ми його з’їли на обід 
Тепер у мені порожнеча 
 
Тоді будемо свистіти 
Ми любимо свист 
 
А що буде з нами як пси надійдуть 
Вони люблять кості 
 
Тоді застрягнемо їм у горлі 
І солодко умліватимемо 
 
 
ІІІ. НА СОНЦІ 
 
Чудно засмагати голою 
Я ніколи не терпіла м’яса 
 
Та й мене те лахміття не спокусило 
Шаленію за тобою голою як зараз 
 
Не дай щоб тебе сонце голубило 
Краще любімося ми обоє 
 
Лише не тут лише не на сонці 
Тут бо все видно кісточко люба 
 
 
IV. ПІД ЗЕМЛЕЮ 
 
М’яз темряви м’яз м’яса 
Там же пристає до тебе 
 
То що ж робитимемо зараз 
 
Покличемо усіх костей усіх часів 
Піднімемось на сонце 
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І що ж тоді 
 
Тоді ростимемо чисті 
Ростимемо далі як схочемо 
 
І що ж потім 
 
Нічого йтимемо туди сюди 
Будемо вічні створіння з кості 
 
Почекай лишень хай земля позіхне 
 
 
V. ПІД МІСЯЧНИМ СЯЙВОМ 
 
Що ж це таке 
Ніби м’ясо якесь білосніжне 
Пристає до мене 
 
Не знаю що таке 
І крізь мене ніби мозок тече 
Якийсь холодний мозок 
 
Сама не знаю 
Ніби спочатку все починається 
Якимось страшнішим початком 
 
Знаєш що 
А чи вмієш ти гавкати 
 
 
VI. ПЕРЕД КІНЦЕМ 
 
Куди ж нам зараз 
 
Куди ж нам нікуди 



 

 212

Куди нам справді двом кісткам 
 
Що нам там 
 
Там нас вже віддавна 
Там нас палко чекає 
Ніхто і жінка його ніхтова 
 
А що ж ми для них 
 
Вони постаріли вони без костей 
Будемо їм як дочки рідні 
 
 
VII. ВКІНЦІ 
 
Кість я кість ти 
Чому ж ти мене проковтнула 
Більше мене не видно 
 
Що ж я тобі такого 
Ти мене проковтнула 
І я себе вже не бачу 
 
Де ж я зараз 
 
Зараз вже не відомо 
Ні хто є де ні хто є хто 
Все страшний сон пилюги 
 
Чи чуєш ти мене 
 
Чую тебе і себе 
Кукурікає з нас кукуріку 
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ВЕРНИ МЕНІ МОЇ ШМАТОЧКИ 
 
 
Лише прийдеш мені до голови 
Як думки мої твій вид роздряпають  
 
Вийдеш лишень перед мене 
Як очі мої загарчать на тебе  
 
Лише відкриєш уста 
Як мовчання моє щелепи тобі розірве  
 
Лише нагадаєш про себе 
Як пам’ять моя розверзе під тобою землю  
 
Ось до чого між нами дійшло  
 
 
1  
 
Верни мені мої шматочки  
 
Мої шматочки зі світлої мрії 
З шовкового усміху зі смугастого передчуття 
З моєї мережаної тканини 
 
Мої шматочки з крапчастої надії 
З палкого бажання з барвистих зорів 
З моєї цери  
 
Верни мені мої шматочки 
Верни поки я добрий  
 
 
2  
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Слухай ти чудо 
Скинь ту хустину білу 
Ми ж бо знайомі  
 
З тобою змалечку 
З одної миски сьорбали  
 
В одній постелі спали 
З тобою врічний ноже  
 
Облудним світом блукали 
З тобою зміюко на грудях  
 
Чуєш ти удавальнице 
Скинь ту хустину білу 
Навіщо нам лукавити  
 
 
3  
 
Не візьму тебе на плечі 
Не віднесу там де кажеш  
 
Ані підкований золотом 
Ані в колісницю вітру запряжений 
Ані райдугою загнузданий  
 
Не займай і не наймай  
 
Не буду ані з ногами в кишені 
Ані просилений у голку ані зав’язаний у вузол 
Ані просто будучи патиком  
 
Не лякай мене  
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Не буду ні печеним ні перепеченим 
Ні прісним ні солодким 
Не буду ні в сні  
 
Не забріхуйся 
Все одно то нічого не дасть  
 
 
4  
 
Геть із мого замурованого безмежжя 
Із зоряного кола навкруг мого серця 
Із мого кавалка сонця  
 
Геть із смішного моря моєї крові 
Із мого припливу і відпливу 
Геть із мого мовчання на суші  
 
Геть я сказав геть  
 
Геть із мого живого провалля 
Із голого батьківського стебла в мені  
 
Геть доки я маю кричати геть 
 
Геть із моєї голови що от-от розколеться 
Геть лише геть  
 
 
5  
 
До тебе прийдуть ляльки 
А я їх у крові своїй купаю 
У шматочки своєї шкіри вдягаю  
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Гойдалки їм зі свого волосся роблю 
Візочки зі своїх хребців 
Крилаті створіння з брів  
 
Перетворюю посмішки на метеликів 
І зуби свої на дичину 
Щоби полювали щоб якось вбивали час  
 
Ну чи не гарна забава для мене  
 
 
6  
 
Корінь тобі і кров і крону 
І все в житті  
 
Спраглі тобі картини у мозку 
І жар оченят на вершечках пальців 
І кожну кожну стопу  
 
У три казани капризи води 
У три печі знак вогню 
У три ями без імені й без молока  
 
Холодний подих тобі до горла 
До каменя зліва у грудях 
До птахи бритви у тому камені  
 
Невідь де у лігвище порожнечі 
У голодні ножиці початку й початку 
В небесну утробу чи відаю що то таке  
 
Насіння тобі і сік і сяйво 
І темряву і крапку в кінці мого життя 
І все на світі  
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7  
 
Що з моїми шматочками 
Не повернеш їх ні  
 
Спалю тобі брови 
Не будеш невидимою довіку  
 
Змішаю день і ніч тобі у голові 
Лупитимеш чолом об мої дверцята 
 
Обріжу тобі розспівані нігті 
Щоб ти не дряпала по мозку  
 
Нацькую твої тумани з костей 
Щоб спили зілля з язика  
 
Будеш бачити на що я здатен  
 
 
8  
 
І ти хочеш щоб ми любилися  
 
Можеш створити мене з мого попелу 
З уламків мого гуркоту 
З моєї забутої міцно нудьги  
 
Можеш красуне  
 
Можеш схопити мене за прядь забуття 
Щоб ніч обіймати мою у порожній сорочці 
Щоб моє цілувати відлуння  
 
Та ж ти не вмієш любитися  
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9  
 
Тікай чудо  
 
Кусаються наші сліди 
За нами в пилюці кусаються 
Ми одне одному не підходимо  
 
Міцний холодний дивлюся крізь тебе 
Крізь тебе проходжу з кінця в кінець 
Це не подібне на гру  
 
Де ми шматочки змішали  
 
Верни їх мені нащо вони тобі здалися 
Дурно на плечах бліднуть 
Верни їх мені у безвість свою тікай  
 
Тікай чудо від чуда  
 
Де очі твої 
І там є чудо  
 
 
10  
 
Чорний твій язик чорний полудень чорна надія 
Все в тебе чорне тільки дрож моя біла 
Мій тобі вовк під горло  
 
Гроза тобі постіль 
Страх мій узголів’я 
Широке тобі лихо-поле  
 
Полум’яні твої кавалки і зуби з воску 
А ти собі жуй ненажеро 
Скільки завгодно жуй  
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Німий твій вітер німа вода німі квіти 
Все у тебе німе тільки скрегіт мій голосний 
Мій тобі яструб на серце  
 
Менше тебе у матері жаху  
 
 
11  
 
Стер твоє обличчя зі свого обличчя 
Здер твою тінь зі своєї тіні  
 
Вирівняв гори в тобі 
На рівнинах твоїх понатворював гір  
 
Розсварив твої пори року 
Всі сторони світу відбив від тебе  
 
Обвив свій життєвий шлях круг тебе 
Свій несходимий світ неможливий  
 
А ти виглядай зустрічай мене  
 
 
12  
 
Досить красномовного сухоцвіту досить солодких 
нісенітниць 
Нічого чути не хочу нічого не хочу знати 
Досить досить всього 
 
Скажу востаннє досить 
Наповню рот землею 
Стисну зуби  
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Щоб перерізати сухочереп 
Щоб перерубати раз і назавжди  
 
Стану таким як є 
Без кореня без гілки без крони 
Обіпруся на себе 
На свої великі вузли  
 
Буду глодовим кілком у тобі 
Єдине чим можу бути 
У тобі нездала невміла потворо  
 
Не повернулася  
 
 
13  
 
Не жартуй чудо  
 
Ти сховало ніж під хустку 
Переступило межу підставило ніжку 
Попсувало гру  
 
Нехай мені перевернеться небо 
Хай сонце мені розіб’є голову 
Шматочки мої хай розбредуться  
 
Не жартуй чудо з чудом  
 
Верни мені мої шматочки 
А я тобі твої верну  
 

Переклав Іван Лучук 
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Новіца Тадич 
 

МУМІЯ 
 
Поглянь: народжую тебе як і ти мене 
народжуєш. Тварини кам'яніють й опускаються 
під землю. Птахи є пернатими рукавицями, 
крилатою сіллю, знаками. Сніг падає у горах. 
Суша є балконом відкритим до моря. 
Ти тут з'являєшся і свистиш, безодне. 
Твій поцілунок то сьома печать, закон над 
законами. Ніщо поруч нічого, прах єсмо 
над пустелею. На першому ж розі нас 
як сувеніри продадуть. Мумія підніметься 
щоб нас благословити. Останній буде мати 
білі, перевернуті очі. Застогне й посивіє 
раптово. На парканах висить худоба, з неба 
капають отрути. Мучитель вже поспішає, жінки 
склоокі. 

 
 

Переклав Іван Лучук 
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Звонко Каранович  
 

ПСИХОДЕЛІЧНЕ ХУТРО 
 
 
Торгуючи з Богом 
я став його вуличним ділером 
чекаю 
самотніх і зневірених 
завжди на тому самому місці 
завжди в тій самій шкірянці 
в тих самих запилених туфлях 
 
я виріс у мороці 
і дивився як блимає світло 
навколо обранців 
готовий був вибухнути в своєму закутку 
і врятувати свою а може й твою душу 
і душі всіх душ 
але це вже зробив один задовго до мене 
йому дали шанс а тоді розіп`яли 
мені ж лишилися тільки 
чотири стіни і місто 
і це єдине що маю 
 
вигнаний поміж люди 
продаю 
любов сліпим перехожим 
симфонії з пекла 
дебелих дітей 
завжди голодних 
проходжу 
завжди тою самою вулицею 
завжди зі спеченими губами 
завжди в тих самих заяложених джинсах 
 
ти мене знаєш 



 

 

 

223

та ніколи не кажеш — привіт 
твої груди 
торкнуться мене мимохідь 
твій запах 
нагадає мені про марність 
на твоїй футболці написано 
поети 
завжди заграють із вічністю 
 
телефон дзвонить у Бога 
йому ніколи взяти слухавку 
пакує й розсилає страждання вірним 
гуманітарну поміч святим 
він справді дбає про свій 
сумний цирк 
 
телефон дзвонить 
але він зайнятий 
і дозволяє подіям траплятися 
так як вони трапляються 
а я ношу своє 
волохате серце в дерев`яній коробочці 
завжди на тій самій вулиці 
завжди в тому самому парку 
завжди в тій самій шкірянці 
з піднятим коміром 
 
я хотів сказати тобі 
часом мені так самотньо 
стою 
дивлюсь людям просто у вічі 
вони дзеркала печалі 
тужливі скрипки 
із сірих околиць міста 
хтивість усюди 
земля від такої ноші стомилася 
на моїй футболці написано 



 

 224

лиш страждання 
належить людям 
 
стою 
завжди в тому самому парку 
продаю шматок за шматочком 
свого життя 
завжди тим самим людям 
твої груди торкнуться мене мимохідь 
темний вир пристрасті залишається після 
беззубих елегій 
 
я сказати тобі хотів 
що я звик до самотності 
вона не болить 
лишень жевріє 
а як з`явиться пломінь пристрасті 
це буде кінець 
ватра — диявол 
сатана з безліччю жадібних лизнів 
який 
особисто приходить по душу 
і з нею щезає 
 
торгуючи з Богом 
зостаюсь його вуличним ділером 
вигнаний поміж люди 
чекаю 
самотніх і зневірених 
це єдина моя робота 
в мене немає годинника 
ні ключів 
я поставив машину 
стареньке авто заіржавіле 
за першим сусіднім будинком 
чекаю 
завжди на тому самому місці 
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завжди в тих самих запилених туфлях 
завжди із піднятим коміром 
ти мене знаєш 
але ніколи не кажеш — привіт 
 
я виріс у мороці 
і заздрив художникам 
які із земних типів 
робили істот небесних 
заздрив 
волоцюгам і шаленцям 
вони ніколи не загравали з людьми 
комунізмом і нерухомістю 
ніколи не аплодували переможцям 
 
мій парк моє місце роботи 
стою й озираюся 
завжди насторожений 
мушу норму виконувати 
мої дні 
розсипані 
як конфеті викинуте з хмарочоса 
знаєш 
все доведене до крайньої міри 
коли жага стає хтивістю 
а самогубство 
голодом за життям 
 
і знову подорожую крізь себе 
увійшов у світ кривих ліній 
мої дзеркала пейзажами стали 
моя голова як і раніше єдиний мій дім 
 
шістнадцять годин роздумів в день 
чому всі найбільші філософи 
прагнули бути поетами 
у моїй кімнаті неприбраній 
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погнута металева тарілка 
повна недокурків 
і порожні пляшки від пива 
чекають своїх смітників 
 
майбутнє є світлим і нестерпним 
поки повзу під стінами самоти 
линуть дзвони 
інколи хочу щоб хтось цілував 
мої спечені губи 
інколи бачу 
як тіні покидають предмети 
 
вимагатиму 
скорочення робочого часу 
підвищення добових 
масажу ніг 
мені потрібна увага 
оксамитний театр із пір`ям 
і високими каблуками 
це 
саме те що я сказати хотів 
 
страждання не вишукане 
і так важко коли ти відвернеш голову 
і пройдеш повз мене 
твої груди 
торкнуться мене мимохідь 
на твоїй футболці написане щось таке 
що мене справді тривожить 
 
ти знаєш про що я 
 
 

Переклад Алли Татаренко 
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ПОЕЗІЯ ДЛЯ ДІТЕЙ 
 
Бранко Чопич 
 
П’ЯТИПОВЕРХОВИЙ ХВОРИЙ 
 
 
До нашого знаного лікаря Яна  
телефонують з Калемегдана. 
 
– Лікарю любий, захворів наш гість,  
він кашляє дуже, нічого не їсть! 
 
– Маєте гостя? 
Він що – нетутешній? 
 
– З Африки він. Африканець справдешній. 
 
– Уже вирушаю. Тільки, прошу,  
скажіть мені поверх, нехай запишу. 
 
– Поверх який це?.. то важко сказати: 
болить його третій, а, може, і п’ятий. 
 
Лікар дивується: – Що це за хворий?  
Він, слід розуміти, п’ятиповерховий? 
 
– Лікарю любий, так! Саме так!  
Це вас турбує міський зоопарк. 
В нас гостює жираф – довгоногий, цибатий,  
горло болить його – це і є поверх п’ятий. 
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Бранко Чопич 
 
ОГОЛОШЕННЯ В ГАЗЕТІ «КАПУСТЯНІ ВІСТІ» 
 
 
Газета «Капустяні вісті» 
популярна в селі та в місті. 
У ній і слова брехні нема,  
в рубриці оголошень зокрема. 
 
 
ПРОПОНУЮ СВОЇ ПОСЛУГИ 
 
Непитущий школяр-третьокласник, 
не грошолюб і не баляндрасник,  
чемний, по вулицях не тиняється,  
на ласощах змалечку знається, 
тому охоче займе посаду  
директора фабрики шоколаду. 

Єдина вада моя – 
та, що я 
па-же-ра! 

 
 
ПОТРІБЕН СУФЛЕР 
 
Нашій школі потрібен суфлер  
для учнів, які дотепер  
не знають таблиці множення.  
Просить про це 

математик Добрянський 
СШ № 4 
проспект Балканський 
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ОБМІН 
 
Чотири двійки – свіжі-свіженькі,  
сьогодні отримані, ще тепленькі,  
міняю, мої дорогенькі,  
на трійку одну – стару, пересічну,  
хай і припсовану, хай тогорічну. 

Ратибор Костич  
азбукоборець 

 
 
ДОВОДЖУ ДО ВІДОМА 
 
Цього року мій сад квітне рясно, 
яблука, груші вродять прекрасно. 
Доводжу до відома пустунів: 
начувайтесь! Я доґа завів! 

Садівник Лях  
Шабацький шлях 

 
 
ЗНАХІДКА 
 
Увага! Знайшов я м’яча із онуч. 
Ним розбите вікно моє нашвидкуруч. 
Гравець до мене хай звернеться сам, 
м’яча в повній цілості я віддам. 

Йован Побиван  
боксер-ветаран 
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Бранко Чопич 
 
ЗИМОВІ ПОДАРУНКИ 
 
 
Метеликів білих веселі загони  
над землею літають навперегони,  
на соснах з’явились білі корони. 
 
Кожна хатина – сива бабуня,  
білу намітку накинула клуня,  
пухову хустку – верба-плаксуня. 
 
Кожен отримав свій подарунок, 
хто срібний панцир, хто білий клунок, 
як хочеш, можеш вести їм рахунок. 
 
Лиш учень мій злиться: нині селом  
він по першому снігу стрибав дроздом,  
і ніс червоний отримав притьмом. 
 
 
Бранко Чопич 
 
КАЗКА ПРО МІСЯЦЯ І ЙОГО БАБЦЮ 
 
 
Ген-ген далеко в лісі густому  
горить багаття, а глянь зблизенька – 
там срібний замок, а в самку тому  
гуляє жінка сива старенька. 
Над дахом в’ється блакитний дим; 
живе тут Місяць і бабця з ним. 
 
А де той Місяць, сріблом розшитий? – 
виходить бабця на срібний ґанок. 
Ой буде Місяць, ой буде битий,  
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коли додому прийде під ранок. 
Де це він бродить, куди подався, 
учора з вечора загулявся? 
 
«О, прут покаже, що він уміє!  
Сверблять в мене руки!» – 
бабця радіє. 
 
У лісі пізня-пізня година,  
на ґанку бабця сидить, дрімає, 
в руці у неї прутик-лозина. 
Тим часом Місяць небом гуляє, 
бродяга-Місяць в синьому морі 
дукатом жовтим заплив між зорі. 
 
Під ранок пташка крильми заб’ється, 
промерзла пташка в імлі густій. 
Лякливо Місяць лісом крадеться, 
іде босоніж у замок свій. 
 
Як справжній привид, іде тихенько  
і раптом – леле! – завмер Місяченько:  
на східцях ґанку бабуня спить, 
а на лозині роса блищить. 
 
Де не взялась тут сорока біла, 
мов дідько звідкись її надніс, 
сорока біла заторохтіла: 
«Цей Місяць злодій, крав зорі з неба, 
його зловити, побити треба, 
у нього, гляньте, світиться ніс!» 
 
Та Місяць швидко ногам дав знати,  
шмигнув у двері, ліг спочивати.  
Сорока знову крик піднімає: 
«Прокинься, бабо, він утікає!» 
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Зірвалась бабця на рівні ноги,  
питає: «Що це – ява чи сон?  
Це світло звідки? – Чиї це роги?  
Скажи, сороко, в замку дракон?» 
 
«Це – злодій, злодія бити треба, – 
кричить сорока, – 
він зорі крав з неба!» 
 
«Цікаво – хто то? – бабця питає, 
насправді знає – хто злодій той, – 
ніхто не інший в небі літає, 
а внук мій рідний – нічний герой!» 
 
Підходить бабця до ліжка внука, 
у чубі внука срібна пилюка – 
іскриться срібний зоряний пил. 
 
«Куди ж це ноги його носили? 
Не втримують вдома ніякі сили, 
бо вабить і манить його небосхил. 
Що з ним робити? Мушу лупити!» 
Бере бабуня його сандалі 
і починає їх прутом бити. 
 
«Б’ю вас і буду бити надалі, 
це ви, сандалі, ви винуваті, 
що не сидиться внукові в хаті!» 
Бідні сандалі 
дружно скриплять: 
«Не нас, а ноги його 
винувать! 
І голову: чень – 
вночі гуляє, бо виспиться вдень!» 
 
Бабця лютує. 
«Лиха година! 
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Хіба це рідна моя дитина?! 
Я краще дідька скубну за вуха, 
ніж вдарю прутом сонного внука, 
його наб’ю ще, колись і не тут…» – 
так бабця каже й кидає прут… 
 
 
Душан Радович 
 
МАЛЕНЬКЕ ЖИТТЯ 
 
 
Хтось коле-коле,  
а я лиш поколюю. 
 
Хтось їжу солить, 
а я лиш присолюю. 
 
Хтось любить хрустіти,  
я лиш похрустую. 
 
Хтось їсть-кусає, 
а я лиш покусую. 
 
Комусь дрімати,  
мені ж дріматоньки. 
 
Комусь працювати,  
мені працюватоньки. 
 
Комусь радіти,  
мені радітоньки. 
 
Отак і живу, як всі дітоньки. 
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Душан Радович 
 
БУДЬМО! 
 
 
Усе ростуче 
нехай росте. 
Усе квітуче 
нехай цвіте. 
Нехай росте і цвіте 
невпинно. 
Воно рости і цвісти 
повинно. 
 
Жало хай жалить, 
хай злиться зло. 
Нехай літає 
кожне крило. 
Як любо-мило увись летіти! 
Як любо-мило жити на світі! 
 
Все, що літає –  
нехай літає. 
Все, що співає – 
нехай співає. 
 
Все, що з очима, 
все зряче – хай бачить. 
Все те, що скаче – 
нехай собі скаче. 
Нехай стрибає, хто має ноги! 
Біжать назустріч шляхи-дороги! 
 
Дзьобатим-пернатим 
нехай клюється, 
а колосистим  
нехай колоситься. 
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Як любо-мило співати, радіти! 
Як любо-мило жити на світі! 
 
БУДЬМО! 
БУДЬМО! 
БУДЬМО! 
 
 
Душан Радович 
 
ЛЕВ-СТРАХОВИЩЕ 
 
 
Жив собі на світі лев... 
Лютий лев! – 
від будинків і дерев 
вищим був той лев! 
 
Моторошно, страшно! 
 
Лев ходив трьома ногами,  
обертав трьома хвостами,  
у три вуха наслухав… 
 
Моторошно, страшно! 
 
Не питайте, що він їв.  
Все він їв, що сам хотів – 
він ковтав корів,  
наче комарів! 
 
Моторошно, страшно! 
 
Зуби гострі, в оці гнів.  
Лев нікого не жалів! 
 
Моторошно, страшно! 
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Поки дівчинка мала  
в руки ґумку не взяла  
і його не витерла. 
 
Моторошно, страшно! 
 
 
Душан Радович 
 
ОСІННІЙ ВІРШ 
 
 
Тільки-но вітри у полі  
почали свої гастролі,  
як втягнули в круговерть  
осінь з жовтими значками, 
з горобцями і котами – 
все пішло уверх ногами,  
полетіло шкереберть... 
 

Скрізь гармидер, шарварок – 
розпочався ярмарок! 

 
Продаємо кіш квасолі, 
щоб купити парасолі!  
Продаємо босоніжки, 
щоб купити чоботята!  
Продаємо самокати, 
а купуємо санчата!  
Продаємо бадилинки, 
а купуємо сніжинки! 
 
Продамо сінов’язалки, 
купим грілки і скакалки.  
Ногавиці продамо, 
рукавиці купимо. 
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Збудемось морозива – 
чаю нап’ємось! 
 
Бо: 
все пішло уверх ногами  
з дня, коли в ранковий час  
сонце лютим пробудилось,  
нам на дах не опустилось,  
нас не гріє, не голубить,  
наче нас уже не любить! 
 
 
Душан Радович 
 
НІ–ТАК 
 
 
Не рука коротка, ні! – 
так, це клямка високо. 
 
Не мілка ця річка, ні! – 
так, це ноги довгі. 
 
Не малий цей кусень, ні! – 
так, це рот великий. 
 
Не зеренець мало, ні! – 
це пташок багато. 
 
 
Душан Радович 
 
А ЩОБ ЗНАЛА! 
 
 
– Що внизу там? – запитала,  
нахилилась та й упала. 
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– Хто? 
– Ложка, надто вже цікава. 
 
 
Душан Радович 
 
ГОЛУБИЙ ЗАЄЦЬ 
 
 
Я півсвіту обходив, 
я три моря переплив, 
три вершини подолав,  
поки зайця не спіймав, – 

зайця голубого,  
іншого такого  
не знайти ніде! 

 
Заєць той  

і жне, і сіє,  
він усе  

робити вміє – 
хліб пекти, 

грядки полоти,  
прясти, шити 

і пороти,  
і на скрипці 

вміє грати,  
і кімнати 

підмітати,  
а ще куховарити,  
по-французьки шпарити. 

Іншого такого  
зайця голубого 
не знайти ніде! 

 
Мав я намір, слід сказати,  
зайця вам подарувати,  
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щоб той заєць вас купав,  
вам обіди готував,  
прибирав кімнати, шив,  
од собак вас боронив, 
вам зав’язував краватки  
і загадував загадки, 
грав на скрипці вечорами,  
веселився разом з вами,  
грав у шахи, танцював,  
по-французьки розмовляв, – 

той небачений,  
чудний – 
заєць голубий! 

 
У валізі через ліс  
я додому зайця ніс.  
Перед домом заєць каже:  
– Зупинись, мій вірний страже,  
мій мисливче дорогий.  
Я нечесаний, брудний,  
щоб у тебе поселитись,  
мушу я причепуритись,  
покупатись під дощем,  
розчесатись гребінцем, 
горло соком освіжити, 
вуса вгору підкрутити,  
на ногах обстригти нігті,  
і хоч метрів сто пробігти. 

Бачив хтось такого  
зайця голубого?  
Ні! 

 
Я валізу відкривав, 
з неї зайця випускав. 
Та мій заєць не купався, 
не вмивався, не чесався, 
і не думав стригти нігті, 
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а пустився бігти, бігти, 
і побіг, побіг, побіг 
на край світу. 
Плач і сміх! 

Більше вже такого  
зайця голубого  
не знайти ніде! 

 
Любивоє Ршумович 
 
ДІТИ 
 
Діти вам – не діти? – 
іграшки для тіток – діти?  
Ні! – на те є діти,  
щоб любити їх і розуміти. 
 
Може, не повірите 
в те, що і великий Ґете 
був колись манюнею 
і від мух одмахувався: гетьте! 
 
І гайдук – відважний Велько,  
що громив у битвах супостата,  
полюбляв малям смоктати пальчик,  
а ще дер, бувало, штаненята. 
 
Космонавт Гагарін,  
що з ракети слав Землі привіти,  
а колись він, в пелюшка сповитий,  
у візочку їздив, як всі діти. 
 
Діти вам – не діти? – 
іграшки для тіток – діти?  
Ні! – на те є діти, 
щоб любити їх і розуміти. 
Любивоє Ршумович 
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ЧОМУ ДРАКОНИХА ПЛАЧЕ 
 
 
Бо сміються із дитятка,  
із її драконенятка. 
 
Кажуть, що воно гидке.  
Як їй слухати таке? 
 
Хай гидке воно, глухеньке,  
мамі все одно гарненьке. 
 
 
Любивоє Ршумович 
 
О, ЯКБИ-ТО МАВ Я 
 
 
О, якби-то мав я сім голів, 
красивішим став би в сім разів. 
 
Сім голів – сім зачісок на виду:  
люди озираються, коли я іду. 
 
Я вдягав би з радістю сім краваток,  
і мене любило б семеро дівчаток. 
 
Був би я сильнішим од семи борців,  
сім сніданків зранку я б щоденно їв. 
 
Говорив би дзвінко, голосніше всіх,  
заспівати хором сам один я б міг. 
 
Пустуну, що дражнить малюків,  
показав би я всі сім язиків. 
 



 

 242

Та, коли подумати... сім голів: 
аж сім стрижок – як би це я стерпів? 
 
Заболіли б зуби... уявити страшно:  
семеро дантистів мучать бідолашного. 
 
А коли б розбив я сім носів, о-йой,  
певно, аж у Косові мій почули б зойк. 
 
Тож, хіба я дурень? Ні, і ще раз – ні!  
Досить однієї голови мені. 
  
 

Переклала Оксана Сенатович 
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БІОГРАФІЇ АВТОРІВ ТА ПОКАЖЧИКИ ПЕРЕКЛАДІВ ТА 
СТАТЕЙ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 

 
хронологічні бібліографії українських перекладів творів 

представлених сербських письменників та бібліографії статей про 
них, укладені в алфавітному порядку прізвищ літературознавців 

 
Албахарі Давид  

Давид Албахарі (1948, Печ) – письменник і перекладач. Автор 
численних збірок оповідань і романів, а також есеїстичних 
книжок. З 1994 р. живе в Калгарі, Канада. 

За збірку оповідань «Опис смерті» (1982) отримав літературну 
премію імені Іво Андрича. Збірка оповідань «Пелерина» (1993) 
відзначена літературною премією імені Станіслава Вінавера та 
премією імені Бранко Чопича. Автор збірок оповідань: «Родинний 
час» (1973), «Звичайні оповідання» (1978), «Родимчик у стодолі» 
(1984), «Простота» (1986), «Незвичайні оповідання» (1999), 
«Друга мова» (2003), «Тіні» (2006) і «Щоночі в іншому місті» 
(2008, літературна премія «Золотий сонях»), «Втрачений шанс» 
(2013). 

Роман «Принада» (1996) нагороджений премією часопису 
«НИН» як кращий роман 1996 року, а також премією Національної 
бібліотеки Сербії і премією «Балканіка». Інші романи: «Суддя 
Димитрієвич» (1978), «Цинк» (1988), «Коротка книга» (1993), 
«Снігова людина» (1995), «Морок» (1997), «Гец і Майєр» (1998), 
«Мандрівник світом» (2001), «П’явки» (2006), «Людвіг» (2007), 
«Брат» (2008), «Донька» (2010), «Контрольний пункт» (2011), 
«Царство тварин» (2014). 

Збірки есе: «Переписування світу» (1997), «Тягар» (2004), 
«Діаспора та інші речі» (2008). Книжки Д.Албахарі перекладено 
багатьма мовами світу. Українською вийшов роман «Снігова 
людина» (часопис «Всесвіт»), оповідання «Німа пісня» 
(«Антологія сербської постмодерної фантастики» С. Дам`янова), 
«Слова – це щось інше» та «Хтось третій» (у антології сербського 
оповідання «Нездоланний ерос оповіді»). 



 

 244

 
  П е р е к л а д и   

1. Слова – це щось інше / Пер. з серб. А. Татаренко // 
Королівський ліс. – Львів, 2002. – Кн. 2: Альманах «кохання». 
– С. 117–119. 

Те саме: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 
www.rastko.rs/rastko–ukr/prevodi/dalbahari–slova_ukr.html 

Те саме: Нездоланний ерос оповіді: антологія сучасного 
сербського оповідання. – Львів: Кальварія,  2009. – С. 86–89. 

2. Німа пісня / Пер. Н. Чорпіта // Антологія сербської 
постмодерної фантастики / Упоряд. С. Дам’янов; Передм. 
А. Татаренко; Худож. оформл. Ю. Кох. – Львів: Піраміда, 2004 
– (Fest проза). – C. 105–115. 

3. Снігова людина / Пер. О. Кривоніс // ВсеСвіт. – Київ, 2007, 1–
2 (937-938). – С. 8–50. 

4. Слова – це щось інше // Нездоланний ерос оповіді: антологія 
сучасного сербського оповідання. – Львів: Кальварія,  2009. – 
С. 86–89. 

Пр о  н ь о г о  

5. Татаренко А. Сучасність у дзеркалі історії (про елементи 
історичного у сербському романі 80-90-х рр.) // Facta 
universitatis/ Series Linguistics and Literature: Published by 
University of Niš, 1999. – Vol. 2. – N 6. – P. 33–41.  

 

Андрич Іво 

Іво Андрич (1892, Долац б. Травника – 1975, Белград). Класик 
сербської  літератури. Лауреат Нобелівської премії (1961). Свій 
літературний шлях почав як поет (перші вірші опубліковані 1911 
р.). Перші книжки Андрича «Ex Ponto» (1918) і «Неспокої» (1920) 
є збірками поезії у прозі. Друга фаза його творчості (20-30-ті рр. 
ХХ ст.) позначена домінацією оповідань («Шлях Алі Джерзелеза», 
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«Панянка» (1945), «Проклятий двір» (1954), а також незавершеним 
романом «Омер-паша Латас». Останнє оповідання Іво Андрича 
«Єлена, жінка якої немає» виходить друком у 1962 році. Протягом 
свого творчого життя Андрич писав поезію, а також афористичні 
записи («Знаки вздовж дороги»). У спадщині письменника 
представлена також есеїстика, дорожні нариси, літературна 
критика. 

Твори Іво Андрича перекладені багатьма мовами світу, в тому 
числі українською. 
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Каранович Звонко 
Звонко Каранович  (1959, Ніш) – сербський поет і прозаїк. 

Працював журналістом, редактором, ведучим радіопрограм, ді-
джеєм, організатором концертів, був власником музичного 
магазину. Єдиний сербський поет, який має свій фан-клуб 
(«Срібний Серфер»), який заснований у 1991 році й існує досі. 

Автор поетичних збірок: «Blitzkrieg» (ранні поезії 1980 – 1986 
рр.) (1990), «Срібний Серфер» (1991, 2001), «Мама меланхолія» 
(1996), «Extravaganza» (1997), «Темна магістраль» (2001), 
«Роздягання» (2004). Вибрані поезії публікувалися у збірках 
«Неонові собаки – вибрані поезії» (2001), «Темна магістраль» 
(Загреб, 2008). Зібрані поезії Звонко Карановича вийшли у 
поетичному томі під назвою «Box set» (2009).  Останнім часом 
експериментує з жанром поезій у прозі («Лунатики на виїзді» 
(2012, літературна премія імені Лази Костича) та «Клітки» (2013, 
літературна премія імені Біляни Йованович). 

Автор трилогії «Щоденник дезертира», яка складається з 
романів «Більше, ніж нуль» (2004), «Чотири стіни і місто» (2006; 
український переклад вийшов у видавництві «Факт» 2009 року), 
«Три картини перемоги» (2009).  
Поезія Звонко Карановича перекладалася англійською, німецькою, 
грецькою, угорською, болгарською, македонською, словенською, 
словацькою, чеською, польською мовами. Українською вийшла 
збірка його вибраних поезій «Барабани і струни, магістраль і ніч» 
(«Піраміда», 2011). 
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7. Tatarenko A. Na semaforu poetike: roman kao vožnja (trilogija 
Zvonka Karanovića Dnevnik dezertera) // U čast Pera Jakobsena: 
Zbornik radova / Prired. Dejan Ajdačić, Persida Lazarević di Đakomo. 
– Beograd: SlovoSlavia, 2010. – S. 491–499. 

8. Татаренко А. Вірші про пристрасть, і скло, і швидкі автомобілі 
та інші крихкі речі / Алла Татаренко // Каранович З. Барабани і 
струни, магістраль і ніч / З серб. перекл. Алла Татаренко. // 
Львів: ЛА «Піраміда». – 2011. – С. 3−5. 

 

Кіш Данило 
 

Данило Кіш (1935, Суботиця – 1989, Париж) – один з 
найвизначніших представників сербської літератури ХХ століття. 
Прозаїк, поет, драматург, перекладач. Багато років провів у 
Франції, залишаючись активним учасником літературного процесу 
в рідній країні. Його багатий творчий доробок містить романи 
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(«Мансарда», 1962; «Псалом 44», 1962; «Сад, попіл», 1965; 
«Клепсидра», 1972), цикли оповідань («Ранні печалі», 1969; 
«Гробниця для Бориса Давидовича», 1976; «Енциклопедія 
мертвих», 1983), кілька книг есе, особливе місце серед яких займає 
«Урок анатомії» (1978) – полемічний автопоетичний твір, 
авторське обгрунтування постмодерністської поетики. Есеїстика 
Кіша представлена також збірками «По-етика» (1972), «По-етика, 
книга друга» (1974), «Homo poeticus» (1983). Драматургічний 
доробок письменника включає драми «Електра», «Ніч та імла», 
«Папуга», «Дерев’яна скриня  Томаса Вулфа», «Механічні леви». 
Після смерті письменника було видано такі його твори: «Життя, 
література» − есе, інтерв’ю, частина рукописної спадщини (1990), 
«Склад» − твори, що залишилися у рукописах (1995). Після смерті 
Кіша вийшла друком збірка його оповідань «Лютня і шрами», 
підготовлена до друку М. Міочинович. Попри модерністські 
характеристики ранніх творів Кіша, вже починаючи з них у 
творчості письменника виявляються риси постмодерністської 
поетики, що робить його одним із фундаторів постмодернізму в 
сербській літературі. 

Лауреат численних літературних премій, як вітчизняних, так і 
закордонних (літературна премія часопису «НИН» за кращий 
роман року, літературна премія імені Іво Андрича, літературна 
премія імені Меші Селімовича, премія АВНЮ, літературна премія 
імені Скендера Куленовича, Grand aigle d’or de la ville de Nice 
(Франція), Preis des Literaturmagazins (Німеччина), Premio di 
Tovere (Італія), Bruno Schulz Prize (США) та ін.  

Твори Данила Кіша перекладені понад двома десятками мов, у 
тому числі українською. В українському перекладі вийшли 
«Енциклопедія мертвих» («Класика»), «Гробниця для Бориса 
Давидовича» («Класика»), «Книга любові і смерті: ‛Енциклопедія 
мертвих’, ‛Гробниця для Бориса Давидовича’, ‛Лютня і шрами’» 
(«Піраміда»), а також публікації у періодиці (часопис «Ї», 
«Всесвіт»).   
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// Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. 
Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : Зб. наук. пр.– Київ, 
2011. – Вип. 15. – С. 343–355. 
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20. Гогуля М. Образ Києва в оповіданні Данила Киша «Механічні 
леві» // Київ і слов’янські літератури: збірник / Упор. Деян 
Айдачич. – Київ: Tempora, 2013. – C. 299–304.  

21. Гогуля М. Топос тварини у прозі Данила Кіша  // Сучасні 
літературознавчі студії. Топос тварини як антропологічне 
дзеркало : Зб. наук. пр. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2011. – Вип. 
8. – С. 404–412.  

22. Гогуля М. Тоталітарний наратив у прозі Данила Кіша  // Мова 
і культура : Науковий журнал. – Київ, 2011. – Вип. 14. – Т. ІІ 
(148).  – C. 260–265. 

23. Татаренко А. Данило Кіш // Зарубіжні письменники: 
Енциклопедичний довідник у 2-х частинах,  за ред. Н. 
Михальської та Б. Щавурського,  Том І, А-К. – С. – 760–761. 

24. Татаренко А. (Де)міфологізація історії в малій прозі Д. Кіша 
та Б. Пекича // Біблія і культура : наук.-теорет. журн./ за 
ред. А. Є. Нямцу. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 
Вип. 14. – С. 215−221. 

25. Татаренко А. Елементи (прото)постмодерністської поетики у 
романі Д. Кіша «Клепсидра» // Слов’янський збірник: збірник 
наукових праць. Вип. ХІV–ХV. – Одеса, 2011. – С. 353−362. 

26. Татаренко А. Лицар сумніву Данило Кіш // Ї. – Львів, 1999. – 
Чис. 15. – С. 113–125. 

27. Татаренко А. Лицар сумніву Данило Кіш // Ї. – Львів, 1999. – 
Чис. 15. – С. 113–125. 

Те саме: // Слово: науково-літературний і культурологічний 
часопис. – Руски Крстур: Новинско-издавачка установа „Ридне 
слово“. – 2008. – 1. С. 112–122. 

28. Татаренко А. Книга про кохання i про смерть: метафізична 
парабола Данила Кіша // Енциклопедія мертвих / Кіш Д.. – 
Львів: Класика, 1998. – С. 144–146. 

29. Татаренко А. Постмодерні експерименти з формою в романі 
Данила Кіша «Мансарда» // Проблеми слов`янознавства. – 
Львів, 2007. – Вип. 56. – С. 142–149. 
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30. Татаренко А. Homo poeticus: штрихи до портрету 
письменника // Кіш Д. Гробниця для Бориса Давидовича, 
Львів, 2000. – С. 119–141.  

31. Татаренко А. Формальні пошуки у творчості Данила Кіша // 
Татаренко А. Поетика форми в прозі постмодернізму (досвід 
сербської літератури)  : монографія / Алла Татаренко. – Львів: 
ПАІС, 2010. – С. 67–110. 

32. Татаренко А. Циклізація як складова наративної стратегії 
Данила Кіша-оповідача // Біблія і культура: Збірник наукових 
статей. Вип.11. / За редакцією А.Є. Нямцу. – Чернівці: Рута, 
2009. – С. 157–164. 

33. Татаренко А. Чи стане література «енциклопедією мертвих»? 
// Молода нація: Альманах. – Київ, 1999. – Вип. 13. – С. 252–
259.  

Книга Д. Кіша “Енциклопедія мертвих”. 

34. Татаренко А. Сербське відлуння поетики Бруно Шульца // 
Шульцівські інспірації в літературі : Наукові матеріали ІУ 
Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі / за ред.. 
Віри Меньок. – Полоністичний науково-інформаційний центр 
ім..Ігоря Менька ДДПУ ім..Івана Франка. – Дрогобич: Коло, 2010. 
– С.49−62. 

(про творчий зв’язок поетики Б. Шульца та Д.Кіша) 

 

Михаїлович Драґослав  
 

Драгослав Михаїлович (1930, Чупрія) – видатний сербський 
прозаїк, драматург, публіцист. Найвідомішим твором письменника 
є роман «Коли цвіли гарбузи» (1968), який став культовою книгою 
для багатьох поколінь читачів. У його багатому творчому доробку 
є твори різних жанрів, у тому числі: «Добраніч, Фреде!» 
(оповідання, 1967), «Вінок Петрії» (прозовий цикл, 1975), «Люди в 
чоботях» (роман, 1983), «Впіймай зірку, що падає» (оповідання, 
1983), «Уведення в курс справ» (драми, 1983), «Полювання на 
клопів» (оповідання, 1993), «Горить Морава» (роман, 1994), 
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«Голий острів» (документальна публіцистика, 1990-1995), 
«Фрагменти про злочинців» (проза, 1996), «Злочинці» (роман, 
1997), «Безплідна осінь» (оповідання, 2000), «Третя весна» (роман, 
2002), «Виживання» (оповідання, 2010) та ін. 

Твори Драгослава Михаїловича перекладені на більшість 
європейських мов. Українською перекладений його роман «Коли 
цвіли гарбузи» («Факт»). 

 
П е р е к л а д и  

 
1. КОЛИ ЦВІЛИ ГАРБУЗИ / Пер. з серб. М. Василишин. – 

Київ: Факт, 2008. – 136 с. – (Exceptis excipiendis) 

2. «Література повинна бути суб'єктивною» (Питання Деян 
Айдачич, Переклад Олени Деркач)  [Електрон. ресурс]. – 
Режим доступу: http://litakcent.com/2009/03/14/dragoslav-
myhajilovych-literatura-povynna-buty-subjektyvnoju/ 14.03.2009. 

Те саме: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 
www.rastko.rs/rastko/delo/13573 

Те саме: Альманах ЛітАкцент. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 
430–432. 

Про  н ь о г о  

3. Василишин М. Б. Особливості наративної стратегії 
Д. Михаїловича («Вінок Петрії») // Vivat Academia: Матеріали І 
Всеукр. наук. конф. молодих учених-філологів (25–26 квіт. 
2001 р.). – Львів, 2003. – С. 303–306. 

4. Василишин Марія.  Особливості перекладу творів Драґослава 
Михаїловича // Українсько-сербський збірник Украс. – Kиїв, 
2008. – Вип. 3. – С. 65–70. 

Те саме: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.rastko.rs/rastko/delo/13701 

Те саме: Василишин Марија. Особености превода дела 
Драгослава Михаиловића [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 
www.rastko.rs/rastko/delo/13125 
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5. Єдлинська Г. М. Михаїлович (Михаиловић) Драгослав // 
Українська літературна енциклопедія: В 5 т. – Київ, 1995. – Т. 
3. – С. 365. 

6. Єдлинська Г. М. Нові стильові особливості сучасної сербської 
прози і творчість Драгослава Михаїловича // Проблеми 
слов’янознавства. – Львів, 1983. – Вип. 27. – С. 14–20. 

7. Єдлинська Г. Пошуки добра і любові: (Нотатки про творчість 
Драгослава Михаїловича) // Всесвіт. – 1983. – № 3. – С. 141–
143. 

8. Едлинская А. Н. Творчество Д. Михайловича и проблемы 
развития сказовой формы повествования в современной 
сербской прозе: Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Киев. гос. 
ун-т им. Т. Г. Шевченка. – Київ, 1983. – 25 с. 

9. Едлинская А. Н. Творчество Д. Михайловича и проблемы 
развития сказовой формы повествования в современной 
сербской прозе: Дис. ... канд. филол. наук. – Київ, 1983. – 220 л. 

10. Едлинская А. Н. Творчество Драгослава Михайловича и 
некоторые тенденции в развитии сербской прозы конца 60–70-
е годы // Совет. славяноведение. – 1987. – № 4. – С. 71–81. 

11. Ільїна Г. Я., Яковлєва Н. Б.  Югославський роман 70-х років 
// Література правди і прогресу: До питання розвитку літ. 
процесу в європ. соціаліст. країнах. – Київ, 1979 – С. 234-263.  

Про роман «Вінок Петрії»  

12. Левицький В. На рингу з Гелловіном 
http://litakcent.com/2008/05/05/vjacheslav-levyckyj-na-rynhu-z-
hellovinom/> 5.05.2008. 

Те саме: // Альманах ЛітАкцент. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 
418–422. 

13. Левицкий В'ячеслав. Місто як полеміка в романі Драгослава 
Михаїловича “Коли цвіли гарбузи” // Українсько-сербський 
збірник Украс. – K., 2008. – Вип. 3. – С. 54–60. 

Те саме: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.rastko.rs/rastko/delo/13699 
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Те саме: Левицки Вјачеслав. Град као полемика у роману „Кад 
су цветале тикве” [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 
www.rastko.rs/rastko/delo/13133 

14. Рудяков Павло: Роман Д. Михаїловича “Коли цвіли гарбузи” 
у контексті сербської прози : 60-70-х рр. ХХ ст.: мотив 
переселення героя // Українсько-сербський збірник Украс. – 
Kиїв, 2008. – Вип. 3. – С. 33–38. 

Те саме: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.rastko.rs/rastko/delo/13696 

Те саме: Павел Рудјаков. Роман Д. Михаиловића "Кад су 
цветале тикве" у контексту српске прозе 60-70-их година 20. 
векамотив сеобе јунака [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 
www.rastko.rs/rastko/delo/13150 

15. Татаренко Алла. Деякі особливості наративної стратегії 
Драгослава Михаїловича-оповідача // Українсько-сербський 
збірник Украс. – Kиїв, 2008. – Вип. 3. – С. 39–43.  

Те саме: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.rastko.rs/rastko/delo/13697 

Те саме: Татаренко Ала. Прилог проучавању наративних 
стратегија Драгослава Михаиловића – приповедача [Електрон. 
ресурс]. – Режим доступу: www.rastko.rs/rastko/delo/13120 

16. Шуруй Оксана. Стосунки з Батьківщиною у романі 
Драґослава Михаїловича “Коли цвіли гарбузи” // Українсько-
сербський збірник Украс. – Kиїв, 2008. – Вип. 3. – С. 61–64.  

Те саме: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.rastko.rs/rastko/delo/13700 

Те саме: Оксана Шуруј. Односи са Отаџбином у роману 
Драгослава Михаиловића "Кад су цветале тикве" [Електрон. 
ресурс]. – Режим доступу: www.rastko.rs/rastko/delo/13134 

17. Ярмак Вероніка. Семантичний діапазон плюсквамперфекта в 
романі Драгослава Михаїловича “Коли цвіли гарбузи” та в 
його перекладі українською мовою // Українсько-сербський 
збірник Украс. – Kиїв, 2008. – Вип. 3. – С. 44–53. 
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Те саме: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.rastko.rs/rastko/delo/13698 

Те саме: Јармак Вероника. Семантички дијапазон 
плусквамперфекта у роману Драгослава Михаиловића „Кад су 
цветале тикве”у оригиналу и преводу на украјински језик 
[Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 
www.rastko.rs/rastko/delo/13126 

 

Павич Мілорад 
 

Мілорад Павич (1929, Белград – 2009, Белград) – один з 
найвидатніших сербських письменників. Прозаїк, поет, драматург, 
історик літератури, перекладач. Автор поетичних збірок 
«Палімпсести» (1967), «Місячний  камінь» (1971), численних 
збірок оповідань («Залізна завіса» (1973), «Коні святого Марка» 
(1976), «Російський хорт» (1979), «Нові белградські оповідання» 
(1981), «Душі купаються востаннє» (1982) «Вивернута рукавиця» 
(1989), «Скляний слимак» (1998), «Страшні любовні історії» 
(2001), повісті «Капелюх з риб’ячої шкіри» та ін. У 2008 р. вийшло 
зібрання оповідань Мілорада Павича в одному томі «Всі 
оповідання». Світову славу письменнику приніс його роман 
«Хозарський словник» (1984). Павич також є автором романів 
«Краєвид, мальований чаєм» (1988), «Внутрішня сторона вітру, 
або роман про Геро та Леандра» (1991), «Остання любов у 
Царгороді» (1994), «Зоряна мантія» (2000), «Сім смертних гріхів» 
(2002), «Унікум» (2004), «Друге тіло» (2006), «Паперовий театр» 
(2007), «Мушка» (2009). Його перу належать інтерактивні драми 
«Назавжди і ще один день» (1993), «Ліжко на трьох» і «Скляний 
слимак» (2002), комедія «Весілля в купальні» (2005). Автор 
фундаментальних розвідок з історії сербської літератури.  

Твори М. Павича перекладено багатьма мовами: тільки у ХХІ 
столітті вийшло більше ста перекладів його творів мовами світу. В 
українському перекладі окремими виданнями вийшли його романи 
«Хозарський словник» («Класика», 1998; «Фоліо», 2004), «Остання 
любов у Царгороді» («Класика», 1999; «Фоліо», 2006), «Зоряна 
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мантія» («Класика», 2002), збірка оповідань «Еротичні історії» 
(«Фоліо», 2008). Оповідання письменника друкувалися також в 
українській літературній періодиці, альманахах, антологіях 
(наприклад, у «Антології сербської постмодерної фантастики» 
С. Дам`янова, антології сучасного сербського оповідання 
«Нездоланний ерос оповіді»). 

 
П е р е к л а д и  

1. ЗОРЯНА МАНТІЯ: Астролог. путівник для невтаємничених: 
[Роман] / Пер. А. Татаренко. – Львів: ВНТЛ-Класика, 2002. – 
119 с. – (Сучас. проза). 

Рец.: [Лучук І. В.] Астрологічний путівник для 
зацікавлених // Молода Галичина. – 2002. – 26 жовт. – 
Підп. пер.: Іван Богословський; Лучук І. Прогноз на 
минуле, чи спогади про майбутнє // Дзеркало тижня. – 
2002. – 14–20 груд.(№ 48). – С. 19. 

2. ОСТАННЯ ЛЮБОВ У ЦАРГОРОДІ: Роман / Пер. Н. 
Чорпіта; Авт. післямови І. Лучук. – Л.: Класика, 1999. – 120 с. – 
(Сучас. проза). 

Рец.: [Лучук І. В.] Літературна арифметика, або Книги 
люблять рахунок // Поступ. – 2000. – 31 берез. – 9 с. – 
Підп.: Володислав Айнц. 

3. ХОЗАРСЬКИЙ СЛОВНИК: Роман-лексикон на 100 000 слів / 
Пер. О. Рось; Післямова І. Лучука. – Львів: Класика, 1998. – 
279 с. – (Сучас. проза). 

Рец.: Неборак В. Роман-послання з Белграда // Тиждень. 
– 1999. – 8–14 квіт. – С. 9; Федорак Н. Танок 
слов’янського Мінотавра // Поступ. – 1999. – 22 квіт. – 
С. 5. 

4. ХОЗАРСЬКИЙ СЛОВНИК: Роман-лексикон на 100 000 слів: 
Жіночий примірник / Пер. з серб. О. Рось; Худож.-оформлювач 
Л. Д. Киркач-Осипова. – Харків: Фоліо, 2004. – 351 с. – (Л-ра). 
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5. ХОЗАРСЬКИЙ СЛОВНИК: Роман-лексикон на 100 000 слів: 
Чоловічий примірник / Пер. з серб. О. Рось. – Харків: Фоліо, 
2004. – 351 с. – (Л-ра). 

6. Автобіографія / Пер. і склав прим. І. Лучук // Тема. – 2002. – 
№ 4. – С. 26–28. 

Те саме: // Ї. – Львів, 1999. – Чис. 15. – С.45-48. 

Те саме: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.rastko.rs/rastko-ukr/au/pavic_avtobiografija.html 

7. Автобіографія Милорада Павича / Пер. О. Микитенко // 
Всесвіт. – 2002. – № 7/8. – С. 27. 

8. Скляний слимак: різдвяна історія / Пер. і склав прим. І. 
Лучук; Початок і кінець роману / Пер. Н. Чорпіта // Ї. – Львів, 
1999. – Чис. 15. – С. 49–63. 

Те саме: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.rastko.rs/rastko-ukr/au/pavic_skljanij.html 

9. Початок і кінець роману / Пер. Н. Чорпіта // Ї. – Львів, 1999. – 
Чис. 15. – С. 63–67. 

Те саме: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 
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Палавестре. – Београд, 1997. – С. 293–300. 

72. Рудяков П. М. Югославський роман новітнього часу // На 
нових орбітах: Літ.-крит. ст. – Київ, 1990. – С. 250–294. 
Про «Хозарський словник» М. Павича 

73. Сирова Н. М. Феномен М. Павича в світовій 
постмодерністській культурній парадигмі // Літературний 
дискурс: генезис, рецепція, інтерпретація (літературознавчий, 
культурологічний і методичний аспекти): Зб. матеріалів 
міжнар. конф. (Київ, 16–17 жовт. 2003). – Київ, 2003. – С. 268–
277. 
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74. Старовойт І. Future in the past: метафорика історії у 
постмодерній прозі // Наукові записки / Нац. ун-т «Києво-
Могил. акад.”. – 1998. – Т. 4: Філол. – С. 30–33. 

Порівняльний аналіз роману «Хозарський словник” М. Павича та 
повісті «Реставрація снігу” І. Андрусяка. 

75. Татаренко А. Рецепція творчості Мілорада Павича в Україні // 
Проблеми слов`янознавства. –Львів, 2003. – Вип. 53. – С. 113–
119. 

76. Татаренко А. Постмодерні легенди про св. Кирила 
("Хозарський словник" М. Павича та "Пуп світу" В. 
Андоновського) // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 2004. – 
Вип. 54. – С. 148–155. 

77. Татаренко А. Україна читає Милорада Павича: [Електрон. 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.proza.com.ua/article/266/ 

78. Татаренко А. Чарівник Павич// [Електрон. ресурс]. – Режим 
доступу: http://litakcent.com/2009/12/01/charivnyk-pavych/ 
1.12.2009. 

Те саме: // Альманах ЛітАкцент. – Київ, 2009. – вип. 4. – С. 
237–239. 

79. Татаренко А. Володар снів і оповідей// Молодий буковинець. 
– 2009. - № 140. – 11-12 грудня. – С. 1. 
Те саме: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 
http:/www.molbuk.com/vnomer/kultura/24186-volodar-sniv-i-
opovidejj.html 

80. Татаренко А. Oстанній візантієць, перший письменник ХХІ 
століття // Культура: загальнодержавна українська газета. – 
2009. – № 49/50. – 11–18 грудня. – C. 60.  

81. Татаренко А. Розвиток стратегії гіпертекстуальності у 
творчості Мілорада Павича (на прикладі роману «Дамаскин») // 
Проблеми слов`янознавства. – Львів, 2009. – Вип. 58. – С. 118–
125.  

82. Татаренко А. У пошуках другого тіла роману. Про новий твір 
Милорада Павича http://litakcent.com/2009/07/15/u-poshukah-
druhoho-tila-romanu/ 15.07.2009.  
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Те саме: // Альманах ЛітАкцент, Київ, вип. 4, 2009. – С. 233–
236.  
Те саме: http: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 
www.rastko.rs/rastko/delo/13576 10.11.2009. 

83. Татаренко А. Семантизація форми як ергодичний прийом (на 
матеріалі роману М. Павича «Друге тіло») // Література. 
Фольклор. Проблеми поетики. Київ: Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка – 2010. – Вип. 34 
(Присвячений дослідженню творчої спадщини 
Л.Ф. Дунаєвської) . – С. 393–404. 

84. Татаренко А. Гіпнотична логіка сновидіння, або штрихи до 
портрета д-ра Стевана Михаїловича [Електрон. ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.rastko.rs/rastko-
ukr/umetnost/knjizevnost/studije/atatarenko-hipnotichna_ukr.html 

85. Татаренко А. Роман М. Павича «Остання любов у Царгороді»: 
проблеми інтертекстуальності та семантизації форми // 
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. 
Пам’яті  академіка Леоніда Булаховського: збірник наукових 
праць. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 402–414. 

86. Татаренко А. Мілорад Павич – читач Умберто Еко // 
[Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 
www.rastko.org.rs/rastko/delo/13842 [22.08.2010.] 

87. Татаренко А. Семантизація форми як поєднання текстуальних 
та гіпертекстуальних стратегій у романній творчості М.Павича 
// Татаренко А. Поетика форми в прозі постмодернізму (досвід 
сербської літератури)  : монографія / Алла Татаренко. – Львів: 
ПАІС, 2010. – С. 263-392. 

88. Татаренко А. Постмодерністська стратегія креативного 
читання: Мілорад Павич як читач Умберто Еко / 
А. Л. Татаренко/ Науковий Вісник Ужгородського ун-ту: зб. 
наук. пр. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – Ужгород, 
2011. – С. 26−30. 

89. Татаренко А. Синтез EĪDOS І MORPHĒ як орієнтир 
формальних пошуків постмодерністів (на прикладі прози 
М. Павича та Г. Петровича) // Держава та регіони : виробничо-
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науковий журнал. Серія : Гуманітарні науки, 2011. - № 4 (27). – 
С. 29–33. 

90. Татаренко А.Л. Формотворча стратегія читання у романах 
Мілорада Павича «Хозарський словник» та «Краєвид, 
мальований чаєм» // Studia Slovakistica: зб. наук. пр. / упоряд. і 
відп. ред. : С. Пахомова, Я. Джоґаник. Вип. 12. Слов’янські 
взаємини. − Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2012. − 
С. 136–148. 

91. Фененко В. В. Історико-культурологічна інтерпретація 
оповідання М. Павича «Дамаскин» // Літературний дискурс: 
генезис, рецепція, інтерпретація (літературознавчий, 
культурологічний і методичний аспекти): Зб. матеріалів 
міжнар. конф. (Київ 16–17.10.2003). – Київ, 2003. – С. 288–293. 

92. Фрай М. «Велика таємниця». Зроби сам // Поступ. – 2000. – 31 
берез. – С. 9. 
Про роман М. Павича «Остання любов у Константинополі». 

93. Шабуніна О. Трактування метафоричності у творчості 
Милорада Павича // Молодь, освіта, наука, культура і 
національна самосвідомість: Зб. матеріалів VII Всеукр. наук.-
практ. конф. (15–16 квіт. 2004 р.): У 7 т. – Київ, 2004. – Т. 5. – 
С. 134–136. 

 

Пантич Михайло 
Михайло Пантич (1957, Белград) – прозаїк, літературний 

критик, історик літератури. У його творчому доробку більше 
тридцяти книжок студій, есе, літературно-критичних статей і 
антологій, а також збірки оповідань: «Хроніка кімнати» (1984, 
літературна премія імені Семи секретарів СКЮ), «Вандер у 
Берліні» (1987), «Поети, письменники & інший звіринець» (1992), 
«Не можу згадати одного речення» (1993, премія видавництва 
«Октоїх») «Новобелградські оповідання» (1994, премія газети 
«Борба» за книжку року), «Сьомий день кошави» (1999, премія 
імені Бранко Чопича), «Якщо це любов» (2003, премія імені Іво 
Андрича, премія імені Кароля Сірмаї, «Золотий бестселер»), 
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«Жінка в чоловічих туфлях» (2006), «Цього разу про біль» (2007), 
«Історії в дорозі» (2010), «Прогулянка хмарами» (2013). Оповідна 
проза письменника зібрана у чотирьохтомній колекції «Всі 
оповідання Михайла Пантича» (2007). Упорядник капітальної 
трьохтомної «Антології сербського оповідання» (2007).  

Оповідання та есеї Михайла Пантича перекладені більш ніж 
двадцятьма мовами, в тому числі – українською. У 2012 році в 
українському перекладі вийшла збірка оповідань письменника 
«Якщо це любов» («Темпора»), а у 2015 - «Прогулянка хмарами». 
Оповідання М. Пантича друкувалися також у антологіях («Потяг 
76: Балканський експрес», Книги-ХХІ, 2007; «Антологія сербської 
постмодерної фантастики» С. Дам`янова, ЛА «Піраміда», 2004), 
«Нездоланний ерос оповіді» («Кальварія», 2009) та в українській 
літературній періодиці. 
 

П е р е к л а д и  

1. Органи й озера (сон) / Пер. І. Лучук // Антологія сербської 
постмодерної фантастики / Упоряд. С. Дам’янов; Передм. А. 
Татаренко; Худож. оформл. Ю. Кох. – Львів: Піраміда, 2004. – 
(Fest проза) . – С. 205–206. 

2. Будинок, який мені завжди сниться / Пер. Оксана 
Микитенко // Всесвіт. – 2007. – С. 11–12.  

Те саме: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.rastko.rs/rastko/delo/13174 

3. Чому я одружуся з фольк-співачкою / Пер. Зоряна Гук // 
Потяг 76 (Десятий рейс). Балканскьий експрес. – 2007. – С. 88-
96. 

4. Це все, що я наразі міг би сказати вам про Тамару / пер. 
А.Татаренко. // Нездоланний ерос оповіді: антологія сучасного 
сербського оповідання. – Львів: Кальварія, 2009. – С. 132–156. 

5. Михайло Пантич про інтимну прозу, сучасне сербське 
письменство й перемогу ринкових механізмів у літературі 
(Лесь Белей) [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 
http://tyzhden.ua/Culture/61016 5.10.2012. 
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6. ЯКЩО ЦЕ ЛЮБОВ / Пер. О. Микитенко. – Київ: Tempora, 
2012. 

7. ПРОГУЛЯНКА ХМАРАМИ / Пер. К. Калитко. – Київ: 
Tempora, 2015. 

 
Пр о  н ь о г о  

8. Кропив’янська Ю. Якщо це любов – отже, Бог десь поруч. 
[Електрон. ресурс]. – Режим доступу:  
litakcent.com/2013/02/19/jakscho-ce-ljubov-otzhe-boh-des-poruch/ 

 

Пекич Борислав 
Борислав Пекич (1930, Подгоріца – 1992, Лондон) – один з 

найвизначніших сербських письменників ХХ століття. Прозаїк, 
драматург, кіносценарист. Вже перший роман його роман «Час 
чуда» (1965) привернув увагу читачів і критиків. Наступний роман 
«Проща Арсенія Нєгована» (1970) був нагороджений 
літературною премією часопису «НИН» як кращий роман року. 
Багато років провів у Лондоні, продовжуючи брати активну участь 
у сербському літературному процесі. Автор романів «Вознесіння й 
падіння Ікара Губелкіяна» (1975), «Захист і останні дні» (1977), 
«Як поховати вампіра» (1977), «Сказ» (1983), «1999» (1984), 
двохтомного «епосу» «Атлантида» (1988-1989). Особливе місце у 
творчому доробку Пекича посідає семитомна романна 
«фантасмагорія» «Золоте руно» (1978-1986). Рисами 
постмодерністської поетики відзначається «готична хроніка» 
«Новий Єрусалим» (1988). Борислав Пекич є також автором 
тритомних мемуарів «Роки, які з’їла сарана» (1987-1990), драм, 
сценаріїв, книг есе.  

Лауреат численних літературних премій, в тому числі премії 
імені Нєгоша, премії імені Мілоша Црнянського, премії 
Об’єднаних видавців, премії Спілки літераторів Сербії та ін. 
Українською мовою перекладена «готична хроніка» «Новий 
Єрусалим» («Кальварія», 2007), «Чудо у Гадарі» («Антологія 
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сербської постмодерної фантастики» С. Дам’янова), фрагмент 
роману «Як поховати вампіра» (часопис «Ї»).  

  
П е р е к л а д и  

1. Як професор Рутковський продав душу дияволу, або По той 
бік добра та зла (уривок з роману "Як поховати вампіра") / Пер. 
А. Татаренко // Ї. – Львів, 2000. – Чис. 16. – С. 152–165. 

2. Чудо в Гадарі / Пер. А. Татаренко // Антологія сербської 
постмодерної фантастики / Дам`янов С. – Львів: Піраміда, 
2004. – С. 49–70. 

3. Людина, яка їла смерть, 1793 рік /пер. А.Татаренко//  Ї. – 
Львів, 2005. – № 37. – С. 276–298. 

Те саме: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.ji.lviv.ua/n37texts/pekich.htm 

Те саме: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.rastko.rs/rastko/delo/12049 

4. НОВИЙ ЄРУСАЛИМ: Готична хроніка / Пер. з серб. 
А. Татаренко. – Львів: Кальварія, 2007. – 188 с. 

 

Пр о  н ь о г о  

1. Моцна І. Новий Єрусалим як символ у творчості Борислава 
Пекича // Проблеми слов'янознавства. – Львів, 2008. – Вип. 57. 
– С. 263–268. 

2. Моцна І. Функція міфологеми двох світів в антиутопичних 
романах Борислава Пекича // Вісник Львівського університету. 
Серія філологічна. – Львів, 2009. – Вип. 48. – С. 169–176. 

3. Моцна І.    Циклізація як спосіб побудови літературного твору 
(на прикладі антиутопічних романів сербського письменника 
Борислава Пекича) // Проблеми слов'янознавства. – Львів, 
2011. – Вип. 60. – С. 154–163. 

4. Татаренко А. «Новий Єрусалим» Борислава Пекича як приклад 
постмодерного жанрового експерименту//Література. 
Фольклор. Проблеми поетики. Київ: Київський національний 
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університет імені Тараса Шевченка – 2009. – Вип.32. – С.403-
414.    

5. Татаренко А. (Де)міфологізація історії в малій прозі Д. Кіша та 
Б. Пекича / Алла Татаренко // Біблія і культура : наук.-теорет. 
журн./ за ред. А. Є. Нямцу. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 
2010. – Вип. 14. – С. 215−221. 

6. Татаренко А. Жанрові інновації у творчості Борислава Пекича 
// Татаренко А. Поетика форми в прозі постмодернізму (досвід 
сербської літератури)  : монографія / Алла Татаренко. – Л.: ПАІС, 
2010. – C. 110–136. 

 

Петрович Горан 
Горан Петрович (1961, Кралево) – один з найвідоміших 

сербських письменників, лауреат десяти престижних літературних 
премій, у тому числі літературної премії часопису «НІН» за 
найкращий роман року. Член-кореспондент Сербської Академії 
Наук і Мистецтв. Автор книги короткої прози «Поради для 
полегшення житя» (1989), роману «Атлас, описаний небом» 
(1993), збірки оповідань «Острів та довколишні оповідання» 
(1996), роману «Облога церкви Святого Спаса» (1997), роману 
«Крамничка «З легкої руки» (2000), збірки оповідань «Ближні» 
(2002), збірки вибраної прози «Все, що я знаю про час» (2003), 
драми «Пором» (2004), збірки оповідань «Відмінності» (2006) та 
кіноновели «Під стелею, що лущиться» (2010). Романи 
Г.Петровича вийшли в перекладі російською, французькою, 
іспанською, італійською, польською і болгарською мовами, а 
оповідання друкувались німецькою, англійською, російською. 
Польською, болгарською, словенською, македонською та 
українською. В Україні вийшла збірка його вибраних оповідань 
«Острів та інші видіння» («Фоліо», 2007). Оповідання «Острів» 
опубліковане в «Антології сербської постмодерної фантастики» 
С.Дамянова («Піраміда», 2004), а «Поради для полегшення життя» 
- у часописі «Потяг 76» (випуск «Балканський експрес», 2007). 

 
П е р е к л а д и  
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1. Острів / Пер. Алли Татаренко  // Антологія сербської 
постмодерної фантастики / Упоряд. С. Дам’янов; Передм. А. 
Татаренко; Худож. оформл. Ю. Кох. – Львів: Піраміда, 2004. – 
(Fest проза). – С. 242–256. 

2. ОСТРІВ ТА ІНШІ ВИДІННЯ. – Харків: Фоліо, 2007. – 316 c. 

3. Поради для полегшення життя / пер. М. Василишин та Х. 
Стельмах // Потяг 76: Балканський експрес: Чернівці, Книги 
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Попа Васко 
Васко Попа (1922, Гребенац – 1991, Белград) – видатний 

сербський поет, перекладач. Його перша збірка «Кора» (1953) 
вважається одною з найвпливовіших поетичних збірок повоєнної 
сербської літератури. Автор поетичних збірок «Непочин-поле» 
(1956), «Другорядне небо» (1968), «Вертикальна земля» (1973), 
«Вовча сіль» (1975), «Живе м’ясо» (1975), «Дім посеред дороги» 
(1975). Зацікавлення письменника міфологічним мисленням, 
фольклором, народним гумором, ворожінням, яке простежується у 
його своєрідній поезії, відображене також у антологіях 
письменника «Золоте яблуко» (1958), «Сміховинник» (1960). 
Антологія Попи «Опівнічне сонце» (1962) присвячена поетичним 
фантазіям і снам у сербській поезії ХІІ-ХХ століть.  

Поезії Васко Попи перекладені багатьма мовами світу, в тому 
числі українською. 
 

Переклади 

1. [Поезії] / Пер. з серб.-хорв. Петра Марусика // Всесвіт. – 1973. 
– № 2. – С. 104-110. – (Із сучас. серб. та хорват. поезії). 

Зміст: Залізна яблуня; Мандрівка; Повитиця; Далеко у нас; З 
приміток до циклу «Далеко у нас»; Гра в попіл; Серце кременя; 
Сон кременя; Кохання кременя; Смерть сонцевого батька; 
Зіткнення в зеніті; Чуже сонце. 

2. [Поезії] / Пер. з сербохорв. та післям. Івана Лучука // Всесвіт. – 
1989. – № 12. – С. 47–49. 

Зміст: Із циклу «Ігри»: Перед грою; У цвяха; У хованки; У 
звабника; У крадіїв руж; У насіння; У попіл; Після гри. Із 
циклу «Орлець»: Серце орлеця; Сон орлеця; Любов орлеця; 
Вибрик орлеця; Таємниця орлеця. 

3. Верни мені мої шматочки: [Поет. цикл] / Пер. Іван Лучук // Ї. 
– Львів, 1999. – Чис. 15. – С. 138–145. 

4. Вовча земля: [Вірш] / Пер. Василь Махно // Кур’єр Кривбасу. 
– 1999. - № 109 (січ.). – С. 180–182. 
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5. Кість кості: (поетичний цикл) / Пер. Іван Лучук // Форум. – 
1996. – № 2.  
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6. Лучук І. В. Поетичні «Ігри» Васка Попи // Всесвіт. – 1989. – № 
12. – С. 50. 

 
 

Проданович Мілета 

 
Мілета Проданович (1959, Белград) – прозаїк, поет і художник. 

Автор романів «Вечеря у святої Аполлонії» (1983), «Новий Клюні» 
(1989), «Собака з перебитим хребтом» (1993), «Танцюй, 
чудовисько, під мою ніжну музику» (1996), «Червона шаль із 
чистого шовку» (1999), «Це міг би бути ваш щасливий день» 
(2000), «Сад у Венеції» (2002), «Еліс у країні священних коропів» 
(2003), «Колекція» (2006), «Ультрамарин» (2010), «Аркадія» 
(2013). Його перу належать також збірки новел «Дорожні нариси 
за картинами і етикетками» (1993), «Небесна опера» (1995), 
«Агнець» (2008), «Горностай» (вибрані й нові оповідання) (2009), 
поетична збірка «Міазм» (1994), збірки дорожніх нарисів «Око в 
дорозі» (2000), «Череда чудес» (2008). Автор книг есе «Старіший і 
гарніший Белград» (2001), «Транзитна галантність» (2011). 

 Лауреат премії «Bulgarica» за найкращу книжку на теренах 
колишньої Югославії (2000), премії міста Белграда за найкращу 
книжку 2002 року, премії «Вітала» за найкращу книжку 2008 року, 
премії Фонду Тодора Манойловича за модерну мистецьку 
чуттєвість (2011), премії імені Стевана Пешича (2011).  
Проза Продановича перекладалася англійською, іспанською, 
італійською, угорською, французькою, німецькою, польською, 
словенською, болгарською, македонською, грецькою мовами. В 
українському перекладі вийшли романи Мілети Продановича «Сад 
у Венеції» (часопис «Всесвіт»), «Ультрамарин» та «Аркадія» 
(«Темпора»). Українські переклади оповідань Мілети Продановича 
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друкувалися у антологіях («Антологія сербської постмодерної 
фантастики» С. Дам’янова), а також у літературній періодиці 
(часописи «Потяг 76», «Всесвіт», українсько-сербський альманах 
«Украс»). 
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Венеції» // Творчість Мілети Продановича у контексті сучасної 
сербської літератури http://litakcent.com/2009/04/13/tvorchist-
milety-prodanovycha-u-konteksti-suchasnoji-serbskoji-literatury/ 
13.04.2009.Те саме: // Альманах ЛітАкцент. – Київ, 2009. – Вип. 
3. – С. 557–561. 

32. Ярмак Вероніка. Стилістичні особливості використання 
претеритальних конструкцій у романі Мілети Продановича 
«Сад у Венеції» та в його перекладі українською мовою // 
Українсько-сербський збірник Украс. – Kиїв, 2010. – Вип. 5. – 
С. 226–238. 
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Радович Душан 
Душан Радович (Ніш, 1922 – Белград, 1984) – відомий 

сербський поет, прозаїк, журналіст, автор афоризмів. Найбільшу 
популярність принесли йому афоризми, якими він будив 
белградців-слухачів «Студіо Б» (опубліковані у трьох книгах під 
назвою «Белграде, доброго ранку». Один з найвідоміших авторів 
поезії для дітей.  Деякі з його віршів стали популярними піснями 
(«Страшний лев», «Блакитний заєць» та ін..). Твори Д.Радовича 
перекладені багатьма мовами світу. Лауреат багатьох літературних 
премій (в т.ч. «Молоде покоління»,  премія фестивалю «Стеріїно 
позор’є» та ін..). Нагороджений дипломом Міжнародної 
організації з дитячої літератури імені Ганса-Христіана Андерса.  

Серед його творів – збірки поезій «Шановні діти» (1954), 
«Смішні слова» (1961), «Вукова азбука» (1971), «Зоопарк» (1972), 
збірка поезій і прози для дітей у чотирьох книгах «Понеділок, 
Вівторок, Середа, Четвер» (1983), тритомна збірка афоризмів 
«Белграде, доброго ранку» (1977, 1981, 1984). 

 

Ромчевич Небойша  
 

Небойша Ромчевич (1962, Белград) – драматург, театрознавець. 
Автор театральних драм «Сили в повітрі», «Зимовий палац», 
«Цвинтарна», «Легковажна д(р)ама», «Terra incognita», 
«Проклятий Ковальський», «Принц, аркадна пригода», «Кароліна 
Нойбер», «Провина», «Парадокс», «Корабель кохання», «Жахи 
пасивного паління», «Публічна особа», низки телевізійних драм, 
телесеріалів, а також сценарію кінофільму «Кордон». Лауреат 
численних премій. Його п’єси перекладені англійською, 
французькою, іспанською, німецькою, російською, болгарською, 
польською, словацькою, словенською, каталонською, а також 
українською. Український переклад драми «Провина» 
опублікований у антології «Новітня сербська п’єса» (ДЦТМ ім. 
Леся Курбаса, 2006). Опублікована збірка вибраних п’єс 
Н. Ромчевича в перекладі українською «А зараз мало бути 
найважливіше» (Tempora, 2014). 
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П е р е к л а д и  

1. Провина / Пер. Зоряна Гук // Новітня сербська п’єса / Упор. Д. 
Айдачич. – Київ, 2006. – С. 415–454. 

2. А ЗАРАЗ МАЛО БУТИ НАЙВАЖЛИВІШЕ / Пер. А. 
Татаренко, З. Гук. – Київ: Tempora, 2014. – с. 

Зі змісту: Сміх як звільнення від страху, Кароліна Нойбер, 
Провина, Легковажна д(р)ама, Парадокс, Відома особистість, 
Жахи пасивного паління. 

 

Пр о  н ь о г о  

3. Айдачич Д. Передмова // Новітня сербська п’єса / Упор. Д. 
Айдачич. – Київ, 2006. – С. 7–34. 

Про Н. Ромчевича: С. 31–33. 

4. Мірошниченко Надія. Острів болю і надії // Новітня сербська 
п’єса / Упор. Д. Айдачич. – Київ, 2006. – С. 455–470. 

Про «Провину» Н. Ромчевича: С. 466–468. 

5 .  Татаренко А. Сміх як звільнення від страху // А зараз мало 
бути найважливіше / Небойша Ромчевич; Пер. А. Татаренко, З. 
Гук. – Київ: Tempora, 2014. – С. 6–9. 

 

Ршумович Любивоє  
 
Любивоє Ршумович (Любиш, 1939) – відомий сербський поет. 

Найбільшу популярність принесли йому вірші для дітей. Лауреат 
багатьох літературних премій, серед яких «Золотий ключик», 
премія ім.. Бранко Чопича, премія ім. Радоє Домановича за внесок 
у сербську сатиру та ін. 

Автор багатьох книг для дітей («Та що ти кажеш», 
«Батьківщину захищають красою», «Три вузла на вії» та ін.) 
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Тадич Новіца 
Новіца Тадич (1949, Смрієчно б. Плужина, – 2011, Белград) – 

видатний сербський поет, нагороджений багатьма літературними 
преміями (премія ім. Любіши Йоцича, Премія Змая, Премія Діса, 
премія ім. Бранко Чопича, премія ім.. Станіслава Вінавера, премія 
ім.. Васко Попи) Збірка віршів «Незнаний» визнана найкращою 
книжкою 2005 року і нагороджена премією ім..Меши Селімовича.  

Був редактором часопису «Кніжевна реч», «Відіці», «Кніжевна 
критика». 

Його вірші сповнені філософських роздумів і часто позначені 
темним барвами, іронією, зневірою.   
Автор численних збірок віршів, у тому числі: «Присутності» 
(1974), «Смерть у кріслі» (1975), «Про брата, сестру і хмару” 
(1989), «Вулиця» (1990), «Непотрібні супутники» (1999), «Темні 
речі» (2003), «Блукаючий вогонь» (2007). 

Црнянський Мілош 
 

Мілош Црнянський (1893, Чонград, − 1977, Белград) – класик 
сербської літератури ХХ століття. Поет, прозаїк, драматург, есеїст. 
Під час Першої світової війни, як офіцер Австро-Угорського 
війська, воював на Галицькому фронті. Після Другої світової війни 
жив у Лондоні. У 1965 р. повернувся до Югославії. Був 
викладачем гімназії, журналістом, дипломатом – і завжди 
письменником. 

Мілош Црнянський відомий як один з провідних представників 
сербського експресіонізму. Дебютував поетичною комедією 
«Маска» (1918), а справжню літературну славу йому принесли 
поетична збірка «Лірика Ітаки» (1919) та ліричний роман 
«Щоденник про Чарноєвича» (1921). Серед його найвідоміших 
поезій – «Суматра» (1920), «Стражилово» (1921), «Плач над 
Белградом» (1962). Есе «Пояснення Суматри» вважається 
маніфестом сербського експресіонізму і, зокрема, суматраїзму як 
його різновиду. Центральне місце у прозовій творчості 
Црнянського посідають романи «Переселення» (1929), «Друга 
книга Переселення» (1962), які є прикладами історичного твору з 
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універсальною проблематикою. «Роман про Лондон» (1971) 
позначений автобіографізмом і зверненням до урбаністичної теми,  
а також певними метатекстуальними рисами. У літературному 
доробку Црнянського – дорожні нариси і літературна критика, 
есеїстична «Книга про Мікеланджело», мемуари («У 
гіперборейців», «Ембахаде»), переклади китайської та японської 
лірики.   

Мілоша Црнянського називають одним з найбільших 
сербських поетів ХХ століття і одним з найвпливовіших прозаїків 
(«Щоденник про Чарноєвича» здійснив великий вплив на розвиток 
сербської літератури ХХ століття). Пізні твори Црнянського 
(«Друга книга Переселення» та «Роман про Лондон») 
літературознавці  дедалі частіше включають у контекст 
постмодерністської парадигми.     

Твори Мілоша Црнянського перекладені багатьма мовами, в 
тому числі українською.   

 
П е р е к л а д и  

 
1. Про богів: Сатир. новела / Пер. з серб. О. Дзюба // Слов’янське 

віче – ХХІ століття. – 1997. – № 4. – С. 34–39. 

Те саме // Сучасність. – 1997. – № 6. – С. 34–38. – Авт. у тексті: 
Црнянські. 

Те саме: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 
www.rastko.org.yu/rastko–ukr/prevodi/mcrnjanski–bogiv_ukr.html 

2. Щоденник про Чарноєвича (уривки) / Пер. А. Татаренко: 
[Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.potyah76.org.ua/potyah/?t=35. – Заголовок з екрану. 

3. Суматра / Пер. А. Татаренко // Потяг 76: Балканський експрес. 
– Чернівці, 2007. – С. 184–185. 

4. Пояснення Суматри // Українсько-сербський збірник Украс. – 
Kиїв, 2007. – Вип. 2. – С. 9–15. 

5. ЩОДЕННИК ПРО ЧАРНОЄВИЧА / Пер. А. Татаренко. – 
Львів: ЛА «Піраміда», 2015. – 96 с.  
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6. Гримич В. Г. Црнянський (Црњански) Милош // Українська 
радянська енциклопедія. – 2-е вид. – Київ, 1985. – Т. 12. – С. 
233–234. 

7. Дзюба О. І. Роман Мілоша Црнянського «Переселення»: (Укр.-
серб. взаємини у 18 ст.) // Слово і час. – 1993. – № 9. – С. 59–
65. – (Контекст). 

8. Дзюба-Погребняк О. І. Романи Мілоша Црнянського 
(проблематика та поетика): Автореф. дис. ... канд. філол. наук / 
НАН України. Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – Київ, 1994. – 20 с. 

9. Дзюба О. «Сеобе» Милоша Црњанског и српско-украјинске 
везе у 18. веку // Научни састанак слависта у Вукове дане. 
Модерно у прозном дискурсу српске књижевности 20. века. – 
Београд, 1995. – Т. 23, књ. 1. – С. 53–58. 

10. Дзюба О. І. Художні особливості роману Милоша 
Црнянського «Переселення» // Слов’янське літературознавство 
і фольклористика. – Київ, 1990. – Вип. 18. – С. 58–70. 

11. Дончик В. Г., Жулинський М. Г., Рудяков П. М. 
Український радянський роман в контексті слов’янських 
літератур // Слов’янські літератури: Доп. [укр. вчених на] Х 
Міжнар. з’їзді славістів (Софія, верес. 1988 р.). – Київ, 1988. – 
С. 130–164. 

Про романи М. Црнянського “Переселення” і “Роман про 
Лондон”. – С. 147–148. 

12. Комарова Л. Срби у Русији у XVIII веку у "Сеобама" Милоша 
Црњанског и у историјским изворима (према архивима Кијева 
и Москве) // Научни састанак слависта у Вукове дане. Модерно 
у прозном дискурсу српске књижевности 20. века. – Београд, 
1995. – Т. 23, књ. 1. – С. 47–52. 

13. Лисенко Ю. В. Граматична адаптація іншомовних вкраплень у 
сербохорватському художньому тексті // Мовознавство. – 1989. 
– № 5. – С. 58–61. 
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На матеріалі романів М. Црнянського «Роман про Лондон» і 
«Переселення». 

14. Лисенко Ю. В. Деякі особливості емоційно-експресивного 
забарвлення іншомовних вкраплень у художньому тексті // 
Проблеми слов’янознавства. – Львів, 1990. – Вип. 41. – С. 94–
99. 

На матеріалі романів М. Црнянського «Роман про Лондон», 
«Переселення», «Щоденник про Чарноєвича». 

15. Лисенко Ю. В. Иноязычные вкрапления и их 
функционирование в произведениях Милоша Црнянского: 
Автореф. дис. … канд. филол. наук / АН УССР. Ин-т 
языковедения им. А. А. Потебни. – Київ, 1989. – 17 с. 

16. Непорожня Н. О. Тема Росії в романі Мілоша Црнянського 
“Переселення” // Вісн. Київ. ун-ту. Літературознавство. 
Мовознавство. – 1987. – Вип. 29. – С. 61–64. 

17. Рудяков П. М. Людина в історії: (Роман М. Црнянського 
"Переселення") // Рад. літературознавство. – 1989. – № 10. – С. 
60–65. 

18. Смольская А. К.  О некоторых особенностях языка Милоша 
Црнянского // Српски jезик. – Београд, 1996. – Броj 1–2. – С. 
230–239. 

То саме // Смольская А. К. Славянские студии. – Одесса, 2001. 
– С. 156–164. 

19. Татаренко А. Л. Рання творчість Мілоша Црнянського // 
Іноземна філологія. – Львів, 1986. – Вип. 84. – С. 123–127. 

20. Татаренко А. Система образів у романі М. Црнянського 
«Переселення» // Проблеми слов’янознавства. – 1986. – Вип. 
33. – С. 30–39. 

21. Татаренко А. Л. Проза Мілоша Црнянського в оцінці 
югославської критики // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 
1987. – Вип. 35. – С. 18–24. 

22. Татаренко А. Милош Црнянский и его роман «Переселение»: 
Автореф. дис. ... канд. филол. наук / АН УССР. Ин-т лит. им. 
Т. Г. Шевченка. – Київ, 1988. – 17 с. 
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23. Татаренко А. Співвідношення історичної правди та 
художнього вимислу в романі М. Црнянського "Переселення" 
// Проблеми слов’янознавства. – Львів, 1989. – Вип. 39. – С. 9–
14. 

24. Татаренко А. Експресіоністська поезія Мілоша Црнянського // 
Проблеми слов’янознавства. – Львів, 1991. – Вип. 43. – С. 3–8. 

25. Татаренко А. Суматраїзм Мілоша Црнянського // Slavica 
Tarnopolensia. – Тернопіль, 1994. – Вип. 1. 

26. Татаренко А. «Књига о Микеланђелу» Милоша Црњанског 
као лирски мемоари // Научни састанак слависта у Вукове дане. 
Српска аутобиографска књижевност. – Београд, 1998. – Т. 27, 
књ. 1. – С. 325–333. 

27. Татаренко А. Милош Црњански – јунак постмодерног доба // 
Научни састанак слависта у Вукове дане. Књижевно дело 
Милоша Црњанског и поетичке промене у савременој српској 
књижевности. – Београд, 2004. – Т. 33, књ. 2. – С. 353–358. 

28. Татаренко А. Мілош Црнянський – герой постмодерної епохи: 
[Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.potyah76.org.ua/potyah/?t=30. – Заголовок з екрану. 

29. Татаренко А. Тема батьків і дітей та її поетикальні проекції в 
сербській, хорватській, боснійській літературі кін. ХХ – поч. 
ХХІ ст. / Алла Татаренко // Постколоніалізм. Генерації. 
Культура. – Київ: Лаурус, 2015. – С. 230–242. 

(роман М.Црнянського «Щоденник про Чарноєвича» 
розглядається як твір-матриця сучасного роману) 

 

Чопич Бранко 

 
Бранко Чопич (1915, Хашани – 1984, Белград) – прозаїк, поет, 

драматург, сценарист. Відомий передовсім як прозаїк і автор 
творів для дітей. Почав писати перед Другою світовою війною 
(оповідання «Під Грмечем» (1938), «Борці й утікачі» (1939), 
«Горяни» (1940). Відомий творами на тему народно-визвольної, 
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партизанської війни, а також творами про роки відбудови (романи 
«Пролом» (1952), «Глухий порох» (1957), «Не сумуй, бронзовий 
вартовий» (1958), «Восьмий наступ» (1964), повість «Єретична 
притча» (1950). Особливу популярність серед читачів здобули 
його сповнені гумору оповідання «Пригоди Ніколетини Бурсача» 
(1958), а також меланхолійні оповідання «Сад кольору мальви» 
(1970).  

Великим є внесок Чопича у літературу для дітей та юнацтва 
(бл. 50 прозових і поетичних книг). Лауреат численних 
літературних премій і державних нагород.  

Твори письменника перекладені англійською, французькою, 
німецькою, російською, польською, чеською, болгарською, 
словенською, угорською, українською мовами.  

 
П е р е к л а д и  

1. Омладинка Мара; Пісня про Саву Ковачевича: [Вірші] / Пер. 
та авт. передм. П. Усенко // Літ. газ. – 1956. – 7 черв. – С. 1. 

2. Зустріч у лісі: [Вірш] / Пер. з серб. та авт. передм. П. Усенко // 
Барвінок. – 1956. – № 8. – С. 22. 

3. ПРИГОДИ НІКОЛЄТИНИ БУРСАЧА: [Оповід.] / Пер. з 
серб.-хорв. А. Лисенко; [Іл. Бе-Ша]. – Київ: Рад. письменник, 
1957. – 163 с.: іл. 

4. Сестрині опанки: Оповід. / Пер. з сербськохорв. В. Гримич // 
Всесвіт. – 1958. – № 2. – С. 70–71. – Відом. про авт.: с. 1. 

5. РИБАЛКА І КІТ: Казка: [Для мол. шк. віку] / Пер. із серб.-
хорв. М. Лукаш; Мал. Є. Моніна. – Київ: Дитвидав УРСР, 1959. 
– [23] с.: іл. 

6. ОРЛИ ВИЛІТАЮТЬ РАНО: Повість: [Для серед. шк. віку] / 
Пер. із сербохорв. І. Ющук; Іл. В. Ігнатов. – Київ: Веселка, 
1968. – 159 с.: іл. 

7. Диво дивнеє / Пер. із серб.-хорв. Андрія Лисенка // Перемога: 
Зб.: Тв. письм. Болгарії, НДР, Польщі, Румунії, Угорщини, 
Чехословаччини, Югославії / Упоряд.: В. Вєдіної, В. 
Захаржевської. – Київ: Дніпро, 1975. – С. 437-444.  



 

 298

Із циклу «Випадки з життя Ніколєтини Бурсача» Б. Чопича 

8. Преображення Гармаше Міле: [Новела] / З сербськохорв. А. 
Лисенко // Всесвіт. – 1975. – № 11. – С. 90–96. – Відом. про 
авт.: с. 90. 

9. ПРОРИВ: Роман / Пер. із серб.-хорв. А. Лисенко; Післямова Т. 
Посудневської; Іл. О. Хорунжого. – Київ: Дніпро, 1975. – 591 
с.: іл. – (Дружба). 

10. ПІДЛІТКИ: Повість: Для серед. шк. віку / Пер. Л. Петік; Мал. 
О. Сосновської. – Київ: Веселка, 1982. – 104 с.: іл. 

11. Кур'єр п'ятої роти // Зелен май: Зб. [оповід.]: Тв. письм. 
Болгарії, НДР, Польщі, Румунії, Угорщини, Чехословаччини, 
Югославії: Для серед. шк. віку / Пер. з сербохорват. Н. 
Непорожньої. – Київ: Веселка, 1985. – С. 404–409. 

12. ПРОРИВ: Роман / Пер. із серб.-хорв. А. Лисенко; Післямова Т. 
Посудневської. – Київ: Дніпро, 1986. – 571 с. 

13. Товариш Малан / Пер. А. Лисенка // Творці нового світу: Зб.: 
Проза. Поезія. Публіцистика / Упоряд. В. Коптілова. – Київ: 
Дніпро, 1977. – С. 250–254.  

Урив. з роману «Прорив» 

14. Омладинка Мара: [Вірш] / Пер. П. Усенка // Усенко П. М. 
Твори: В 4 т. – Київ, 1982. – Т. 4: Поеми. Пер. – С. 264. – (З 
югосл. [літ].). 

15. Пісня загиблих бійців пролетарських бригад / Пер. із 
сербськохорв. В. Гримич // Всесвіт. – 1987. – № 11. – С. 29–30. 

16. Гостроколючка стає героєм / Пер. студенток 3. курсу сербської 
філології Інституту філології КНУТШ (2011) [Електрон. 
ресурс]. – Режим доступу: www.rastko.rs/rastko/delo/14070 

 

Пр о  н ь о г о  

17. Знаменська Г. А. Письменники – в перших рядах // Літ. 
Україна. – 1963. – 29 листоп. – С. 4.  

Згадуються твори І. Андрича, Б. Чопича, М. Лалича, Д. Чосича. 



 

 

 

299

18. Баканов А., Кудін М. Життя проти смерті: (Зарубіж. л-ра про 
визвол. місію Рад. Армії) // Всесвіт. – 1985. – № 5. – С. 133–
141. 

Про роман Б. Чопича “Прорив”. – С. 138. 

19. Вервес Г. Tertium non datur: Два романи про війну // Вервес Г. 
Як література самоутверджується: Дослідж. – Київ, 1990. – С. 
371–391. 

Зокрема, про роман «Прорив» Б. Чопича. 

20. Гримич В. Г. Чопич (Ћопић) Бранко // Українська радянська 
енциклопедія. – 2-е вид. – Київ, 1985. – Т. 12. – С. 331–332. 

21. Гримич М. Добрий чарівник з-під Грмеча: [Б. Чопич] // 
Література. Діти. Час. – Київ, 1985. – Вип. 10. – С. 109–113. 

22. Панько С. Югославські зустрічі: Іво Андрич, Бранко Чопич // 
Всесвіт. – 1971. – № 7. – С. 97–101. 

23. Журавська І. Ю. Зарубіжний антифашистський роман. – Київ: 
Дніпро, 1976. – 340 с. 

Про роман Б. Чопича «Прорив»: с. 246 

24. Посудневська Т. В. Поетика оповідань Бранко Чопича // 
Література правди і прогресу: До питання розвитку літ. 
процесу в європ. соціаліст. країнах. – Київ, 1979. – С. 264–282. 

25. Чопич (Ћопић) Бранко // Українська радянська енциклопедія. 
– Київ, 1964. – Т. 16. – С. 205. 

 
 

 
 



 

 300

ПРО УКЛАДАЧІВ 
 

Деян Айдачич (1959 р. н.), доктор філологічних наук. З 2003 
р. Доцент, з 2013 р. професор в Інституті філології Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка кафедри 
слов’янської філології. Коло наукових інтересів: фольклор 
балканських слов’ян, сербська та слов’янські літератури, 
етнолінгвістика. Автор книжок: «Изабрана дела» (оповідання, 
Белград, 1988; з І. Срдановичем), «Новак Килибарда. Научник и 
књижевник» (Бар, 2000), «Прилози проучавању фолклора 
балканских Словена» (Белград, 2004), «Короткий українсько-
сербський словник сполучуваності слів» (Київ, 2005, з Ю. 
Білоног), «Славистичка истраживања» (Белград, 2007), 
«Футурославија. Студије о словенској научној фантастици» 
(Белград, 2008, 2009), «Футурославія. Літературознавчі огляди про 
футуро-фантастику» (Київ, 2010), «Славістичні дослідження. 
фольклористичні, літературознавчі, мовознавчі» (Київ, 2010), 
«Демони і боги в слов’янських літературах» (Київ, 2011), 
«Еротославија: Преображења Ероса у словенским књижевностима» 
(Белград, 2013), «Еротославія», (Київ, 2014), «Поредбена српскo-
украјинска фразеологија» (Белград, 2015, з Лідєю Непоп-
Айдачич), «Порівняльна сербсько-українська фразеологія: 
Навчальний посібник (Київ, 2015, з Лідєю Непоп-Айдачич), 
«Перунославија» (Белград, 2016). Редактор багатьох збірників. 
Засновник і головний редактор фольклористичного та 
етнолінгвістичного журналу «Кодови словенских култура» = 
«Коди слов’янських культур», (Т. 1/1996-10/2008), засновник і 
головний редактор «Українсько-сербського збірника Украс» 
1/2006–7/2012. Керівник «Проекту Растко» (електронна бібліотека 
сербської культури в Інтернеті) http://www.rastko.rs, «Проекту 
Растко Київ–Львів» (електронна бібліотека українсько-сербських 
культурних зв’язків в Інтернеті – http://www.rastko.rs/rastko-ukr/). 
Переклав сербською тексти таких українських авторів: 
Л. Пономаренко, Ю. Андруховича, В. Єшкилєва, Л. Брюховецької, 
Н. Нежданої та ін. 
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Алла Татаренко – доктор філологічних наук, професор, 
завідувач кафедри слов’янської філології Львівського 
національного університету імені Івана Франка. Славіст, дослідник 
історії і теорії літератури, літературний критик,перекладач. Автор 
монографій: «Место сусрета: огледи о српској прози» (Српски 
ПЕН центар, Београд, 2008), «У зачараном троуглу: Црњански, 
Киш, Пекић: есеји и студије» (Матична библиотека „Светозар 
Марковић“, Зајечар, 2008), «Поетика форме у прози српског 
постмодернизма» (Службени гласник,Београд, 2013), «Из чиста 
немира: читања» (Завод за уџбенике, Београд, 2013), атакож 
монографії «Поетика форми в прозі постмодернізму (досвід 
сербської літератури)» (ПАІС, Львів, 2010). Автор більше 200 
наукових статей і бл. 90 перекладів. Відзначена Грамотою Спілки 
літературних перекладачів Сербії (2011) та премією Сербського 
ПЕН-центру за переклади сербської літератури (2015). 
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