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Юрій Андрухович 

 

МИРОСЛАВ, або ТЕЛЕГРАМИ ЦІСАРЮ 

 

Уривок 

 

Великдень 1908 року в католиків західного та східного обрядів випадав по-різному – на 

19 і 26 число місяця квітня. Коли ми стверджуємо, що студент Мирослав Січинський 

застрелив графа Андрея Потоцького вербної неділі, то варто пам’ятати: вербною вона 

була тільки для західних християн. Тобто й не вербною радше, а пальмовою – niedziela 

palmowa, Palmensonntag. 

12 квітня, годині о пів на другу дня, Січинський Мирослав, син Миколи, 1887 року 

народження, студент третього року філософії Львівського університету, дочекався своєї 

черги й отримав запрошення на аудієнцію до приймального покою крайового 

намісника Галичини, кавалера орденів Золотого Руна, Великого Хреста Леопольда, а 

також Лева і Сонця графа Андрея Потоцького. Розмова між юнаком та урядником 

довгою не була й навряд чи взагалі починалася. Січинський мав при собі револьвер, з 

якого вистрелив у Потоцького чотири рази. При цьому вже перші дві кулі, влучивши в 

голову, виявилися смертельними, третя й четверта зачепили намісникові руку та плече. 

Після цього милосердий Господь, можливо, з нагоди свята, нагородив графа Андрея ще 

цілою годиною вмирання. Протягом цього часу останній устиг зрозуміти, що з ним 

трапилося. Це вкрай важливо у випадку тих, які гинуть наглою смертю, бо звільняє від 

надміру болісних метань у переході. Крім того, це дало змогу графові прийняти останні 

таїнства від невідкладно викликаного на місце події духівника, а також, згідно з 

неперевіреними джерелами, попрощатися з дружиною та дітьми. І нарешті – саме в цю 

годину граф Андрей зумів виголосити оту заключну фразу, від якої бере початок його 

посмертний культ: «Телеграфуйте цісарю, що я був його вірним слугою». 

За одну годину можна, як бачимо, встигнути страшенно багато. 

Молодий убивця тим часом навіть не намагався зникнути. Не вчинивши найменшого 

спротиву й жодного разу більше не скориставшися револьвером, він здався 

поліціянтам, ніби лиш цього прагнув. Коли його зі скрученими про всяк випадок 

руками м’яко виводили з приміщення крайової управи на Гетьманських Валах до 

щойно підігнаного в’язничного екіпажу, він так само встиг виголосити фразу й вона 

також увійшла в історію: «Це за вашу кривду, за вибори, за Каганця!». 

Фразу було адресовано не кому-небудь, а конкретній групі селянських делегатів, що 

того дня так само прийшли до графа на аудієнцію й терпляче дочікувались у коридорах 

своєї черги. Зрозуміло, що всі чотири постріли з подальшою метушнею неабияк 



потрясли їх. Своїми словами Січинський апелював саме до них, саме їм він пояснював, 

що означає це вбивство. Ім’я Марка Каганця, селянського активіста, вбитого 

жандармським багнетом під час виборчої кампанії якісь лише два місяці тому, було як 

відкрита кривава рана.  

Того дня Січинський вимовляв його вже вдруге. Вперше – коли в приймальному покої 

графа добував з кишені револьвер: «За Каганця – Потоцький!». Згідно з його пізнішим 

зізнанням, він до останньої миті не мав певності, чи стрілятиме. Якби граф поглянув на 

нього ласкавіше, якби з незрозумілих причин усміхнувся, може, й по-дурному якось чи 

беззахисно, якби його фізія не була від природи такою надуто-зверхньою, хтозна чим 

усе закінчилося б.  

Потоцький же глянув на чергового відвідувача лише так, як міг. Звісно, що він 

уявлення не мав про цього молодика й жодних почуттів щодо нього теж. В його 

недоброму погляді не було нічого особистого. Проте іншого погляду він просто не мав 

у  своєму розпорядженні – над цим попрацювала кількасотлітня аристократична 

генетика. Це вона в десятках поколінь виношувала і зимну колючість невеличких 

очиць, і надутість щік, і претензійну зверхність постави. Тож за ті частки секунди, поки 

в нього летіли і влучали кулі Мирослава Січинського, він устиг лише здивуватися: що 

це таке, чому і як це можливо?   

Граф був спадкоємцем занадто могутнього роду з усіма наслідками такої спадковості. 

Можна без перебільшення стверджувати, що його вбивство 12 квітня 1908 року 

готувалося літ із п’ятсот. 

 

Повернімося до простого календарного факту: вбивство Потоцького відбулось у 

святкову й останню перед «польським» Великоднем неділю. Залишаємо збоку ту дивну 

обставину, що віденський намісник Галичини навіть у таке велике свято не дозволяв 

собі відпочити від справ і розслабитись у колі великої (дев’ятеро дітей) родини, а 

продовжував перти плуга, виконуючи нелегкі обов’язки державного мужа. Інша 

дивина: щоб отримати в нього безпосередню аудієнцію, достатньо було дочекатися 

своєї черги. Доступ до тіла, зранку ще живого, було відкрито для першого-ліпшого 

пролетаря чи селянина з найвіддаленіших закапелків королівства. 

І все ж оцінімо інше. А краще сказати – іншого, себто вбивцю. Чи не стало одним з 

мотивів для нього звичайне собі блюзнірство? Чи ці постріли в пальмову неділю не 

мали на меті такий собі передвеликодній сюрприз від юного соціаліста? Чи не було в 

цьому акті цілком нищівного виклику всій тодішній моралі? Зухвалого наслідування 

Бакуніна, Кропоткіна та всіх інших анархо-бомбометальників? І як з любов’ю до 

Ніцше? 

 Враження великого й підкреслено свідомого блюзнірства значною мірою підсилює той 

факт, що Мирослав Січинський прирікав свою жертву саме на раптову (наглу) смерть. 

Для християнина не існує гіршої версії розриву з посейбічним світом. Якби убивця у 

своєму житті до того дня стріляв не тільки в тирі, то він досягнув би й цієї мети, тож 



граф Андрей відійшов би у вічність яким був, не сподобившися ні останньої сповіді, ні 

соборування, ні причастя, – на самій вершині свого, за Шекспіром, «гріхів цвітіння».  

Цей нюанс як завжди тонко відчув інший граф та інший Андрей – митрополит східних 

католиків Галичини Шептицький. Страсної п’ятниці, 24 квітня, виголошуючи у 

Святоюрському соборі проповідь до Великодня, він засудив убивство Потоцького і – 

звучить як на тодішню епоху напрочуд по-сучасному – переконував громадянське  

суспільство активно протистояти будь-якому прояву політичного чи іншого терору: 

«Публічний злочин мусить бути публічно засуджений; він мусить викликати між 

християнами рішучий та енергійний протест». Митрополит, щоправда, не закликав 

мирян вийти на багатотисячний марш солідарності під гаслом JE SUIS POTOCKI, але в 

будь-якому разі намагався і розумом, і душею вплинути на їхнє ставлення до трагедії. 

Дійсність проте показала, що вплив митрополита виявився досить обмеженим. Ба 

більше – українська преса, м’яко кажучи, не цілком поштиво наїхала на нього цілим 

каскадом риторичних запитань, більше схожих на їдкі звинувачення: «Де ж був 

львіський митрополит, коли проливалася невинна хлопська кров, коли плакали 

хлопські вдовиці і сироти? Чи й перед Богом графська кров дорожча від хлопської, а 

плач хлопських вдів і сиріт менше ціниться, ніж плач вдови і сиріт графа Потоцького, 

що лишив їм сотки міліонів маєтку?». 

Газети відчули запах крові й залюбки п’яніли та пускалися берега. Для соціалістів не 

було кращої нагоди вкотре допекти церкві та її зверхникові. Радикальний політик 

Трильовський, жбурляючи прокльони з трибуни Віденського парламенту, не забув тієї 

обставини, що Шептицький – так само граф і так само спольщеного роду. 

Шельмування церковного ієрарха досягло безпрецедентного рівня. 

Такі вже настали часи, часи випущених на волю демонів. 

 

Кілька слів про вдову. Досить показовим є епізод з листом графині Христини 

Потоцької з Тишкевичів до цісаря Франца-Йосифа. Листа було написано вже після 

повторного судового рішення щодо смертного вироку і страти Січинського на 

шибениці. У листі графиня зрікається будь-якої помсти й іменем своїм та дев’ятьох 

осиротілих дітей просить найяснішого монарха помилувати молодого вбивцю й 

дарувати йому життя, а з ним і шанс на виправлення.  

Кілька десятиліть по тому Січинський прокоментує це так, що то було ніяке не 

милосердя доброї католички, а банальна політична гра. Відень мав бути життєво 

зацікавлений у заспокоєнні пристрастей, стабілізації та безперебійному надходженні з 

Галичини «збіжжя і рекрутів». Страта Січинського могла спричинити чергову хвилю 

заворушень. Обмірковуючи вбивство графа, Січинський усвідомлював, що ледь не 

стовідсотково прирікає себе до найвищої міри покарання. Однак усвідомлював він і те, 

що на його захист неминуче виступлять неймовірно потужні чинники і цілком 

знехтувати ними Відень швидше за все не зможе.  



У своєму впертому героїзмі засуджений навіть звернувся до цісаря з контрпосланням, 

де просив не зважати на клопотання вдови і негайно виконувати судовий вирок. У Відні 

воліли зрозуміти це так, що засуджений уже почав ставати на шлях каяття й 

виправлення. 

Наприкінці липня 1909 року вийшов цісарський указ про заміну Січинському смертної 

кари 20-річним ув’язненням. Ризикована гра студента філософії принесла перший 

успіх. 

 

Звідки взявся цей Мирослав? Які обставини привели на світ цю вбивчу суміш?  

В очікуванні найяснішого рішення про страту або помилування Січинський читав 

поезії Байрона. Що суттєво – він читав їх мовою оригіналу, заодно навчаючись її. Ніби 

вона знадобиться на шибениці. Ніби на тому світі, у пеклі повішених, його обов’язково 

спитають how do you do Sir? В’язнична адміністрація не мала нічого проти 

самовдосконалення підопічних і надала йому все необхідне для такої позитивної мети – 

пера, папір, зошити, словники. З Байроном він опановував не тільки і не стільки 

англійську, скільки романтизм боротьби і революційний нігілізм. Січинський і сам був 

поетом – з тих, які не залишають після себе жодного рядка, зате намагаються 

компенсувати це самим життям, кожною своєю дією. Байрон, По, Кольридж, Теннісон, 

Оскар Вайльд – ось перелік його замовлень у в’язничних бібліотеках, спершу 

львівській, а відтак і станіславівській. 

Достоєвського він також читав, причому багато й так само в оригіналі. Багато років по 

тому, відповідаючи на запитання, скільки він знає мов, Січинський перелічив польську, 

німецьку, норвезьку, шведську, англійську і російську, останню «з помилками, бо не 

маю практики». Напередодні замаху на Потоцького, перечитуючи внадцяте «Злочин і 

кару», він олівцем обвів речення «Тварь ли я дрожащая или право имею». Слово 

«тварь» він зрозумів як «обличчя» (польською «twarz») і під час чекання аудієнції 

перед приймальним покоєм графа найбільше переймався тим, щоб жоден найменший 

мускул його лиця по-зрадницькому не сіпнувся, а тому весь час поглядав у дзеркало. 

Достоєвський і Ніцше були його вчителями. Література була його філософією. 

Починаючи з осені 1907 року, Січинський регулярно вчащав до кав’ярні «Монополь», 

про яку ширилися чутки, ніби там збираються молоді декаденти. Його приваблювали 

найрадикальніші речі, зокрема циклічне повернення Карманського і Яцкова до теми 

самогубств. Не завжди маючи змогу підсісти ближче, Січинський навчився слухати їхні 

суперечки звіддалік, читаючи по губах і рухах. Він точно вираховував час, коли в 

«Монополі» з’являвся Франко, і влаштовувався так, щоб виразніше чути, як той укотре 

знищує когось із молодих своїм безапеляційним «дурниці мелете». Проте найбільшою 

радістю для Січинського була хвилина, коли декаденти хором затягували свою 

культову пісеньку «Хоч клаптик неба». Тоді він, обхопивши руками голову, починав 

розгойдуватися в такт і непомітно підспівувати. 



Кілька разів він бачив там самого Стефаника, проте жодного разу не зважився підійти 

по автограф. 26 травня 1908 року, тобто через півтора місяця після замаху Січинського, 

Стефаник виступив у Віденському парламенті з промовою на захист «героїчного 

студента». Січинський, дізнавшися про це у в’язниці, подумав, що якби трапилося таке 

диво, що йому вдалося б вийти на волю, то він уже точно не замнеться і не спасує, а 

таки підійде і подасть свій примірник «Синьої книжечки» для автографа. Він уже навіть 

знав, як саме попросить підписати її: «Мирославові, другові, соціалістові». Про більше 

він мріяти не міг, пам’ятаючи, що Стефаник пише дуже коротко. 

Соціалізм Січинського виникав до певної міри з його походження. Батько героя, 

священик і син священика, був послом Галицького крайового сейму від націонал-

консерваторів і наприкінці свого 44-річного життя приєднався до опортуністичної 

«Нової ери». Він помер, коли Мирославові було всього лише сім. Отже, світоглядні й 

політичні дискусії між батьком та сином зав’язатися радше не встигли. Проте у 

свідомому віці Мирослав почав зіставляти кожен свій крок з життєвою лінією батька, 

принципово намагаючись чинити саме так, як той не вчинив би нізащо. Його відверто 

дратувала власна попівська генеалогія, тож він де міг підкреслював свій нігілізм і 

залюбки повторював тезу італійського анархіста Андреа Кости «Насильство неминуче 

для того, щоб оголити проблему, а старий ідеал замінити новим». Старим ідеалом жив 

батько, новим син.  

Застреленому Потоцькому було 47 років, його вбивці 21. Маркові Каганцю, за 

знищення якого начебто заплатив життям Потоцький, 27. 

Свій вчинок Мирослав Січинський подумки вписував до уявного каталогу 

терористичних актів, що його називав «усесвітньою революцією молодих». 

 

«Насильство неминуче» – дзвінка і сильна фраза. Вона здатна захоплювати і диктувати. 

Надто ж коли зовсім поруч зі словом «насильство» з’являється «ідеал», до того ж 

«новий». 

Молодий Січинський став цим новим ідеалом ледь не всього галицького українства, 

першим національним героєм, визнаним блискавично і ще за життя. У квітні 1908 року 

з’являються перші прояви героїчного культу. В українських родинах новонароджених 

хлопчиків починають масово називати Мирославами. Заможніші громадяни міст і 

містечок замовляють художникам його портрети. У місцях великого скупчення людей 

(торговиці, ринки, місця паломництв, церкви, цукерні, біржі, цирки, стадіони) 

поширюються невеличкі, завбільшки з дитячу долоню, олеографічні «іконки» з «нашим 

Мирославом». Анонімні творці несуть у народ героїчні пісні й балади, зокрема 28-

куплетну «Револьвере мій солодкий». Інший Січинський, композитор зі Станіславова і 

далекий родич героя, присвячує йому цикл романсів, а незадовго перед власною 

смертю у травні 1909-го – кантату «Лічу в неволі дні і ночі».  

Проте найгідніше подиву – це повсюдні співчуття і навіть підтримка з боку поліціянтів 

та всіх інших сторожів порядку. З перших митей свого затримання Січинський відчуває 



їхню ненастанну і часом трохи незграбну турботу. Вже у поліційному екіпажі, дорогою 

з місця скоєння злочину до відділка, один з конвоїрів настійливо радить Січинському 

вдавати божевільного – «щоб вас, пане, задарма не засудили». Інший тим часом 

намагається почастувати студента шоколадом, бо це, мовляв, «знімає стрес».                                    

Тюремна охорона – як у Львівській, так і згодом у Станіславівській в’язниці – завжди, 

щойно його забачивши, віддає йому честь, та ще й так запопадливо, ніби він якийсь 

високий пенітенціарний інспектор. Не минає трьох днів, відколи Січинського 

доправлено до другої з в’язниць, як один з місцевих наглядачів навіть не впівголоса 

каже: «Звідси ще ніхто не втік, але вам ми допоможемо. Майте лиш терпіння. 

Можливо, доведеться з рік або й зо п’ять почекати». Чекати довелося не рік, але й не 

п’ять. 

До речі, переведення особливо небезпечного державного злочинця зі Львова до 

Станіславова було зумовлено скасуванням смертного вироку й заміною його на 20-

річне ув’язнення. Станіславівська тюрма «Діброва», здана до експлуатації щойно якісь 

чверть століття тому, вважалася чи не найдосконалішою в усій монархії, а її наглядачі 

залюбки повторювали, що «швидше сонце зійде на заході, ніж хтось із неї втече». З 

іншого боку, не оминімо увагою ту обставину, що захисники й родина Січинського 

протягом усього процесу активно клопоталися про переведення в’язня саме до 

Станіславова. Є підстави припускати, що вже тоді й почали планувати його втечу. 

Тож не дивно, що при вступному огляді, реєструючи новоприбулого для словесного 

портрета, станіславівський в’язничний рисописар, схожий на Святого Миколая 

церковний дяк, цілком свідомо нотує інший, ніж насправді, колір очей, а також вигадує, 

наче в Січинського «кілька пломбованих золотом кутніх зубів». Натомість в’язничний 

цирульник, сам також в’язень, підстригаючи Січинського, нашіптує, що саме він буде 

його зв’язковим і переказуватиме йому новини ззовні, з огляду на що бажано 

підстригатися й голитись якомога частіше. Саме він, цирульник, одного разу повідомив 

Січинського про революцію в Китаї й додав: «У Китаї скинули імператрицю. Світ 

валиться. Пора виходити, пане Січинський».  

Коли через два роки, восени 1911-го, тюремні сторожі, немов розступаючись на його 

шляху, просто-таки демонстративно випустять Січинського на волю, польська преса 

сколихнеться обуренням: «Дирекція карного закладу стосувала всі можливі засоби з 

максимальною ретельністю, та все ж не змогла піти на заміну в’язничного персоналу, 

що виявився аж таким прихильним до злочинця». Й уточнювала: «Серед 

станіславівських наглядачів українці становлять 60 відсотків». 

 

Сприяння і, зрештою, безпосередня участь тюремників у втечі Мирослава Січинського 

є, мабуть, найвищим проявом того захоплення і всенародної любові, що зусібіч 

огорнули вбивцю графа Потоцького. Сонце зійшло на заході.  

Попри восьмиметровий заввишки мур, попри залізні ґрати і броньовані двері, попри 

сліпі замки, що блокували виходи в головний коридор з бічних, Січинський, 



зодягнутий у форму наглядача та з накладними вусами, супроводжуваний парою 

наглядачів-спільників, щасливо покинув територію в’язниці в ніч на 11 листопада. 

Одинадцятого дня одинадцятого місяця одинадцятого року – дата, як і належиться при 

таких оказіях, підбиралася не без гумору. 

Дату визначали лідери таємного комітету визволення героя – близький друг 

Мирослава, на чотири роки старший за нього Микола Цеглинський і молодий офіцер 

Дмитро Вітовський. Це вони зустріли щойно випровадженого з в’язниці втікача 

посеред нічної алеї в парку імені Цісаревої Єлизавети. Це вони супроводили його до 

таємного помешкання на Казимирівській. Про першого мова ще зайде, а другий – в 

недалекому майбутньому полковник, командувач армією та військовий міністр 

Республіки – надто довгих екскурсів не вимагає. Нам залишається вже тут і тепер 

схилити голову при згадці про катастрофу літака, що ним улітку 1919-го він 

повертатиметься з офіційних перемовин у Парижі. Його сильно понівечене тіло буде 

знайдено недалеко від місця катастрофи десь на південно-західних пагорбах Верхньої 

Сілезії. Останніми його словами, згідно з бортовим самописцем, будуть «Не пора, не 

пора, не пора», і невідомо, чи в цьому випадку йтиметься про цитату. 

 

Січинський завжди розповідав, що крім столярної справи, навчився у Станіславівській 

в’язниці двох речей: міцно, а часом і непробудно, спати при електричному світлі (його 

в камерах не вимикали ніколи) і чути з будь-якої відстані кроки наглядача. Останнє 

вимагало цілком виняткової чуйності, позаяк наглядачі в «Діброві» зобов’язані були 

взувати спеціальні повстяні капці – якраз для того, щоб в’язні не могли вловити вухом, 

як вони наближаються. 

Покидаючи в ніч утечі свою камеру, Січинський залишив у ліжку двійника, себто так 

звану ляльку, виліплену з тюремної одежі, старих газет і столярної стружки та клею. 

Спеціальна експертна комісія невдовзі визнає ляльку Січинського експонатом, гідним 

зберігання в Центральному цісарсько-королівському музеї в’язнично-каторжної історії. 

Відразу ж після краху монархії музей було розформовано, а згадана лялька ще 

протягом кількох десятиліть виринала на всіляких світових аукціонах ужитково-

декоративного мистецтва, де за неї заломлювали все запаморочливішу ціну, аж поки 

вона не зникла остаточно й безслідно десь у лабіринтах таємних місій Третього райху 

напередодні Другої війни.        

 

 

 

 

 

 



Хизир та Зюлькарнайн – обидва неспроста потрапили у материнське лоно однієї ночі. Як 

зійдуться докупи, то схожі на двійнят. Перший – неземна людина, що його мати Еліха здобула в 

гонитві за долею; другий – завойовник світу, на якого батько завше покладатиме провини. 

Хизир – той син, якого мати привела на світ у потугах, і Зюлькарнайн – що його батько дарував... 

Перший  зачатий, як зірка в небі спалахнула, другий – як покотилась долі, малюючи хвоста. 

Одна зоря знайшла собі життя в різних знаках зодіаку і, вивівши на спільний шлях 

Зюлькарнайна та Хизира, неозору далеч проклала межи ними.  

Зюлькарнайна ти знаєш – діло звичне. Він схожий на володарів, котрі накинули оком на 

цілий світ, як то: султани Сюлейман та Мегмед Завойовник; чи Олександр Македонянин. Він – 

жахний воїн, що живе палкими мріями про підкорення нових земель, завдяки випнутим рогам 

на чолі, пишний, мов пречорний бик. Натомість Хизир сидить собі та думу думає біля води, і 

вабить його зерня квітів та корені дерев, а то чудується пробудженню землі, доволі замкнена 

дитина – його-бо мати вмерла,  тільки-но породила. Занадто тихий та слабкий він, як на гадку 

свого молочного брата Зюлькарнайна, що змалку, оперезаний мечем, вправляється у ратному 

мистецтві.  

Материнська хитрість далася взнаки на плоті Хизира. Палець без фаланг для нього – не 

просто ознака, що його життя відрізнятиметься від  решти, а – справдешній символ, що колись 

він геть увесь обезкіститься. Опріч того, бентежать його думи, як подолати смертю смерть.  

Гадає він, що треба запропасти ще за життя, аби ввійти у ворота вічності.  А ще ж він і 

потворний. Успадковану від Еліхи свою привабливу потворність має за предмет гордості, від 

якої прагне очиститись. Поки Зюлькарнайн на міських майданах змагається в боротьбі з 

дужими суперниками, сам собі їх знаходячи, Хизир, сахаючись найменших проявів людської 

уваги, тікає в гори. Він ніколи досита не наїсться, досхочу не нап’ється, не торкнеться й м’яса, як 

немає в тім потреби; як не знайде їжі й поготів, цілий день жує виноградний листок та дякує 

невидимому Богу Ібрагіма.  Гордощів стережеться, вчинками рятується, присвячує себе 

самозреченню.  

Тим часом Мельхісдекові синові діяння зовсім не до вподоби. Незбагненні втечі Хизира він 

вважає непокорою власній силі, нахабством, що ослаблює його владарювання,  і що 

найголовніше – неповагою до батьківських прав. Він пнеться зі шкіри, аби вберегти спадкоємця 

королівства від такої відлюдкуватості; хай би куди подався Хизир, посилає за ним своїх людей 

назирці, відразу вертає його.  Буває, хлопець заховається в печері, чи то в дуплі, або – казна-де 

– у чабанській загорожі, а батько тут як тут – уже зрівняв його сховки з землею, захопив 

вимурувану з тиші оселю, і, щоб розбурхати синівську кров, вішає йому на груди жінок, 

силоміць поїть вином та штовхає утіхам в обійми. От тільки в захмелілого ще зо дня своєї появи 

на світ Хизира й без того туман у голові: зайвого слова не зронить, а перед зором – така пелена, 

буцім він у караван-сараї, де хоч око вистроми. Тіло давно поза ним, і назад він його собі не 

хоче. Байдужі йому й жінки, які в’ються довкола, і вино, що зігріває теплом горло.  

Урешті поповзли про Хизира чутки. Стали порівнювати його з загадковим пророком Ідрісом, 

який жив колись. Невмирущий Ідріс, чиє безсмертне буття огорнуте таємницею; син світла, 

коронований трьома найвищими у світі чеснотами: талантом до пророкування, мудрістю та 

султанством;  у нього такий гострий зір, що – ураз може все листя на дереві порахувати, він 

здатен хмарами повелівати й славиться непомильним віщуванням. Це він – та перша людина, 

що за життя всього чотири рази зустрілася з якимось чужинцем із подзьобаним ластовинням  



обличчям – хто звав його джином, хто – янголом – відтак взяла до рук перо й склала перше 

письмо, як священну подарувала світу книжечку, щонайдужче з тридцяти сторінок. Та попри те, 

що Ідріс володів сімдесятьма двома мовами, мов із пелюшок рідними, жодного із сімдесяти 

двох народів Вавилону  не міг навчити й реченню з тієї книжки.  Ображений, що аніхто йому не 

вірить, він усамітнився та взявся за кравецтво, з перейнятим хистом від самої винахідниці 

голки, своєї матері Ешвети, поєднував тканину з людським силуетом.  А шиючи, всякчас  

приповідав: «І рай, і пекло бачив я зі свого місця». Коли ж і ця приказка перестала втішати 

Ідріса, він зненацька зник. Наче й не було його – і слід прочах. Відтоді про нього не було новин. 

Хизировій надприродності частково завдячувало відродження саме в його плоті Ідріса за 

стільки часу після того, як той зник.  День при дні перевтілюється Хизир в образ Ідріса . Як Ідріс, 

він так само тихо усамітнюється, і той самий щасливий вираз обличчя, наче обізнаного з 

таємницями всесвіту, знову бентежить людей, повертаючись до них. Щось йому відомо, та що?  

Мельхісдека це тільки пригнічує, день у день він дедалі лютує: хай би щось і відомо синові, 

йому цього не прибрати до рук. Нема ради – батько велить закувати в кайдани Хизира. Чашка 

води та два окрайці хліба на день – місяцями він випробовує терпіння свого нащадка. А Хизир – 

щасливий, сидячи в темряві поміж чотирьох стін, спостерігає вигини неба разом із сирими 

закутнями. Мельхісдек, нестямлячись від люті, щодня велить усипати синові по сорок канчуків, 

допоки шкіра не відпаде. Ось чому числом сорок міряє світ Хизир. Хай там що налічувало б 

сорок – оберталося для нього одиницею: сорок днів він має за – один, біль, що помножувався 

на сорок, він зводить до єдиного, і сорок тисяч своїх видихів рахує як тисячу, отак день по дню 

загусає час у Хизира на очах. І коли Мельхисдек втрачає щодо сина останню надію, з в’язниці 

виходить один єдиний Хизир, що пройшов через сорок тортур. Сонце не засліплює йому очей.  

І тільки Зюлькарнайн зустрічає Хизира. Погляд колючий у Зюлькарнайна. Роги на його чолі 

вже добряче виштрикнулися. Згори він обводить оком напівзвірячого ідола  народів, на яких 

упаде його меч. Його шия така товста, що на ній і жили не завважиш. На тлі Хизира, від якого 

лишилися сама шкіра та кості, той з виду, мов велетенський бовван у бронзі пристрастей.  Він 

закам’янів на місці, замислившись про ті землі, які завоює від сходу до заходу на чолі своєї 

армії з п’яти сотень вояків – лучників та з булавами; про фортеці, котрі зведені на вершинах гір; 

про крицевий заслін, який велить спорудити, щоб зупинити лиховісні народи Ґоґа та Маґо́ґа,. 

Але дуже боїться смерті Зюлькарнайн. Заледве відчує неміч у тілі, отримає рану яку, і вже його 

серце огортає жах.  Завелися воші, печія дійняла чи сльоза навернулася на око від пилюги, а 

Зюлькарнайну вже лячно на душі. Від оповитих стражданнями міфів про краї мертвих холоне 

його кров. Тому-то, перше, ніж стати володарем світу, прагне здобути безсмертя Зюлькарнайн. 

Надіється відшукати чарівну живу воду, яку не знайшов і Гільгамеш – лише поети оспівали її в 

панегіриках, ворожбити, входячи в транс, позначили  на мапах. Немає йому іншої ради, окрім 

як напитися води життя, котра струменить з-під нефритової скелі, ген десь там далеко, у місці, 

про яке оповідає рукописна книжка, що її він успадкував від батька. 

– Брате! – мовить Зюлькарнайн до Хизира, труснувши його за плечі. – Ходімо звідси! 
–  Гаразд, – відповідає Хизир, легко, мов та пір’їнка, яку вітер понесе туди, куди схоче; 

на обличчі його відтепер – вчена зрілість.  
Отож Хизир і Зюлькарнайн  із пишним військом, збиваючи куряву, рушають з міста. Та не 

встигли й виїхати, як спіткали пророка Ібрагіма. Той  якраз  вів свого сина Ісхака на Храмову 

гору, щоб  принести його в жертву. Однією рукою Ібрагім тримає за сідло нав’юченого 

дровиняками осла, другою – Ісхака, в якому душі не чує. Пророк ішов рішучий, та тільки слізьми 



орошений. Ісхак же – тремтить, аж здригається біля свого ката. В очах жертви застиг переляк. 

Обличчя хлопця бліде як смерть, адже змалечку його мучать жахи вві сні. Він давно замкнувся в 

собі від глибоких ревнощів того сина, чия віра принесена в жертву як відповідь батьку, віра 

якого зазнала випробувань. Хизир гладить хлопця по голові, щоб підтримати його. Ісхак 

відступає на два кроки.  Тим часом пророк Ібрагім, відпустивши Ісхакову руку, ласкаво обіймає 

Зюлькарнайна. «Щасливої дороги», – бажає він. Відтоді історія має завжди один і той самий 

почин. Завойовники з пророками – пліч-о-пліч... Хай коли стріне завойовник пророка, аніхто 

про якогось Ісхака більше й словом не обмовиться.  

 

 

                                                               *** 

 

Уяви собі військо. Закутані то в шкури, то в овчину вояки заливають кров’ю кожен край, куди 

сягнуть. На шляху старіють. Старіючи уподібнюються один одному, хоча й мали б ставати 

схожими на батьків. У більшості з них, відтоді, як покинули свої оселі, повипадали зуби. 

Лишають вони по собі байстрюків, що вилуплюються в полях та садках побіля спалених 

батьками сіл; так до сирітства звикає світ. Рани також добряче змінили воїнів. Обвішані 

трофеями примари, сліпі, безрукі, кульгаві, спотикаючись та хилитаючись, простують далі  на 

схід, наче кровожерні велетні. Простують у пошуках живої води, стікають кров’ю, водночас 

припадаючи до кожного завойованого джерела, кожного потічка, чи то кратерного озера, 

довкола якого стануть – так вони напихаються всіма хімічними елементами, які тільки є на 

землі. Спізнавши різницю за смаком між сіркою й содою після двох пограбувань та 

напередодні одного душогубства, вони йдуть далі – у край пітьми, щоб скуштувати магнезії. 

Розгадують таємниці каменів ці чоловіки,  відкривають складники природи та різновиди води. 

Перед тим, як дійти до тонких знань, розривають на шмаття легені народам. Передають від 

людини до людини чуму та ще чималу низку проклять; крок за кроком ширять світом біду. Вже 

й байдуже цим чудним чолов’ягам, яку вони воду п’ють та чому стали на цю злощасну путь, 

минаючи луги попід свинцевим градом, стрічаючи на шляху озанів, що досі й не замислювалися 

про життєдайну воду, не маючи іншої мети, окрім як збирати завислі в повітрі слова для душі; 

абдалів – володарів лиш своїх палиць; теслів, які сушать мізки над особливістю та природою 

чинарів; мандрівників, заклопотаних пошуками кордонів королівств, та шаманів, що у вбранні з 

совиного пір’я літають до ядра всесвітньої сутності. Так буцім жива вода, що десь струменить з-

під незнаної скелі, – то тільки гризота одного Зюлькарнайна, і їх геть не цікавить духовне 

джерело зачаєних у його серці таємниць. Тим часом Зюлькарнайн на вороному скакуні велично 

веде вперед усе своє військо, і, звісно, не відає ще він, що тою унікальною особистістю, яка 

скуштує живої води, стане Хизир, хай той і їде позаду на сірому коні. 

Гадаєш, Зюлькарнайна ошукано, обмануто?  Цебто він - заручник якоїсь героїчної казки, 

складеної на його честь ще до народження?  Можливо він тільки змушений виступати в нищівні 

походи через свою пристрасть до вічності, яка полонила душу, і – прикутий до якогось іншого 

Зюлькарнайна, чиї здоровенні роги часто простромлюють йому сни, а кучері чорної бороди 

звиваються  аж по груди, та сам насправді – звичайнісінький смертний, який лише й хоче, що 



ловити перепелів і змагатися в боротьбі. А, можливо, він і давно знайшов ту вічність,  але не 

вміє зауважити її.  

 Пригадуєш, мама й тато тобі розповідали казку про Зюлькарнайна? Як то він, на чолі свого 

безстрашного війська пішов походом на похмуру країну, де аніколи не сходить сонце й 

дорогою зупинився біля великого палацу та тричі постукав у його двері. З-за них почувся грубий 

голос: 

–Ти хто? 

–Я – Зюлькарнайн! – відповів він.  

Обрамлені залізом дерев’яні двері поволі прочинилися. І в цій частині казки твої очі 

заокруглювалися. Затамувавши дух, ти слухав, як риплять у тиші заржавілі петлі. Убраний у білу 

сорочину чоловік із рожево-ліловим обличчям, так гейби-то й не чоловік, зневажливо зиркнув 

Зюлькарнайнові у вічі та запитав:  

–Гей, Зюлькарнайне! Чи тобі мало завойованих країв, що ти приперся й до мого порогу?  

Зюлькарнайн  простягнув  йому голі долоні.  

– У мене анічого немає, усе що було, я роздав воякам, – відповів він.  
– Бігме, близько судний день, раз у тебе порожні руки, – сказав на це молодик. – Я 

Ісрафіль, володар сурми судного дня. Кожен почує її пронизливий голос, як тільки я 
отримаю наказ звістити про кінець світу. Тут відбудеться страшний суд.    
Далі молодик дістав із кишені якогось камінця, радше схожого на камінець, та простягнув 

його Зюлькарнайнові: 

– Бери, і себе міряй. 
У цій частині казки ти відразу задумувався про власні камінці, які збирав на пляжах та 

гірських схилах.  Ти ще не знав, чому так любиш каміння. Гадаю, ти зауважував якусь містичну 

бездоганність їхньої огорнутої духовністю поверхні. Математичну бездоганність...  Якось 

гуляючи в сосняках Сарикамишу ти знайшов обсидіан. Пам’ятаю це, як сьогодні. Для тебе він 

став уламком якоїсь іншої чорної-пречорної планети, що виблискує гладенькою поверхнею.  Ти 

вірив, що обсидіан упав із неба, не походив з нашої землі; гадав, що частинка твоєї власної душі 

переселилася в ту грубу неотесану каменюку та оживила її.  

Проте камінь, який Ісрафіль подарував Зюлькарнайнові, здавався тому напрочуд легким. 

Цілими днями він про себе виважував його, перекидаючи з руки на руку. Носив камінця в 

шоломі, ховав за пазухою, тягав у кишені; потираючи пальцями, нагрівав його, затим 

спостерігав, скільки часу буде холонути.  Він приміряв камінця за величиною до своєї долоні, 

п’яти, потилиці, наколінника; та врешті, не спромігшись зіставити його зі своїм тілом, заходився 

порівнювати з іншими камінцями.  

Виміряти камінь каменем. У кожному разі це обернулося для Зулькарнайна чи не 

найдужчими труднощами. Тільки уяви собі: ось – граніт, а от – кварц, там – мармур, а тут – 

аметист, цей камінь – круглий, а той – плоский, цей – зернистий, а той – слизький; і як ти їх 

зіставиш? Яким чином один камінець вважати рівноцінним іншому? Хіба що, розглядаючи 

перший, ти раптом усвідомиш: яку незбагнену таємницю криє другий!  



Сема Кайгусуз 

 

Урешті-решт Зюлькарнайн зрозумів, що це не діло,  і вирішив, порівнювати не самі 

камінці, а – їхню вагу. Ти сам не раз клав на одну шальку терезів свій обсидіан, а на 

протилежну – якийсь інший камінь, схожий на нього за розміром, далі вкрай уважно 

вислуховував солоденькі пояснення своїх батьків, чому вага в них різна. Тому ти 

здогадувався, що подарунок Ісрафіля має бути значно важчим за решту земних 

камінців. Власне, так і було. Хай скільки накладає на терези Зюлькарнайн кілограмові 

гори каміння, а дарунок Ісрафіля – завжди тяжчий за них. Утомився він, похнюпився, 

мов той полководець, що програв усі свої війни. Командує-бо цілим військом, а не 

розкусив таємниці нікчемного камінця!   

Бездонна скарбниця, яку ти звеш серцем, –  похмуре місце, де ти втрачаєш рівновагу, 

потрапивши у вирій нескінченного сум’яття, як тільки намагаєшся щось осягнути 

розумом. Потрапивши в той темний закуток, Зюлькарнайн нестямився від люті через 

своє становище – він морочиться з якимось камінцем. Час, згаяний на цю дурню, 

видавався йому – світовим. Не в змозі зарадити цій справі, Зюлькарнайн подався до 

Хизира.  

– Врятуй мене, брате, благаю! Врятуй від цього камінця! – попросив він молочного 

брата звільнити його особистість, що застрягла у кам’яній структурі.  

Хизир, як завше навдивовижу спокійно, узяв у Зюлькарнайна камінь, підніс його до 

світла та довго роздивлявся так, наче щось розкрив у ньому невидане. Твої очі в цій 

частині також примружувалися.  Кожне словечко, що злітало з батьківських вуст, 

відображалося на твоєму обличчі. Ти перебував у часі оповіді, в іншому вимірі. 

Водночас переносився й у події казки, і в якісь власні давні спомини. Дальші епізоди 

перебігали в тебе на очах. Хизир поклав на одну шальку терезів – камінь, на другу – 

повну жменю землі, і ті несподівано врівноважилися. Певна річ, Зюлькарнайн не 

очікував такої простої відповіді. Ясність; сліпуче світло – це воно ще відтоді осявало 

легкість простої ідеї.    

– Гаразд, – промовив Зюлькарнайн, – та як тобі спало на думку, зважити камінь з 

землю? Зізнавайся мерщій! 

Хизир кинув камінь Ісрафіля на землю й поклав руку молочному братові на плече.  

– Як я це зрозумів, і сам не знаю, а побачивши камінь згадав те, що знав. 

Зюлькарнайна його відповідь не переконала.  

– То це таємниця каменю, чи вага жмені землі? – допитувався він.  

Хизир образився: 

– Невже ти не розумієш! Цей камінь утілення близькості та водночас далечі поміж 

нами, не ваги; сама сутність виміру мене з тобою, тебе зі мною! 
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                                                              *** 

 

Ті камені іноді змушують людей промовляти ще палкіше. Жорстке відчуття вічності 

наганяють на них: десятки пришпилених до землі скель, що вказають на пантеони; 

прикордонні валуни та надгробні плити; камінь Бет-елу, що його Якуб спершу поклав 

собі до голови, затим – воздвигнув як символ небесної брами; гірські породи, котрі 

африканські племена натирають до блиску; Чорний камінь Кааби; омиті кров’ю жертв 

мармурові олтарі та уламки метеоритів, на місці падіння яких зводять храми. Власне, я 

холону, коли ти торкаєшся каменів. П’янка свіжість розливається по моєму тілу. 

Якийсь камінь – хай то з піщаного пляжу, чи з дна річки, або гірського схилу – дарує 

мені відчуття єдності зі всесвітом. А втім, камінь – і геть протилежна річ. Якийсь 

чужинець. Не видасть і найменшої ознаки, що криє його воля. Якась велетенська скеля 

робиться священною в наших очах, утверджує лише своє буття, і потім через неї 

дрижить довкола від людських ніг земля.   

Скажу: чим більше мама й тато розповідали, тим дужче вабили тебе камені. Ти 

торкався гравію, агату, кварцу, сірих каменюк із золотими нальотами.  Проте вони 

стали розповідати про широкі безкраї степи. Відтепер ти зацікавлено споглядав степ.  

Здалека розливалося біле сяйво. Восени земля добряче червоніє, а колючки зі 

шпичаками, які котить вітер, чіпляючись одне до одного, збиваються у великі клубки. 

Хизирові глибоко в душі  зрозумілий Зюлькарнайн. Той подовгу міркує, щоб збагнути 

слова молочного брата, проте ніяк не знаходить у серці мудрості щодо каменю, який 

міряє людину з людиною.  Між тим, знати означало для Зюкарнайна – знайти в собі. І 

аби продемонструвати, що  знає, він надав каменям іншого сенсу, що про нього аніколи 

не довідається Хизир.  Діставшись разом зі своєю армією отого просторого степу, він 

віддав воякам приголомшливий наказ: 

–Ідіть у степ та скільки забажаєте, стільки й назбирайте каміння! Хто набере каміння, 

і хто не набере – усяк потім пожалкує.  

Вояки, покинувши зброю, заходилися вишукувати в степу каміння, а твої батьки тим 

часом заскочили тебе запитанням: «Скільки б ти назбирав камінців, якби був там?» 

Здвигнувши плечима ти, не задумуючись, відповів: «Хтозна, у кожному разі одного 

приволік би». 

Коли вояки повернулися до Зюлькарнайна, кожен із принесених  камінців обернувся 

на золото. У цій частині казки на твоєму обличчі проступило обурення. Ти не міг 

приховати розчарування. Тоді тато з мамою запитали знову: «Жалкуєш?». Та ти 

проковтнув язика, відчуваючи яку втрату пережив, і не відповів.  

Коли ти й досі, бува, засинаєш, стискаючи в долоні якогось круглого камінця після 

казки про Зюлькарнайна, то здаєшся мені прозорою кулею, що огортає власну сутність. 



Так, буцімто уві сні злився щасливо з каменем. От тільки й досі не збагну, чим той 

камінь у руці обертається для тебе: землею чи золотом, чим? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Борис Херсонский 

 

Кременец, июнь 1910 

Руины замка – как декорации шекспировской пьесы. 

Гора называется Бона, что наталкивает на мысли 

о латыни (bonum – благо), о гувернантках 

или коллекционных бумажных купюрах. 

Впрочем, сама гора выглядит мрачно: 

поросший кустарником конус, 

разумеется, усеченный. От сооруженья 

осталось четыре стены, сторожевая башня 

и глубокий колодец, хранитель 

колонны из черного воздуха 

и безвоздушной легенды 

о влюбленной дочери владельца замка. 

Трехвековой давности дело, 

но и поныне летит головою в бездну 

прозрачное привидение в белом венчальном платье. 

Две гимназистки бросают в колодец камни 

и считают секунды: измерение расстоянья. 

Если помнить закон тяготенья, 

глубина вычисляется по формуле, точно, 

с легкой поправкой на время, необходимое звуку, 

чтобы выбраться к свету. Напрасный труд, 

ибо удара не слышно. Девицы глядят, склонившись. 

Одну, что постарше, зовут Нехама (потом – Надежда), 

вторую зовут Рахиль (позднее – Раиса). 

Рахили четырнадцать лет, впереди еще 

семьдесят шесть (Нехама умрет в тридцатых), 

впрочем, сегодня и это также в минувшем. 

Вечно, то есть вне времени, 

вдоль вертикали черной 

навстречу еврейке-старухе 

летит подвенечный призрак польской аристократки, 

и две гимназистки смотрят вглубь пустыми зрачками, 

но стоит им изменить направленье взгляда, 

и, взявшись за руки, начать спускаться в долину – 

глаза наполнятся цветом фруктовых деревьев, 

шероховатою белизною стен известковых 

и оранжевой рябью крыш черепичных... 

И тогда со дна колодца долетает звук глухого удара. 



 

 

Бессарабия, Галиция, 1913–1939 

ИЗРЕЧЕНИЯ 

1 

Ребе Ицхак Леви сказал: 

"Есть нечто сходное у людей и деревьев – 

наши корни в земле". 

2 

Ребе Шрага Мендлович сказал: 

"Это сужденье содержит неточность, 

ибо корни деревьев целы 

и наполнены влагой, 

даже если земля суха, 

а наши корни 

разрозненны и иссохли". 

3 

Ребе Ицхак Штайнмахер сказал: 

"Эта разница несущественна, 

ибо мертвые или живые, 

но наши корни – питают". 

4 

Ребе Шломо бен Иегуда сказал: 

"Мы не властны судить о том, 

живы ли наши корни, 

ибо у нас есть Помощник, 

обещавший нам воскресение 

и верный обетованию". 

5 

Ребе Ицхак Штайнмахер сказал: 

"Вот вы рассуждаете, 

а мне не дает покоя 

образ родословного древа. 

Мы рисуем ствол возвышающимся, 

ветви – мощными и широкими; 

имя предка подобно плоду, 

созревшему и совершенному. 

Но на деле родословное древо 

постепенно погружается в землю. 



Истинно, у него не только корни в земле, 

но и ствол, и мощные ветви, 

а мы – немудрые листья, 

освещенные солнцем Торы, 

о чем мы толкуем здесь?" 

6 

Ребе Шрага Мендлович сказал: 

"Увы! 

Как печально измыслить дерево, 

приращиваемое смертью, 

углубляющееся в землю. 

Я думаю, в этом присутствует 

тонкое заблуждение: 

ибо наши корни в Земле, 

а эта земля – не Земля, 

но пустыня скитаний. – 

И, возвышая голос, 

ребе Шрага продолжил: 

– Истинно вам говорю: 

если кто-то когда-то дерзнет 

просеивать сквозь тончайшее сито 

песок Синайской пустыни, 

чтобы найти останки 

тех, кто шел из Египта, – 

не обретет ничего, 

ибо наши корни – в Земле, 

а эта земля – не Земля". 

7 

И сказали все четверо: 

"Благословенно ты, древо, 

растущее в Землю 

и погруженное в Землю. 

Благословен Ты, Который 

заставляешь его сотрясаться 

в благоговейном страхе, 

содрогаться целиком, 

от тончайшей ветки до корня. 

Ибо вот содрогание это, 

вернее, сама способность 

ужасаться и содрогаться 

от страха или от боли, 

есть признак присутствия жизни". 

............................................................ 

Много позже, в семидесятых, 

после шестидневной войны, 

археологи предприняли раскопки 

в Синайской пустыне 



в поисках того, что они называют 

материальными остатками сорокалетнего 

странствия евреев в пустыне. 

............................................................ 

Они не нашли ничего. 

 

Карлсбад – Гамбург, июль 1914 

ФОТООТКРЫТКА 

Женщина средних лет 

с округлым и даже несколько одутловатым лицом, 

в длинном платье до пят 

стоит на фоне слишком живописной скалы 

(искусная декорация в ателье фотографа). 

Об этой женщине известно немного. 

И даже имя – Рахиль 

сохранилось лишь на страничке 

автобиографии, которую написала 

ее старшая дочь, устраиваясь на службу 

в какую-то советскую контору 

в начале тридцатых годов. 

"Моя мать – Рахиль, служащая, 

скончалась в июле 1919 года", – 

то есть через пять лет 

после того, как весточка 

была отправлена сыну 

(в то время – студенту-медику) в Гамбург; 

на обороте – несколько фраз, 

нет даже обычных расспросов 

о здоровье и пожеланий счастья, 

лишь напоминание о том, 

что пора заказать новый костюм. 

Очевидно, здоровье юноши 

в то время сомнений не вызывало. 

Счастье же, немыслимое вне брака, 

считалось пока преждевременным. 

Остается неясным, успел ли Роберт 

заказать и получить костюм до августа, 

когда его, гражданина враждебной державы, 

депортировали в связи с началом 

событий, по большому счету, 

не закончившихся поныне. 

Как-то бабушка Рая 

(то есть Рахиль, сменившая имя) 

говорила мне, что ее свекровь 

(то есть Рахиль, не сменившая имени) 



перед самой смертью передала ей 

все свои драгоценности. 

Их хватило как раз на то, 

чтобы пережить четыре голодных зимы, 

случившихся в последующие десятилетия. 

Известно также, что Рахиль не принимала 

новых течений в искусстве. 

Она запретила сыну 

экспонировать две гравюры, 

выполненные в стиле пуантилизма. 

Рахиль называла эти изображения, 

составленные из точек, "сыпной тиф". 

Болезнь, от которой она и скончалась. 

Вот что сказал Роберт 

в декабре 1952 года, 

когда перспектива ареста 

вырисовывалась достаточно ясно: 

"Двадцатый век начался 

с опозданием на четырнадцать лет. 

Я не знаю, когда он закончится". 

Кажется, первая часть этих слов 

была цитатой; что до второй части, 

то двадцатый век для Роберта 

завершился в 1954 году. 

 

Одесса, 1913 

ИГРА В КАРТЫ 

Он любил повторять, 

а верней – повторяться: 

если тебе непонятно 

происходящее здесь, 

вот несколько слов, 

проясняющих ситуацию. 

Первое – "так называемый". 

Добавляй это ко всем 

названиям учреждений 

и официальных должностей. 

Второе – "как будто бы". 

Добавляй это ко всем 

незавершенным действиям. 

Третье слово – "неверно". 

Добавь это ко всем 

принятым решениям 

и совершенным поступкам. 



Однажды, во время раздачи карт, 

друг спросил у него, 

существуют ли действия, 

к которым можно добавить 

слово "верно". 

Он покачал головой 

и, заходя в трефу, 

ответил, что точная формулировка 

должна была бы звучать: 

"верно, но слишком поздно". 

Ход был неудачен, 

но проигрыш незначителен. 

 

Одесса, 1915 

ДВЕ ФОТОГРАФИИ 

1 

Рахиль сфотографирована дома, 

за письменным столом, с книгой в руках. 

На столе – письменный прибор, 

узкая ваза в стиле модерн, 

стопки книг, часть которых 

узнаваема: альманахи "Шиповник", 

"Чтец-декламатор"; два небольших 

бронзовых бюста (Андреева и Толстого), 

развернутые к объективу; 

на стене барельеф Ницше, чуть левее, 

на резной деревянной полочке, 

статуэтка в треуголке, 

со скрещенными на груди руками. 

Роберт снят за тем же столом, 

но вместо книги в его руках перо; 

белый лист выглядит странно 

на заставленной и заваленной 

горизонтальной поверхности. 

И еще – журнал, на обложке которого 

можно угадать название: 

"Летопись войны". 

Фотографии отражают то, 

что теперь ошибочно именуют 

духовным миром семьи; 

различие поз и занятий 

говорит о различии притязаний. 



Чернильный прибор сохранился, 

по крайней мере частично. 

2 

Ребе Ицхак Леви говорил: 

"Не удивительно, что евреи 

усваивают премудрость народов 

столь успешно, на зависть внешним. 

Ибо после того, 

как они отринули Тору, 

пустота в их сердцах и разуме 

столь велика, что туда 

вместится все что угодно". 

Также ребе Шрага Мендлович 

отвечал: 

"Удивляться нечему 

и, увы, нечем гордиться. 

Гордился бы Иеремия, 

если б ему сказали, 

что еврейские мастера 

изготовили золоченое 

изображение Ваал-Фегора 

лучше чем хананеяне?" 

Их друг, Арон бен Ривен, 

помолчав с минуту, ответил: 

"И все-таки, что ни скажи, 

а сын мой закончил с отличием 

Санкт-Петербургский университет 

и печатается в столичных газетах". 

Арон снимает с чернильницы 

точеную белую крышечку 

слоновой кости, 

уже тогда, вероятно, 

покрытую тонкой сеткою трещин, 

и вертит в руках: привычка. 

..................................................... 

Чернильный прибор сохранился. 

 

Одесса, 1919 

ИГРА В КАРТЫ 

Дождливым осенним вечером 

он говорил друзьям: 

"Когда я слушаю ваши 

рассуждения о судьбах России, 



в частности, о чередовании 

репрессий и послаблений, 

я думаю: точно так же 

рассуждают мелкие рачки, 

живущие под куполом большой медузы. 

Купол сжимается. Для планктона – 

период стеснения и репрессий. 

Купол расширился. И планктон 

переживает период расцвета, 

наслаждаясь относительной свободой. 

Но рассуждения планктона 

о репрессиях и либерализме 

не имеют отношения к медузе. 

Медуза просто питается, 

продвигаясь вперед". 

И, со словами "мизер без прикупа", 

он бросил карты на стол. 

 

Одесса, февраль 1932 

1 

Еврейский техникум. Здесь Соломон и Надя 

учат подростков разным наукам на идиш. 

С работы приходят поздно. Гремит посуда. 

Едят, уставясь в тарелку, друг на друга не глядя. 

Он, не решаясь спросить: "За что ты меня ненавидишь?" 

Она, не решаясь сказать: "Любимый, уйди отсюда". 

Но никто не уходит, не задает вопроса. 

Ибо для вспышки привычной достаточно полуслова, 

полужеста, молчание также взрывоопасно. 

Очки Соломона сползают по спинке носа, 

он наливает стопку (нельзя!), наливает снова, 

бросает кошке (нельзя!) тонкий ломтик колбасный. 

Плохо, что есть свидетель. Дочери скоро восемь. 

Последний месяц ночует у тети-тезки. 

У Раи – ночные страхи, навязчивые движенья 

плюс фантазии. Значит, в санаторий каждую осень, 

а весною – надсадный кашель и пухнущие железки, 

возможно, также симптомы скрытого отверженья. 

Надя легла. Из угла – всхлипы и бормотанье. 

Соломон открывает книгу. Менделе Мойхер-Сфорим. 



Бытовая история. Юмор под пеленой печали, 

получается тоже скорее не чтенье, а причитанье. 

Боже, о чем мы спорим? Боже, о чем мы спорим? 

Лучше бы мы молчали, лучше бы мы молчали... 

 

 

2 

Справка 

И этой жизни им осталось менее года. 

Умрут друг за дружкой. Надя – от рака 

(когда ей кололи морфий, она говорила, 

что боится стать наркоманкой), 

Соломон – от чахотки, кашляя и задыхаясь; 

впрочем, дело решило легочное кровотеченье. 

Христианское кладбище в тридцатые годы 

было интернациональным. Там их схоронили. 

Среди крестов мне приходилось видеть надгробья: 

бетонные низкие тумбы, мраморные дощечки, 

имена по-русски и по-еврейски. 

Обе Раи (дочь и сестра Нади-Нехамы) 

по-детски боялись смерти и, следовательно, кладбищ. 

Никто не запомнил номер участка. 

Иногда мне кажется необходимым 

навести справки по архивным книгам, 

но вместо этого перебираю старые фотоснимки: 

вот Соломон – за два года до смерти, 

в полный рост, в каракулевой папахе 

и зимнем пальто с воротником кучерявым. 

Снимок блеклый, потертый, угол надорван. 

Нехама-Надежда снята в начале двадцатых. 

Широкополая шляпа, большие глаза, припухшие губы. 

Бабушка мне говорила: 

– В первые годы 

я плакала о сестре, умершей до срока, 

но все сбывается вовремя... 

И ублажил я мертвых более, чем живых. 

 



Кременец, июль 1914 – Вильна, август 1939 

1 

Он начинал с изготовленья листовок, 

не вникая в их содержанье. Его привлекала 

типографская технология. За какой-то месяц 

он, лицеист, мальчишка, овладел сложной работой 

наборщика и печатника. Результат понятен. 

В богатый еврейский дом приходят жандармы. 

Отец в отъезде. Мать величаво 

поднимается с кресла-качалки 

и встречает гостей. Ей разъясняют, 

что Моисей, ее драгоценнейший сын, 

связался с подонками. Следует обыск. 

Не щадят даже спальню хозяйки дома – 

до прикроватной тумбочки. Здесь белизна 

ночной фаянсовой вазы отмечает границу 

служебного долга. Жандармы уходят, 

вежливо извинившись. Рука – к козырьку. 

За сыном нужно присматривать, 

казалось бы, умный парень... 

Медленно переставляя отечные ноги, 

мать направляется в спальню; ночная ваза 

убирается в сторону. Пачка бумаги 

спрятана в тумбочке. Текст потрясающе скучен. 

Речь идет о тесном союзе русских, польских 

и еврейских рабочих во имя чего-то. 

Листовки сжигаются в белой кафельной печке, 

украшенной изразцами. Отец, вернувшись, 

принимает крутые меры: сын ссылается в Вильну 

к дяде-издателю. Как говаривал 

ребе Шрага Мендлович, 

каждый грех содержит зачаток успешной карьеры. 

2 

Моисей унаследовал дело дяди. Его доходы 

были весьма велики. Из его типографий 

выходили репринты творений великих гаонов, 

вавилонский талмуд, комментарии к Торе. 

Для самого Моисея закон Моисеев 

оставался закрытой книгой, которую он 

тиражировал не читая. Он любил повторять: 

я никогда не читаю то, что я издаю. 



Здесь неточность. Солидные фолианты 

были лишь частью дела. Вольная литература 

(вплоть до фривольной) печаталась тут же. 

Названье издательства, правда, писалось иное. 

Владельцем числился некто, даже не принятый в долю: 

ему доставались подачки. Продукцию этого рода 

Моисей иногда перелистывал. Его привлекали 

описания сцен любви, чем откровеннее 

и нелепей детали – тем лучше. 

Моисей был сильным мужчиной без предрассудков. 

Вот раздевается Шуламит, красавица, каких мало, 

она говорит: "Отвернись, негодник!" 

Он делает вид, что не смотрит, 

вернее, что смотрит в окно, на островерхие крыши, 

но ухитряется видеть одновременно 

прекрасный город, закат и веселое тело 

с игрою складок, ложбинок и светотени. 

Это он называл расщеплением взгляда, 

симптомом шизофрении. В такие минуты 

он думал скорей о мольберте, чем о постели. 

Но мольберт валялся на чердаке, 

а кровать находилась рядом. 

То, что он называл работой 

кривошипно-шатунного механизма, 

было отлажено четко. Но результата 

не было: оба брака его остались бездетны, 

многочисленные девицы часто просили денег 

на наряды и развлеченья, но никогда – на аборты. 

3 

Он так любил поступательные движенья 

(вперед и назад) с небольшой амплитудой, 

что не заметил, как жизнь, накреняясь, 

начала перемещенья такого размаха, 

что подстроиться невозможно. Это было похоже 

на работу старых часов, где десяток колес, 

сцепленных медью зубцов, начинают вращаться 

с разной скоростью, в направленьи различном. 

Гиря медленно опускается вниз. Зрелище это 

непонятно тому, кто не видит стрелок. 

Вторженье Советов показалось ему удачей: 

он почему-то считал большевизм еврейским режимом, 

который вправит мозги антисемитам-полякам. 



Потом начались аресты. Ему удалось откупиться. 

Шуламит стала серьезной и часто кусала губы. 

Запекшиеся корочки были видны под помадой. 

Похоже, Шула уже все понимала. 

Поздней, накануне прихода немцев, 

Моисей впал в неистовство. В его квартире 

появлялись все кто попало, когда угодно. 

Пили ночами, хохотали, бранились, 

строили безнадежные планы отъезда. 

4 

Однажды Моисей во время ночной попойки 

подошел к Шуламит и сказал: "Шула, разденься!" 

"Как? При всех?" Ответом была оплеуха. 

Шула, заплакав, стала снимать одежду. 

Смысл этой затеи стал ясен минутой позже. 

Моисей достал из буфета два округлых бокала, 

купленных им недавно. В потолок ударила пробка, 

в бокалах, шипя, оседала хрупкая пена. 

Задачей Шулы было склониться так, чтобы груди 

вошли сосцами в бокалы. Затем, посмеявшись, 

бокалы пустили по кругу. Мужчины пили 

здоровье прекрасной дамы. Шула сидела в кресле, 

покусывая губу. За четыре года с Моисеем 

она натерпелась всякого. Но это было сверх меры. 

Не знаю, зачем она сообщила о происшедшем 

незнакомке-золовке, одесский адрес которой 

переписала с конверта. По крайней мере, 

это письмо оказалось последней вестью о жизни 

двух отчаявшихся людей. Колесо завертелось быстрее. 

На поверхности времени образовалась воронка, 

как в чугунной ванне, из которой выпускают мыльную воду. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Двое идут по шумной улице Вильны. 

Он гораздо старше, но держится превосходно. 

Оба в длинных плащах-макинтош по тогдашней моде, 

на нем – берет, а на ней – круглая шляпка с вуалью. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Все исчезло еще безвозвратнее, чем обычно. 

 

 



Когда Алик подошел к закрытым воротам Лычаковского кладбища, из-под ростущих 

рядом деревьев выступили человек десять.  Вышли не спешно, обступили его, 

достававшего из кармана ключ от воротного замка.  

Ключ уже  шмыгнул в скважину к поворотному механизму, когда за спинами 

собравшихся, застучали шаги спешащего человека. Алик оглянулся, и увидел почти 

двухметрового, немного сутулого великана. Его длинные седые волосы как бы 

говорили: «Я – свой».  

-Лабас вакарас!  – негромко вымолвил он. – Извините, чуть не опоздал! 

-Аудрюс?! – удивился вслух Алик, измерив великана взглядом от макушки до 

остроносых туфель. – На поезде?  

-Да, через Киев, - кивнул тот. 

Все полезли к Аудрюсу обниматься.  

-Давно тебя не было, - сказал Алик, обернулся к воротам, провернул ключ, и стальная 

дуга навесного замка выскочила из паза. 

 

По кладбищу шли молча. Поднявшись на холм, осмотрелись.  Алик призывно махнул 

рукой и повел всех за собой следом меж могилок и оградок. Остановились у железного 

креста, словно специально спрятавшегося от посторонних захоронений за стволом 

старого дерева и двумя разросшимися кустами. Оградки тут не было. Длинноволосая не 

молодая кампания столпилась вокруг неприметной могилки.  На ржавой табличке, 

приваренной к самой крестовине, невозможно было прочитать ни имени, ни фамилии 

покойного. Один из пришедших опустился на корточки перед крестом, уткнулся 

коленями в край могильной насыпи и достал из кармана куртки пакетик. Развернул. 

Выложил на траву баночку с белой краской. В руках  появилась кисточка.  

Твердая рука вывела на табличке белыми масляными буквами: «Jimy Hendrix 1942-

1970».  

В безветренной тишине хрустнула ветка. Где-то совсем рядом.  Алик напряг слух. 

Хруст повторился. Под ногами приближавшегося неизвестного жалобно шуршали 

опавшие листья. 

-Сторож?! – подумал Алик. 

Той же дорогой, обходя могилки и оградки, к ним приближался невысокий мужчина в 

кепке. Обычный чужой. Собравшиеся у могилы смотрели на его приближение 

безразлично. Любопытство – удел юных, а собравшимся было уже за пятьдесят. 

-Прошу прощения, - отчетливо, как теледиктор, произнес незванный гость, 

остановившись на вежливом расстоянии. – Я давно хотел… Хотел поговорить… 

-Говорите, - спокойным голосом разрешил ему Алик. 



-Вы меня не узнаете? – спросил мужчина и снял с головы кепку. 

Лицо пришедшего, не смотря на ночное время, было достаточно освещено   луной. 

Однако лицо это, хоть и освещенное, ни о чем Алику не говорило. Обычное лицо, 

каких мир наштамповал миллиарды: уши, нос, глаза, всё словно по единому ГОСТу, 

без брака, без запоминающейся или бросающейся в глаза изюминки или ущербинки. 

Алик отрицательно мотнул головой. 

-Ну как же, - голос короткоостриженного наполнился обидой. – Мы были близки. 

Против вашей воли, конечно. Я – капитан КГБ Рябцев. 

-Ой, - вырвалось у Алика, и он прищурился, все еще глядя в лицо неожиданному 

собеседнику. -А здесь что вы делаете, капитан? Вы теперь, должно быть, капитан в 

отставке? 

-Капитан запаса, - поправил Алика Рябцев. – Хотя это тоже самое… Я извиниться 

хотел… И кое-что сказать. 

-Ну, извиняйтесь! – пожал плечами Алик. – Только побыстрее. Мы ведь тут не вас 

послушать собрались, - и он кивнул на железный крест со свежей белой надписью. 

Капитан надел кепку, прокашлялся. 

-В общем, извините, ребята! И меня, и Мезенцева. Я недавно его похоронил…  рак 

мочевого пузыря…  

-Мы его должны слушать? – недовольным голосом вопросил Пензель, крупный 

длинноволосый и бородатый мужик в кожаной куртке, больше похожий на байкера, 

чем на хиппи. 

-Ну, минутку послушаем, - выдохнул Алик. – Давайте, капитан, лаконичнее 

выражайтесь! Ребята теряют терпение! 

-Если короче, - Рябцев заговорил тише и менее отчетливо. – То сначала вам  от меня 

спасибо за то, что тогда, тридцать пять лет назад познакомили меня с Джими 

Хендриксом! Он  перевернул мне жизнь. Я из-за него потерял интерес к карьере. 

Поэтому я капитан, а не полковник… И именно поэтому мы с ребятами в 1978-ом 

смогли достать для вас частичку его тела, его кисть. Чтобы была у Джими своя могилка 

и здесь, во Львове, и чтобы вам было, где его поминать в годовщину смерти!  

-Что?! – глаза Алика округлились. – Да его кисть привезли ребята из Прибалтики, а им 

помогла литовская диаспора в Штатах! Скажи, Аудрюс! Помнишь! 

-Да, - кивнул Аудрюс. – Помню этих ребят. Йонас, Кястутис, Рамунас… 

-Конечно, вам передали кисть они, а им из Штатов ее передали наши люди, - капитан 

Рябцев снова произносил слова твердо и по-военному четко, как проводят инструктаж 

или отдают устный приказ. – Москва об этом не знала. Это мы с покойным 

Мезенцевым тут, во Львове, придумали спецоперацию в Штатах по частичной 



нелегальной эксгумации его тела. Оплатила Москва, но если б они узнали всю правду, 

я бы сейчас с вами не разговаривал…  

Кто-то из слушавших тяжело вздохнул. Капитан поискал глазами вздохнувшего, 

выдержал паузу. 

-Это я рассказываю для того, чтобы вы не держали на нас зла. Мы не были тупыми 

бульдогами. Я вам хоть сейчас могу биографию Джими Хэндрикса по годам рассказать, 

могу слова его песен в оригинале по памяти прочитать. Петь не могу, извините! У моих 

родителей не было денег ни на пианино, ни на гитару. В детстве у меня был только 

один музыкальный инструмент – свисток! Я еще рад, что не стал милиционером! 

-Я тебя вспомнил, - сказал Алик задумчиво. – Если то, что ты говоришь, правда, то нам 

придется найти стол, за который мы все, - он обвел рукой собравшихся, - можем 

усесться. И нам придется выпить и вспомнить прошлое поподробнее. 

-Все, что я сказал - правда, - произнес капитан Рябцев. – Мне нет смысла вас 

обманывать. Я не на службе. Уже пятнадцать лет, как не на службе. 

Алик посмотрел себе под ноги, помолчал. Перевел взгляд на крест со свежей белой 

надписью. 

-Джими, ты слышишь? – сказал он, обращаясь к кресту. – В наши с тобой отношения 

опять вклинились органы. Но мы не будем пересматривать наши с тобой отношения. 

Мы тебя не предали ни до 18 сентября 1970 года, ни после. И не было такого года, 

чтобы мы тут не собрались и не обновили твою могилку. Даже тогда, когда нам очень 

хотели помешать! 

Где-то недалеко, громко завывая, пронеслась скорая помощь. Сирена постепенно 

затихла. 

-Ну что, ребята? – призывающе произнес Алик. – Я начну! 

Он достал из кармана конвалютку с люминалом, взял таблетку, присел к могиле, 

опустил белую таблетку на землю и, подождав минутку, вдавил ее указательным 

пальцем внутрь, под корни травы. 

-Спи спокойно, - прошептал, и поднялся на ноги. 

Капитан сделал шаг назад, словно не хотел мешать. Но остался стоять неподвижно, 

наблюдая за происходящим. 

У могилы присел бородатый Пензель,  на его ладони – заготовленная таблетка 

снотворного. Ритуал повторился.  Следующим к могиле на корточки присел Аудрюс.  

Зашептал что-то на литовском. Потом тоже вдавил указательным пальцем в землю 

могильного холмика белую таблетку. 



Небо над Лычаковским кладбищем потемнело. Закапал по еще не опавшим листьям 

деревьев и кустов дождик. Зашелестели листья, зашептались, навевая ощущения 

притаившейся опасности. 

Андрей Курков 

 

Алик бросил взгляд вверх. 

-Все, как год назад, - сказал он. – Пора… 

Они отправились назад, к выходу, спускаясь с холма, обходя могилки и оградки, 

склепы и памятники.  

Глаза Алика выхватили из темноты большое распятие на каменном кресте. Лицо 

распятого Иисуса Христа показалось Алику на мгновение счастливым. 

Когда ворота были уже закрыты на замок, прямо перед Аликом оказался капитан 

Рябцев.  Он был ниже Алика на голову.  

-Ну что, ребята, пойдем искать большой стол?! – спросил Алик и, не дожидаясь ответа, 

повернул направо и зашагал вдоль кирпично-решетчатого забора кладбища. Остальные 

последовали за ним. Замыкающим оказался капитан.  

Вскоре забор кладбища остался позади. По обе стороны дороги теперь серели спящие 

дома улицы Мечникова. Алик вдруг ощутил слабость в ногах. Он шел впереди, он 

показывал путь своим старинным друзьям, тем, с кем вместе его забирали в юности в 

РОВД, и думал одновременно о том, что там, впереди, никакого конкретного большого 

стола нет. А он был так нужен сейчас, этот стол. Раньше, в старые недобрые времена 

Советов даже маленький прямоугольный кухонный столик, обставленный табуретками, 

казался большим. Те времена и те столы теперь в «двойном» прошлом: другой век и 

другая страна. Теперь хотелось полноценного стула – видно задница с годами стала 

требовать нежности и удобств. А нежность и удобства на каждом шагу не встречаются. 

-Может, в «Жорж»? – теплое дыхание приятеля наполнило ушную раковину. –Там 

Генык в сторожах, пустит… 

Алик сбавил шаг, покосил взглядом на сказавшего. 

Перед глазами темный воздух зашевелился, словно кто-то в него струю сигаретного 

дыма пустил. 

-Туман опускается, - произнес возникший справа, между Аликом и стенкой дома, 

капитан Рябцев. – Это нижний туман, - добавил он голосом знающего человека. – Он 

нас сейчас зальет… Лучше остановиться.  

Алик остановился. Остановились и остальные. На глазах у всех стоявших под 

надомной, освещенной слабенькой лампочкой табличкой «Лычаковская 84-А» темнота 

наполнялась воздушным молоком тумана. 



На его глазах отодвигалась куда-то, становилась невидимой табличка с названием 

улицы и номером дома.  

-Алик, я пойду, - сказал голос капитана Рябцева. – В другой раз. 

-В какой раз? – спросил Алик. 

-Ты же никуда не переселялся, - дружелюбно говорил капитан. – Адрес я твой с 

семидесятых знаю. Заеду, расскажу тебе всё. Может, даже завтра. 

Ребята попрощались и растворились в ночном тумане. Остался рядом только Аудрюс, 

он стоял почти касаясь плечом Алика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Иоахим Сарториус  

 

Принцевы острова 
 

«Стамбул со всеми его  

приморскими предместьями и улицами»
1
 

 

 

Сельчук был бродягой. Я познакомился с ним на Галатском мосту, в чайной на 

первом ярусе. Он проводил там лето, выпрашивая подаяние у туристов. Зимой он 

работал сторожем в одной вилле на Бююкада, самом большом из Принцевых островов в 

Мраморном море, в восьми морских милях от Стамбула.  

 

Устав от жары, движения на улицах и моей слишком шумной подруги Сезер, я 

нашел прибежище в этой чайной, в самом темном углу, и заказал себе şekersiz çay – чай 

без сахара. Сельчук сидел на картонке, у входа, и сразу привлек мое внимание. Можно 

ли быть оборванцем и одновременно выглядеть элегантным? Ему это удавалось. 

Человек высокого роста, худой; лет пятидесяти, подумал я, когда он подошел ко мне и 

спросил – не заставив меня испытать неловкость, как обычно в таких ситуациях, – 

может ли он быть мне чем-то полезен. Он принадлежал к касте образованных бродяг. 

Прилично говорил по-английски и был первым, кто порекомендовал мне поэтов Орхана 

Вели Каника
2
 и Октая Рифата

3
, за что я по сей день ему благодарен. Я заказал для него 

чай и, как он пожелал, lokum
4
: желатиновые кубики, обваленные в просеянной сахарной 

пудре и по вкусу напоминающие разбавленный лосьон для волос. Мы с ним 

разговорились. Собственно, я не люблю нижний ярус Галатского моста. Перспектива 

там суженная. Не хватает неба над дворцом Топкапы
5
, которое кажется бесконечно 

высоким, и воды – сливающихся вод Босфора, Золотого Рога и Мраморного моря, этих 

трех мерцающих водных трасс, вид которых всякий раз распаляет и расширяет мое 

сознание.  

 

Я расспрашивал Сельчука о Бююкада. Ада по-турецки значит «остров», бююк – 

«большой». Турки, как правило, говорят просто адалар, «Острова», имея в виду весь 

архипелаг, до которого от Кабаташа, причала возле дворца Долмабахче
6
, можно 

добраться на пароме меньше чем за час. Бююкада (греки до сих пор называют его 

Принкипосом) – самый большой остров.  

Но паром, идущий из Стамбула, сперва останавливается у Кыналыада (по-гречески: 

Проти), затем у Бургазада (Антигони) и Хейбелиада (Халки); и лишь потом, наконец, 

достигает главного острова, после чего разворачивается и вновь берет курс на столицу. 

Остальные острова слишком малы, слишком незначительны, вообще не заселены или 

заселены слишком скудно, чтобы к ним подплывали большие пароходы.  

 

Я знал только главный остров, по нескольким кратким посещениям, состоявшимся 

уже очень давно. Со времени моей первой поездки туда прошло почти двадцать лет. В 

                                                           
1 Цитата из письма немецкого археолога и историка Эрнста Курциуса (1814-1896), 1871 г. (Ernst Curtius. 

Ein Lebensbild in Briefen. Berlin: J. Springer, 1903).  

2 Орхан Вели Каник (1914-1950) – турецкий поэт.  

3 Октай Рифат (1914-1988) – турецкий поэт и драматург; один из основоположников новой поэзии в 

Турции.  

4 Рахат-лукум (турецк.). 

5 Топкапы («Пушечные ворота») – главный дворец Османской империи до середины XIX века. 

6 Долмабахче («Насыпной сад») – дворец османских султанов на европейской стороне Босфора в 

Стамбуле; строился в 1842-1853 гг.  



Анкаре, где я в то время работал, я сел на старомодный ночной поезд (который когда-то 

был частью запланированной, но так и не построенной полностью Багдадской железной 

дороги) и отправился в Стамбул. В спальных вагонах тогда еще сохранялись латунная 

посуда и граненые кувшины для воды: утварь двадцатых годов. Всё это ужасно 

раскачивалось, как и спальные полки и сам я, лежавший на одной из них. Но рельсы, 

доставленные сюда из мастерских Круппа, еще в кайзеровские времена, пока что 

служили исправно. На вокзале Хайдарпаша, в семь утра, меня встретила Сезер. Она 

была в голубом берете и выглядела как странноватая – чересчур пышнотелая – 

спортсменка, занимающаяся прыжками с парашютом.  

– Ну что, решил встряхнулся? – спросила она. – Забудь о Стамбуле. Здесь слишком 

жарко и шумно. Мы сейчас сядем на первый же паром и отправимся на Бююкада. 

На пароходе она мне рассказала, как в детстве думала, что поездка в поезде меняет 

пассажиров. Она и сейчас не вполне рассталась с этим языческим опасением. Что если 

из вагонной двери на перрон соскочил бы не я, ее друг, а тапир, – или, скажем, на нее 

бы выплеснулся ушат холодной воды? Мы посмеялись над такой идеей.  

 

По прибытии мы взяли конные дрожки, потому что автомобилей на этом острове 

нет, и для начала объехали его вдоль и поперек. Когда само местечко осталось позади, 

вместе с виллами и немногочисленными усадьбами высокопоставленных особ, дорога 

пошла в гору, через зеленые леса пиний, распространяющих сильный смолистый 

аромат. Об этом я и теперь вспомнил прежде всего: об их аромате; и потом – о нашем 

возвращении в долину: о кипарисах, пиниях, платанах с густыми тенями и о другом 

запахе – теплых телесных испарениях прогретого солнцем сада, проникающих в 

дрожки. Это я рассказал Сельчуку. Он в ответ заметил, что Острова, можно сказать, – 

пригород Стамбула, но все же нечто совсем, совсем отличное от него. Мол, ландшафт 

Островов, который я только что описал, – другой. И люди там другие. И жизнь другая. 

Но, конечно, это не относится к летней поре, когда целые орды стамбульцев приезжают 

туда и переворачивают островной порядок с ног на голову. 

 

Мы покинули чайную и по лестнице поднялись на сам мост. Какая же там красота, 

внезапно! Повсюду на искрящейся воде – паромы, и лоцманские катера, и куттеры, и 

мощные, покрашенные в красный цвет, грузовые баржи, которые движутся из Босфора 

в сверкающее Мраморное море. У парапета моста – рыбак за рыбаком, стоящие так 

близко друг к другу, что их блестящие под солнцем лески кажутся струнами 

гигантского музыкального инструмента. Сельчук сказал, что охотно покажет мне ту 

виллу, которую он охраняет зимой – konak
7
 паши Джона, – и все прочие известные ему 

достопримечательности острова. Был конец сентября. С середины октября начиналась 

его работа в качестве зимнего сторожа. Он набросал в моей записной книжке 

маленький план. Когда я сойду с причала, все время держаться правой стороны, пройти 

мимо нескольких кафе и отелей, потом свернуть на Çankaya Caddesi – «прекраснейшую 

улицу в мире». Идти дальше по ней, до № 78, это и есть вилла, которую он охраняет. 

Можно выбрать любой день в конце октября; главное, чтобы я достаточно громко 

постучал в большие чугунные ворота садовой ограды. 

 

Еще в тот же вечер, в квартирке, которую я снимал в Бейоглу, поблизости от 

Галатской башни, я решил, что переселюсь на Бююкада. Я представил себе Мраморное 

море как карту с бледно-голубыми линиями фарватеров, с короткими и длинными 

стрелками, с дельфинами и розами ветров. Кто только не побывал здесь! Греки, 

варвары, новые римляне
8
, сельджуки, турки, армяне, англичане, немцы, русские и 

                                                           
7 Резиденция (турецк.). 

8 То есть византийцы, называвшие себя ромеями («римлянами»). 



белорусы. Здесь все еще тикало время Византии, еще напоминали о себе Османская 

империя, ее нескончаемый упадок, затем – тревоги Первой мировой войны; здесь было 

немереное количество изгнанников, эмигрантов, мельтешение направляющих стрелок и 

указателей, которые я не умел расшифровать. Я решил, что в это мельтешение нужно 

внести порядок. Я пил ракы, и мое решение укреплялось. После второго стакана я уже 

находил, что это хорошо – ничего не знать. Точнее, я подумал: хорошо, что я знаю так 

мало об истории Островов. Несколько осколков их прошлого, не более того. Знаю, что 

на протяжении тысячи с лишним лет Острова были заселены монахами и застроены 

монастырями. Что они, особенно в византийскую эпоху, служили местом ссылки. 

Неугодные принцы и принцессы, впавшие в немилость члены императорской семьи, 

советники и министры – всех их удаляли из Византии и запирали, часто до конца 

жизни, в монашеских кельях; если, конечно, с ними не случалось еще худшего. 

Ослепление было тогда излюбленным наказанием. После захвата турками 

Константинополя в 1453 году здешняя жизнь, можно сказать, утихомирилась. Греческие 

и появившиеся позднее армянские семьи, населявшие острова, в эпоху османского 

владычества преследованиям, в общем и целом, не подвергались. Позже, в конце 

существования Османской империи, богатые государственные служащие, визири и 

послы иностранных держав в Высокой Порте открыли для себя Острова как идеальное 

место летнего отдыха. Состоятельные семейства начали строить на прибрежных улицах 

летние резиденции. Мало-помалу здесь возникали отели, казино и парки. 

Изысканнейшие рестораны и кафе Перы
9
 открывали свои филиалы на острове 

Принкипо и распространяли там левантийский образ жизни; так продолжалось до 

середины XX века, когда космополитизм исчез и не один лишь Стамбул, но также и 

Острова были «тюркифицированы».  

 

Примерно этим мои знания и ограничивались. Перед глазами у меня стоял 

ландшафт здешнего островного мира, заселенного людьми и тщательно 

культивируемого вот уже две тысячи лет. Однако долговечность, большая 

продолжительность жизни той или иной культуры не обязательно предполагает ее 

непрерывность. Я сказал себе – в этот вечер, в моей маленькой съемной комнате в 

Стамбуле, сидя перед четвертым стаканом ракы, – что и Принцевы острова наверняка 

страдают от нарушений памяти, то есть от тех проблем с самоидентификацией, которые 

характерны для любого имперского города. Ведь эта метрополия, существовавшая под 

разными именами – Византий, Константинополь, Стамбул, – всегда накладывала свой 

отпечаток на Острова. Большие кризисы императорского города, позже города султанов, 

были вместе с тем и маленькими кризисами прилегающего к нему островного мирка. 

Но когда кто-то, сказал я себе, так переполнен воспоминаниями, он становится 

забывчивым. Завтра я поищу в какой-нибудь книжной лавке на улице Истикляль, 

главной транспортной артерии в старом европейском квартале, карту Принцевых 

островов, а если повезет, найду там еще и парочку книжек по их истории. Постепенно я 

соберу всю нужную информацию, все эти осколки и черепки, и друзья наверняка 

облегчат мне такую задачу. Завтра же я позвоню, прежде всего, Фериту, самому давнему 

из моих турецких друзей. Несколько лет назад он купил дом на Бююкада и, думаю, 

сможет что-нибудь посоветовать. Ракы пошло мне на пользу. Я быстро заснул.  

<...> 

 

На Бююкада, возле причала, царит неприятная для меня суматоха. Видимо, многие 

из тех, кто приезжал сюда на день, хотят вернуться в Стамбул. Я пробираюсь сквозь 

толпу, мимо касс, продающих билеты на паром, и различных киосков. Splendid Hotel, 

                                                           
9 Так до начала XX века именовался Бейоглу, район в европейской части Стамбула.  



где я забронировал номер, недалеко. На интернет-страничке отеля можно увидеть 

импозантный, красивый, белый, построенный в 1906 году куб с двумя большими 

приплюснутыми куполами, который отдаленно напоминает симпатичный, немного 

игривый стиль левантийской архитектуры эпохи ар-деко. Только позднее я узнал, что 

под этими куполами раньше скрывались две гигантские цистерны для воды, что было 

жизненной необходимостью, пока с материка на острова не проложили водопровод... На 

дрожках я доезжаю от мола до отеля всего за пару минут. На самом верху наружной 

лестницы, под широким стеклянным козырьком входа, стоит заспанный молодой 

человек, который вряд ли работает тут в качестве портье.  

 

Мне пришлось подождать две или три минуты, пока он не вынырнул за стойкой 

рецепции. 

– Я бы хотел поселиться в большом старом номере с видом на море. 

– Здесь все номера старые, – ответил он. 

Конец сезона; гостей, похоже, почти не осталось, да и персонала тоже. Большие 

вестибюли пусты. Повсюду – просторные кресла, ужасные писанные маслом картины, 

гигантские зеркала в вычурных золоченых рамах и мебель со старческими пятнами, 

тридцатых годов прошлого столетия. Мне всё это очень нравится.  

– Я покажу вам несколько номеров, – говорит администратор. – Вы можете выбрать 

любой, поскольку постояльцев сейчас совсем немного, а новых мы не ждем. 

Я решил снять угловой номер на третьем этаже, с двумя маленькими балконами и 

красивым видом на море и причал. Я, по старой привычке, прижимаюсь ухом к белой 

стене. Мне кажется, будто я слышу дыхание острова, слышу скалы, скрытые глубоко 

под бурлящей поверхностью Мраморного моря, а также работу машин, которые 

обеспечивают водоснабжение и электричество в этом внушительных размеров 

деревянном сооружении. Оно имеет пять этажей и сгруппировано вокруг высокого, 

белого, строгих форм внутреннего двора с фонтаном посередине. Этот внутренний двор 

напоминает мне риады
10

 Северной Африки. И вообще здесь все белое: дома, пароходы, 

причал, столы и стулья, чайки.  

 

Когда я впервые был на острове – в тот единственный день, который провел здесь 

вместе с Сезер, – я уже заприметил этот отель и сказал себе, что хотел бы когда-нибудь 

в нем пожить. И вот теперь, двадцать лет спустя, я действительно поселился здесь, в 

Splendid Hotel. Когда исполняется давнее желание, в этом всегда есть нечто приятно 

расслабляющее. Время начинает идти как-то по-другому, медленнее, оно и значит уже 

не так много – как если бы будущее происходило в прошлом... Я все еще не приступил к 

распаковыванию вещей, а уселся на террасе отеля, перед входом, и осеннее солнце 

светит мне в спину. Бесшумные дрожки скользят мимо; два кота, чайки, море; напротив 

– азиатский берег, который когда-то наверняка был девственно-нетронутым, а сейчас 

сплошь застроен домами. Бостанчи
11

 выглядит отсюда как корейский или китайский 

город; он догорает, отсвечивая желтым, в последних лучах солнца. Потом приходит 

ночь. 

 

Я все еще сижу на террасе отеля Splendid. Я ничего не знаю, мне ничего не 

принадлежит, и все-таки я уже ощущаю себя владельцем горсточки звезд, этого бриза, 

который дует с моря, двух или трех мух, приземлившихся на пластмассовый столик и 

ползущих прочь от меня, двух или трех утомленных волн, которые я различаю внизу, по 

ту сторону улицы, – у причала, освещаемого желтым светом уличных фонарей. 

Это красивее, чем какой бы то ни было кинокадр.  

                                                           
10 Риад – традиционный дом марокканского города с внутренним двором или садом.  

11 Район в азиатской части Стамбула. 



                           Хрустальная люстра на деревянной тележке 

 

 

Когда, три года назад, я ненадолго приехал в Стамбул, как раз благополучно 

завершились очередные переговоры в Брюсселе, и вступление Турции в Европейский 

Союз казалось обманчиво близким.  

– Мы больше не османы, – воскликнула Сезер, – мы теперь европейцы! 

Мы с ней сидели в кафе на улице Истикляль, в одном из тех новомодных кафе, где 

посетители – словно выставочные экспонаты в витрине. Ущелье улицы было 

переполнено, стамбульцы непрерывным потоком двигались мимо нас. Я уже тогда 

предавался своей давней мечте: пожить две или три недели на Бююкада, и чтобы была 

рыба и ракы, и чтобы я мог писать. Теперь я пью ракы, я на Бююкада, я ем рыбу, и я 

пишу.  

 

Но странно. Именно теперь, когда я наслаждаюсь ясной погодой, тишиной и 

красотой острова, дает о себе знать другая сторона моей личности: привязанность к 

большому городу. Внезапно – посреди крика чаек, на солнечных прогалинах с 

дремлющими в самом их средоточии  собаками, в великолепно безлюдном кафе с видом 

на причал – меня охватывает желание увидеть Стамбул. Желание это столь велико, что я 

в конце концов уступаю ему и сажусь на первый же отходящий паром. И он доставляет 

меня в Бостанчи, к азиатскому берегу. Там есть iskele, то бишь пристань, построенная 

точно в то же время, что и здешняя, на Бююкада: с теми же архитектоническими 

особенностями и арабскими надписями, но чуть меньшая по размерам, не такая 

роскошная. Вокруг мола, на воде, обычное мельтешение: баркасы, баржи, 

немногочисленные здесь яхты. Я иду к ближайшему причалу, чтобы сесть на 

быстроходный катер, идущий к Кабаташу. Эти быстроходные суда похожи на «Джамбо 

Джет»  и лишены того особого шарма, которым обладают старые, странноватые, но 

создающие ощущение роскоши vapurs .  

Тут нет открытой верхней палубы, а только гигантское, ограниченное стеклом 

закрытое пространство с длинными, узкими рядами сидений, которые сегодня 

заполнены до отказа. Какие-то пятнадцать минут – и я уже на европейской стороне 

Стамбула, поблизости от площади Таксим. Я звоню Фериту, Сезер и Аре Гюлеру . Чудо, 

что все они сегодня располагают свободным временем. С Феритом я встречусь за 

обедом, с Сезер – за чашечкой кофе, а с Арой – в его пивной возле спортивного клуба 

«Галатасарай», ранним вечером.  

 

Я сажусь в такси и прошу отвезти меня к Тюнелю , к началу улицы Истикляль. Это 

сердце старого квартала Бейоглу, здесь размещаются антикварные магазины и кафе, 

много новых шикарных ресторанов, но в боковых переулках все еще прячутся 

сомнительные cazinos  и бедные чайные, сохранившиеся от прежних времен, с 

портретами вездесущего «Отца турков»  на стенах. У меня есть в запасе немного 

времени, и я просто праздно шатаюсь. Я уже отвык видеть вокруг себя столько людей. 

Меня преследует юный чистильщик обуви. В конце концов я сдаюсь и позволяю ему 

почистить мои ботинки. Это приятное чувство: как когда ты сидишь у парикмахера и он 

массирует тебе голову, прикасаясь к коже; но только в данном случае речь идет о ногах 

и о защищающей их коже ботинок. Все это смахивает на причудливый ритуал, который 

я сперва просто претерпеваю, но мало-помалу начинаю им наслаждаться. Чистка 

щеткой, нанесение красящего вещества, нанесение жира (восхитительное ощущение!), 

опять чистка щеткой, потом полировка – крест-накрест, мягкой бархоткой... Хлопок по 

подошве – знак, что пора поменять ногу. Я подчиняюсь. Хорошее вступление к 

прогулке. Я становлюсь частью улицы, уличной толпы. Поменяв ногу, распределение 



веса, позу, угол зрения на город. 

 

Стамбул, из всех известных мне городов, – самый богатый воспоминаниями и 

самый забывчивый. Здесь можно учиться правильному употреблению забвения и 

вспоминания. Я имею в виду не только античность (почти не подвластные времени 

следы ее распада), не только Византию – крошащийся новый Рим на другой стороне 

Золотого Рога. Я испытываю такое ощущение даже еще сильнее именно здесь, в 

«молодом» квартале Бейоглу, который раньше назывался Пера, «по ту сторону» : в этом 

космополитическом, многоязыком сердце Стамбула тридцатых и сороковых годов. 

Бейоглу, с его греческими, и арабскими, и французскими надписями над дверями 

домов, с его кариатидами, поддерживающими обветшалые фасады, с его былым 

величием, ныне пришедшим в упадок, – мой любимый квартал. Здесь высится 

многоэтажный Pera Palas ; здесь живут мои друзья, которые все и сейчас остаются 

византийцами; здесь – кондитерская Markiz с ее огромными настенными фаянсовыми 

панелями эпохи Югендштиля; здесь – книжные магазины «Симург» и «Пандора»; здесь 

банки мало-помалу основывали большие выставочные галереи; здесь дискутируют, едят 

и пьют с такой обстоятельностью, что мало никому не покажется.  

 

Вместе с Феритом я захожу в галерею, где представлены работы молодых турецких 

фотографов. Меня особенно привлекает фотография, сделанная Серветом Кочийгитом . 

На первый взгляд она воспринимается как одна из бесконечно тиражируемых и уже 

набивших оскомину стамбульских уличных сценок. Худощавый, одетый в какие-то 

обноски мужчина толкает перед собой деревянную тележку, по улице с 

многочисленными выбоинами. Фон образуют фасады когда-то красивых, но теперь 

производящих жалкое впечатление доходных домов в Бейоглу. Только со второго 

взгляда ты замечаешь, какой груз транспортируется на тележке. Это большая, 

великолепная люстра в стиле «Паша». Она мерцает, лучится, блестит, подпитываемая 

таинственным током – незримым аккумулятором. В моем восприятии этот 

сюрреалистический элемент представляет собой связанную со Стамбулом метафору 

стремления к иному. Метафора, само собой, намекает на очень модный теперь 

неоосманизм : идеологию, которая должна каким-то образом компенсировать утрату 

бывшим султанским городом его былой значимости. Однако заинтересовавшее меня 

изображение показывает еще и другое: что этот раскинувшийся на двух континентах 

город раскрывается перед приезжим как Универсум, состоящий из разных – 

параллельных – времен и культур.  

 

Ферит моего воодушевления не разделяет. Я подозреваю, что фотография все еще 

является для него второстепенным искусством, но признаться в этом он не готов.  

– Понимаешь, – говорю я, – эта люстра символизирует блистательную историю 

твоего города. Существуют, конечно, города с еще более протяженной и величественной 

историей – например, Александрия. Но в них мы больше не находим остатков этого 

прошлого; они теперь, собственно, всего лишь города-фантомы. В Стамбуле же всё и 

поныне существует, одно наряду с другим: как если бы византийские руины вобрали в 

себя новые магазины, чайные, квартал банков; как если бы именно пол-тысячелетия 

османской истории сделали этот город процветающей европейской метрополией. 

– Так ли это? – ворчливо возражает Ферит. – Динамика сегодняшнего развития все 

же скорее является результатом множества удручающих антагонизмов: традиция против 

модерна, западная демократия против исламских элит, массовый приток выходцев из 

Анатолии, – тут он нарочито закатывает глаза, – против старого, сложившегося еще в 

османскую эпоху, ядра городского сообщества. – Он вздыхает. – Я бы хотел, чтобы мы 

наконец продвинулись несколько дальше. Приток населения из Восточной Турции еще 



более обострил и без того очень резкие различия между классами, усилил и прежде 

значительные культурные и этические различия. На своем острове ты этого почти не 

замечаешь. Но почему я опять должен видеть повсюду чадры и головные платки? 

Почему женщина с непокрытой головой, на фоне города, воспринимается теперь чуть 

ли не как символ европейской идентичности Турции? 

 

Мы продолжаем этот разговор в ресторане.  

– Ты тоскуешь по семидесятым годам, – говорю я Фериту. – Однако тому Стамбулу 

– сонному и меланхоличному, воспетому поэтами старшего поколения, – пришел конец. 

Да и меланхолии, которую заклинает Орхан Памук , которая досталась нам в наследство 

от времени окончательного распада Османской империи, – этой коллективной hüzün  

больше не существует. 

– Что же пришло ей на смену? 

– Хаос и необозримость происходящего. 

– Знаешь что? – говорит Ферит, берет нож и проводит лезвием по скатерти. – 

Турцию следовало бы разделить на две части. Провести линию от черноморского устья 

Босфора – через Измит и Измир – к Анталье. Меньшая часть пусть и будет Турцией. А 

бóльшую, на востоке, можно присоединить к Центральной Азии – по мне, так хоть к 

Киргизии или к Туркменистану. – Он смеется, он не воспринимает сказанное совсем уж 

всерьез, но все-таки прибавляет: – Тогда мы разом избавились бы от косности, от 

затхлого благочестия, от неграмотности и многих других проблем. Нам нужно быстрее 

стать частью Европы. – Он заказывает себе еще бокал красного. – Ну хорошо, может, я 

действительно немного тоскую по левантийскому или декадентскому образу жизни. 

Однако и сейчас в нашем городе имеется очень дельный, секуляризованный средний 

класс, имеются великолепные архитекторы, художники, дизайнеры. За последнее время 

здесь появилось много пространств свободы. И мы не вправе допустить, чтобы их 

снова прикрыли. 

 

Ферит, будучи человеком вежливым, интересуется, как обстоит дело с моей 

писательской работой, продвигается ли книга об Островах.  

– Продвигается потихоньку, – говорю я. – Я чувствую себя счастливым на Бююкада. 

Отель Splendid, эта слегка утомленная дама, – как раз то, что мне нужно. И я рад, что 

именно Острова стали темой книги. Когда путешествуешь, порой случается так, что сам 

смысл путешествия по мере продвижения вперед блекнет и умирает. Здесь же 

происходит обратное. И потом, эти острова все-таки обозримы. Водные массы, которые 

их окружают, придают им особое обаяние и красоту. Думаю, я бы сошел с ума, если бы 

мне пришлось сейчас писать о Стамбуле. Для литературы нет ничего труднее, чем 

задача ухватить словами сущность большого города. Я хотел бы спросить у тебя: как 

лучше приблизиться к Стамбулу? Снаружи, со стороны Эюпа , бывшей окраины города, 

откуда открывается широкая перспектива? Или – изнутри? Приблизиться взглядом или 

– движущимся по карте пальцем? А может, лучше всего привязать образ города к 

мелким деталям? К горкам пряностей на Египетском базаре? К светящейся рекламе на 

площади Таксим? К обсыпанным кунжутом кренделям? К импозантным зданиям 

банков в районе Левент ? К узорам на тканных коврах-kilim, на черных коврах из города 

Вана ? К присутствующим повсюду тюльпанам? К женщинам, которые сидят, скрестив 

ноги, перед пекарнями; к их толстым белым пяткам, выглядывающим из-под дешевых 

юбок, расцвеченных осенними розами и веточками сирени? 

– Я вот что тебе советую, – говорит Ферит. – Сходи-ка ты в мечеть Сулеймание . 

Поскольку изображать людей было запрещено, великий Синан , как и другие османские 

архитекторы, сосредоточил все внимание на тончайших соотношениях масс и объемов. 

Используя простые формы, он создавал волнующие геометрические образы. Однако 



прежде всего он изучал распределение света. «Внутренний» свет должен был быть 

одинаково сильным на всех уровнях пространства мечети, но при этом 

сосредотачиваться на полу: как бы стекать к той поверхности, к которой люди во время 

молитвы приникают лбами. Если бы мне пришлось описывать Стамбул, я бы начал 

именно с этого света на полу мечетей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Михаил Шишикин 

 

 

ПАЛЬТО  С  ХЛЯСТИКОМ 

 

 

  Есть известная полицейская фотография Роберта Вальзера, сделанная на месте 

его смерти: зима, белый косогор, следы в глубоком снегу, человек, упавший навзничь, 

разбросав руки. Стариковская шляпа отскочила в сторону. Таким его нашли дети на 

рождественской прогулке. 

Он описал собственную смерть в рассказе, опубликованном за полвека до своего 

последнего Рождества. Герой коротенькой истории – неприметный, неприкаянный, 

никому ненужный, к пущему несчастью впридачу еще и гений, властелин мира. Он 

устает быть ненужным и уходит от забот так: заваливает мир снегопадом и ложится в 

сугроб. 

Знание собственной смерти все же не привилегия писателя. Просто его легко 

поймать за руку – в прямом смысле слова - рука записывает то, что ему в какой-то миг 

открывается. В жизни каждого человека есть такие прорывы. Дырки в материи. Пункты 

передачи. В такие моменты композитор получает мелодию, поэт – строчки, любящий - 

любовь, пророк - Бога. 

 В этот миг встречается то, что в обыденном не пересекается, живет порознь, 

видимое и невидимое, суетное и сокровенное. 

 Начинаешь дышать в такт с пространством, в котором все происходит 

одновременно – и бывшее, и еще не наступившее. 

Сущее играло с тобой в прятки, пряталось за прошлым и будущим, как ребенок, 

который в прихожей втиснулся под шубы на вешалке, а теперь выскочил, потный, 

счастливый, заливается смехом, мол, вот он я! Как же ты так - ходил мимо и не видел! 

Теперь тебе водить! 



 В такую минуту увидеть собственную смерть – пустяк, потому что предстает в 

своей  восхитительной очевидности знание, что я никогда не рождался, а был всегда. 

Вдруг приходит понимание: не нужно цепляться за жизнь, потому что я и есть жизнь. И 

это не я чувствую, что у леса прелый запах изо рта, а это вселенная принюхивается к 

себе моими ноздрями.  

Наверно, если чем-то можно измерить прожитую жизнь – то количеством этих 

отпущенных тебе встреч. 

Очень хорошо помню, как я испытал это в первый раз. Мне одиннадцать. Запах 

горящих под Москвой торфяников. Мглистые дачные утра семьдесят второго. Привкус 

гари у всего, даже у горячей клубники с грядки. Мама едет в отпуск в дом отдыха на 

верхней Волге и берет меня с собой. Одно из моих первых путешествий. 

Шли дожди, мы жили в отсыревшем комарином домике, и сначала было скучно, 

несмотря на то, что каждый вечер крутили кино, но потом погода наладилась, в 

столовой у нас появился новый сосед, дядя Витя, и жизнь наша преобразилась. Мы с 

ним купались, катались по Волге на моторке, ходили в лес. Дядя Витя был жилист, 

златозуб, без конца смешил маму своими историями, из его шуток я половину не 

понимал, но рассказывал он так, что не смеяться было невозможно. Мамин новый 

знакомый мне очень нравился. Еще меня сразило, что он работал в тонвагене. Наверно, 

уже тогда меня завораживали слова. 

 Ну вот, без спроса называю того подростка мной, хотя совсем не уверен, что он 

согласился бы признать себя во мне нынешнем, седом, прожившим жизнь, болезненном 

зануде с выпершим бесстыжим брюхом. Он очень удивился бы: какой же это я? Не 

знаю, нашелся бы я, что ему ответить. Вряд ли. Меня зовут, как его – ну и что? 

 Из историй дяди Вити почему-то запомнилось, как в детстве, катаясь на коньках 

по реке, он с мальчишками находил иногда вмёрзших в лёд лягушек. Если на них 

пописать, они оживали и начинали шевелиться. А еще про войну. Он рассказывал про 

штрафников, которых могло спасти только ранение. Смыл свою вину кровью - 

возвращают награды и звание. И вот они устраивали самострелы - в руку или ногу 

через буханку хлеба, чтобы не оставался пороховой нагар. 

 Мне в голову не приходило, что мама любила танцевать, а теперь она каждый 

вечер ходила с дядей Витей на танцы.  



 Однажды мама заговорила со мной каким-то непривычным голосом. Она 

попросила, если дядя Витя спросит меня о папе, ответить, что он умер. 

 Я удивился: 

 - Но ведь он не умер. Он просто переехал. 

 Она прижала мою голову к груди: 

 - Но ты же у меня умница и все понимаешь. 

 Я ничего не понимал, но кивнул. 

 И стал ждать, когда дядя Витя спросит меня о папе. 

 Странно было смотреть, как мама румянилась, пудрилась, подводила глаза, 

красила губы, прыскала себе на шею духами, делала маникюр - в нос бил острый запах 

лака. Я такой ее не знал раньше. 

 Мама была учительницей, преподавала русский и литературу, к тому времени 

она стала уже директором нашей 59-й на Арбате. Я ездил вместе с ней с первого класса 

через весь город – сперва с Пресни, где мы жили в коммуналке, потом из Матвеевской, 

где получили двухкомнатную в новостройке. 

 Понятно, она хотела, чтобы ребенок был под боком, в ее школе, но мне это 

сильно осложняло жизнь. Ее идеалом был какой-то учитель, преподаваший математику 

и уже ушедший на пенсию. У того в классе учился сын, знавший этот предмет лучше 

всех, но когда отец вызывал сына к доске, то даже на правильное решение задачи 

всегда говорил: «Садись, три». Что-то подобное мне, например, пришлось испытать, 

когда наш класс делили, кому изучать английский, а кому немецкий. Я хотел пойти в 

английскую группу – и имел на это все основания, потому что немецким как бы 

наказывали тех, кто плохо учится – мол, будешь плохо учиться, пойдешь в немецкую 

группу. Я учился хорошо, но мама записала меня именно туда, куда я не хотел. Чтобы 

никто из родителей ее не смог ни в чем упрекнуть. На первом месте у нее была школа, а 

все личное, семейное - на втором. 

 Ее поколение выросло под плакатом «Родина мать зовет!»  

 Может, она и в Афганистан меня отправила бы не только с болью, но и чувством 

исполненного долга матери перед отечеством, если бы я не поступил после школы в 



институт с военной кафедрой. Не знаю. Кстати, очевидно, я до сих пор офицер запаса 

той несуществующей армии несуществующей страны. Принес ведь когда-то в военных 

лагерях под Ковровым клятву защищать до последней капли крови разбежавшуюся 

вскоре отчизну. Помню, нужно было поцеловать красное знамя, поднес к губам, а оно 

на меня пахнуло копченой рыбой. Наверно, наши начальники пили пиво с рыбкой и 

вытирали о бархатное полотно руки. 

 Тогда, в школе, я, конечно, не осознавал, как тяжело было маме и всем нашим 

учителям: перед ними стояла задача без решения – учить говорить детей правду, вводя 

их в мир лжи. По писаному закону нужно говорить правду, а по неписаному: скажешь 

правду, потом не расхлебаешь.  

Они нас учили лжи, в которую сами не верили, потому что любили и хотели 

спасти. Конечно, они боялись неправильно сказанных слов, но еще больше, чем за себя, 

они боялись за нас. Ведь в стране шла смертельная игра в слова. Нужно говорить 

правильные и не говорить неправильные. Границу никто не проводил, но каждый в 

себе этот рубеж чувствовал. Учителя пытались спасти правдолюбивых юношей от 

глупости, сделать им живительную прививку страха. Пусть сейчас будет немножко 

больно, но зато потом иммунитет на всю жизнь.  

Может, нас плохо учили химии или английскому, но зато мы получали 

показательные уроки в трудном искусстве выживания – говорить одно, а думать и 

делать другое.  

Боги взрослых давно умерли, но на камланиях нужно было поклоняться им. 

Школа учила детей рабов смирению. Если хочешь чего-то добиться, нужно научиться 

произносить мертвые слова на мертвом языке, в котором застаивалась и гнила та 

мертвая жизнь.  

 Вообще, что значит быть хорошим учителем? 

Очевидно, что хороший учитель при любом режиме должен развивать в детях 

качества, которые помогут им дальше в жизни, и не будет учить детей идти против 

течения, потому что им пригодятся совсем другие знания: знания дорожного движения 

по этой конкретной жизни. Выехал на встречную полосу – попадешь в аварию. Надо 

развернуться и влиться в общий поток. Хочешь чего-то достичь в этой жизни, 

зарабатывать прилично, обеспечивать семью, детей – надо влиться в общий поток: ты 



начальник – я дурак, я начальник – ты дурак, трудом праведным не построишь палат 

каменных, с волками жить – по волчьи выть. 

А плохой учитель будет учить жить по другому закону, закону сохранения 

человеческого достоинства. И это чаще всего путь в лучшем случае в маргиналы, в 

худшем – к тюрьме или самоубийству. А то и просто пристрелят. 

Значит, плохие учителя были хорошими, а хорошие – плохими? Впрочем в 

России всегда так: правые - слева, левые – справа. Сколько веков выясняли, так и не 

выяснили: если любишь Родину, то нужно желать ей победы или поражения? Осталось 

до конца непроясненным, где кончается Отчизна, и где начинается режим – так все 

срослось. 

Взять хотя бы тот же хоккей. По обе стороны колючей проволоки матчи СССР-

Канада воспринимались как символическая битва двух систем. К концу советской 

власти мы болели за канадцев против советов. А в 72-м, когда состоялась эпохальная 

суперсерия, тот подросток, которого я упорно называю мной, еще жил в светлом мире 

до грехопадения и болел «за наших». 

Это была все-таки странная держава. Хоккейные победы продлевали жизнь 

режиму, а поражения сокращали. Вблизи было не рассмотреть, что тот самый гол Пола 

Хендерсона, забитый с пятачка за 34 секунды до конца последнего матча, перевернул 

не только исход той серии, но стал point of no return для всей мировой империи, 

созданной усатым богдыханом. Ее разложение оставалось с той минуты только делом 

времени. 

 Забавно, что человек, поразивший мою страну в самое сердце, принял свою 

судьбу как-то совсем по-русски: сперва запил, бросив хоккей, а потом стал 

проповедником. 

 Хоккей попал на эти страницы, потому что наша школа находилась как раз 

напротив канадского посольства. Перед ним парковались нездешние, невероятные 

лимузины, завернувшие в наш Староконнюшенный переулок прямо из американских 

фильмов. Можно было прильнуть к стеклу и разглядывать доску приборов, особенно 

впечатляла цифра 220 на спидометре, и мы, мальчики в мышиных серых костюмчиках, 

с жаром спорили о преимуществах «мустанга» перед «кадиллаком» или «шевроле» 



перед «фордом», пока из будки у дверей посольства не выскакивал милиционер, чтобы 

шугануть нас. 

 Для канадских хоккеистов в посольстве был устроен прием. Весть о том, что к 

нам приехали канадцы, разлетелась мгновенно, и мы толпились на противоположном 

тротуаре, пытаясь разглядеть кумиров. Это были наши боги, сошедшие с ледовой 

площадки телевизора, и было странно видеть их в пиджаках и галстуках. В окнах 

второго этажа арбатского особняка, распахнутых в теплый сентябрь семьдесят второго 

года, мелькали Фил Эспозито и «Задира» Кэшман, братья Фрэнк и Пит Маховличи. На 

наши восторженные вопли они выглядывали из окон, улыбались, махали, показывали 

большие пальцы кверху, мол, жизнь – классная штука, ребята!  

 Столько лет прошло, а как сейчас вижу беззубую улыбку Бобби Кларка, который 

высунулся в окно и бросил нам значок. Другие хоккеисты тоже стали бросать значки и 

пластинки жвачки. Даже какие-то печенья. Что тут началось! Как я ни пытался поймать 

хоть что-нибудь, меня отпихивали более удачливые. Так бы и остался ни с чем. Но тут 

произошло чудо. Бобби Кларк, почти лежа на подоконнике, стал тыкать в мою сторону 

пальцем. Я не верил своим глазам. Он смотрел именно на меня, и кинул жвачку именно 

мне. Я поймал ее! Он рассмеялся и снова показал мне большой палец – молодец! Тут 

нас разогнала милиция. Жвачку мы поделили с друзьями, а обертку от нее я долго 

хранил. Нужно ли говорить, что это была самая вкусная жвачка, которую я когда-либо 

пробовал в жизни? 

 На следующий день к нам в класс пришла мама. У нее было строгое лицо. Мама 

умела быть строгой, и тогда ее боялась вся школа. 

 Она стала говорить, что наше поведение – это стыд и позор и для школы, и для 

всей страны. Нас фотографировали иностранные корреспонденты, и теперь весь мир 

увидит, как мы унижались, устроили драку из-за их жвачки. 

 Все молчали. Я чувствовал в этих обвинениях несправедливость. И вдруг 

неожиданно для самого себя заявил: 

- А почему в нашей стране нет жвачки? 

 Мама ответила:  



- В нашей стране много чего нет. Но это не значит, что нужно терять 

человеческое достоинство. 

Я это запомнил. 

Мама как директор была в школе представителем той тюремной системы, и ей 

приходилось трудно. Знаю, что она многих спасала, прикрывала. Старалась делать 

возможное: кесарю - кесарево, а детям - Пушкина. Пушкин на несколько поколений 

стал тайным кодом, ключом к сохранению человеческого в замордованной стране. 

Тогда уже многим казалось, что чем хуже, тем лучше, тем скорее все, наконец, 

развалится, но такие, как она, старались придать бесчеловечной жизни человечность. 

Самой ей спастись не удалось – получила свое по полной. 

В мои семнадцать лет наши отношения дошли до того, что я перестал с ней 

разговаривать. Вообще. Жили в одной квартире, но я с ней даже не здоровался. Не мог 

простить ей, что она в партии, что в школе нам задавали писать сочинения по «Целине» 

и «Малой земле». Мне казалось, что борьбу с ненавистной системой нужно вести 

бескомпромиссно и начинать с себя, с семьи, с самых близких. Мне хотелось жить не 

по лжи, но я не понимал тогда, что я не герой, а сопляк. Думаю, то мое молчание тоже 

сократило ей жизнь. 

Вот написал, что перестал тогда с мамой разговаривать, и сразу почувствовал, 

что написал не всю правду, поэтому получилась ложь. 

Действительно, я с ней даже не здоровался, но не только потому, что прочитал 

«Колымские рассказы» и «Архипелаг», которые неисповедимыми путями попали тогда 

мне в руки и многое изменили в юношеской картине мира. Нет, конечно. Конфликт 

возник из-за моей первой любви. Маме не нравилась та девушка. Совсем не нравилась. 

В школе она была всесильным директором, одним взглядом могла привести в 

оцепенение разбушевавшийся у неопытного учителя класс, но дома, в отношениях с 

собственным сыном оказалась совершенно беспомощной. Разумеется, мать хотела сыну 

добра. Но не умела. И разумеется, мама была по поводу той девушки совершенно 

права. Но это я понял позже.  

Катастрофа у мамы в школе случилась, когда к власти пришел Андропов. Никто 

не знал, что он уже смертельно болен. Все снова испугались своего страха. 



Старшеклассники хотели провести вечер памяти Высоцкого. Коллеги маму 

отговаривали, но она разрешила. Вечер состоялся. Ребята пели его песни, читали стихи, 

слушали записи. На директора написали донос. 

Школе устроили показательную порку, чтобы другим было неповадно. 

Я уже жил тогда отдельно. Помню, как приехал домой, и мама рассказывала, как 

ее вызывали, как по-хамски разговаривали, как орали на нее. Она пыталась 

защищаться, объяснить что-то. Никто не собирался ее слушать.  

Она хотела прожить свою жизнь, не теряя человеческого достоинства. За это ее 

просто растоптали. 

 Мама расплакалась, кажется, впервые при мне. Я не знал, что сказать, сидел 

рядом и гладил ее по плечу. 

 Вдруг захотелось попросить у нее прощения, что я тогда с ней почти год не 

разговаривал, но так и не попросил. 

 Маму выгнали с работы. Перенести этот удар она так и не смогла. Школа была 

всей ее жизнью.  

 Она тяжело заболела. Сначала сердце. Потом у нее обнаружили рак. Начались 

больницы, операции. 

 Я уже сам к этому времени работал в школе, в 444-й на Первомайской, после 

уроков приезжал к ней, часами сидел в больничной палате, проверяя тетрадки и 

подавая маме то попить, то судно, читал ей из газет, стриг ногти, просто был рядом. 

Если говорили о чем-то, то о каких-то пустяках. Вернее, о том, что казалось тогда 

важным, а теперь, через столько лет, кажется неважным. Я все хотел попросить у нее 

прощения, но как-то не получалось. 

 Потом я описал это во «Взятии Измаила»: ее соседку в больнице, лысую от 

химиотерапии и не снимавшую беретку, отчего она была похожа на художника с 

карикатур; как разлетались по палате обрезки ее ногтей, отросшие на скрюченных 

пальцах ног, когда я неуклюже пытался их постричь; как я принес ей доски на кровать, 

потому что мама не могла заснуть на больничной продавленной сетке. 

 Роман, написанный через несколько лет после маминой смерти, начинался в 

русской литературе, в нем было много цитат, связей, переплетений, а к концу я просто 



описывал то, что было в моей жизни. От сложного к простому. От книжного, 

начитанного - к маминому лифчику, набитому поролоном, который она надевала после 

того, как ей отрезали грудь. От старославянских центонов - к ее тихой смерти, которую 

она так ждала, чтобы отпустили боли. 

  На ее похоронах было очень много людей, собрались учителя, с которыми она 

вместе работала, бывшие ученики. У нее за долгие годы набралось много учеников. По-

настоящему чему-то главному научить можно только своей жизнью. 

Меня поразило, что в гробу она лежала с православным венчиком на лбу. Не 

знаю, откуда он взялся, мама была совсем не церковным человеком. В Бога мама не 

верила совершенно искренне. Она так выросла. И меня, когда родился, не хотела  

крестить. И не потому что боялась неприятностей - она была в начале 61-го, когда 

Сталина еще покоился в Мавзолее, школьным парторгом. Просто искренне не 

понимала - зачем? Бабушка тайком от нее крестила меня в церкви в Удельной, где мы 

летом жили на даче. 

 Да и мне в детстве было ясно, что в церковь ходят только необразованные 

бабушки, вроде моей, с тремя классами приходской школы. 

А потом думал, будто старики ходят в церковь, потому что они больше, чем 

молодые, боятся смерти.  И не знал тогда еще, что наоборот, молодые больше боятся 

смерти. 

 Только после того, как мамы не стало, я остро почувствовал, как необходимо, 

чтобы между близкими людьми состоялся один самый важный разговор. Обычно такой 

разговор откладывают, потому что не так просто за завтраком или где-нибудь в метро 

заговорить о самом главном. Всегда что-то мешает. Мне нужно было попросить у мамы 

прощения, а я так и за все эти годы и не успел. Когда начал «Взятие Измаила», мне 

казалось, что это роман об истории, о стране, о судьбе, о слове, а оказалось, что это тот 

самый разговор. 

При жизни такой разговор, наверно, и не может состояться. Важно, чтобы он 

произошел, а до или после – какая разница? Главное, что она услышала меня и 

простила. 

Между операциями, когда проводила какое-то время не в больницах, а дома, 

мама разбирала накопившиеся за жизнь фотографии. Попросила купить альбомы и 



вклеивала в них карточки, каждую подписывала, кто на ней изображен, и иногда 

записывала на широких полях связанные с этими людьми истории. Получился 

семейный архив - для внуков. 

После ее смерти я перевез альбомы к себе. А когда уезжал в Швейцарию, 

оставил все это у брата. Альбомы хранились у него в подмосковном доме. 

 Дом подожгли. Все наши фотографии сгорели.  

 У меня осталось только несколько детских карточек. 

На одной из них я снят, наверно, отцом, еще на Пресне, но в тот же год мы 

переехали в Матвеевскую. Я в четвертом классе. На мне пальто с невидимым для 

объектива хлястиком. Очень хорошо помню то пальто, которое донашивал за братом. 

Мне все приходилось за ним донашивать. А пальто запомнилось вот почему. Мама 

часто рассказывала эту историю. Она очень короткая. 

Из Матвеевской мы ездили в школу на 77-м автобусе до Дорогомиловской, а там 

пересаживались на троллейбус до Арбата, или можно было доехать на том же автобусе 

в другую сторону до железнодорожной станции и оттуда до Киевского вокзала. В то 

утро мы поехали на станцию. Ночью выпал первый снег. Тысячи ног утоптали 

платформу в ледяной каток. Когда подошла электричка, все ринулись к дверям. 

Вагоны, и так переполненные, нужно было штурмовать, втискиваться в битком 

набитые тамбуры. Между краем платформы и дверью была огромная щель, в которую 

я, поскользнувшись, и устремился. Мама, к счастью, удержала меня за хлястик.  

Вот, собственно, и вся история, ничего особенного. Но для мамы этот случай 

был так важен, что она вспоминала его и незадолго перед смертью. Улыбалась и 

шептала чуть слышно – голос тогда она уже потеряла, могла только шептать: 

- Тяну за хлястик и одна мысль в голове – вдруг сейчас оборвется? 

И «Венерин волос», написанный в Цюрихе и Риме, начинался на самом деле с 

мамы, вернее, с ее дневника, который она мне дала перед своей последней операцией. 

Толстая тетрадь в клеенчатом переплете. Пожелтевшие страницы, исписанные 

карандашом, причем не тем «медицинским» почерком, который я знал, а каким-то 

уютным, девичьим.  Мама начала записи в выпускном классе школы и вела несколько 

лет, когда уже была студенткой. Конец 40-х – самое начало 50-х. 



Помню, что она мне рассказывала про гонения на «космополитов» у них в 

институте, когда исчезали самые хорошие профессора. Но в той тетрадке ничего этого 

нет. Самый обыкновенный дневник девушки:  хочется кого-то любить, тревожные 

прислушивания к своему сердцу, пришло ли уже то самое чувство, настоящее ли? И 

очень много счастья. От прочитанных книг, от подруг, от солнца за окном, от дождя. 

Страницы, из которых перехлестывает бездумная юная уверенность в том, что жизнь 

даст больше, чем просишь. 

Никаких следов страха, сковавшего страну. Будто не было никаких доносов, 

лагерей, арестов, очередей, нищеты. 

Читал тогда и поражался наивности той слепой, не видевшей, куда она попала, 

девочки.  

Эта девочка родилась в стране-тюрьме, во мраке, а все равно воспринимала свою 

жизнь как дар, как возможность осуществиться в любви, дать любовь, поделиться с 

миром своим счастьем. 

Когда я узнал, что в подмосковном пожаре погиб и мамин дневник, 

почувствовал, что он меня не отпускает. И в какой-то момент пришло понимание: нет, 

это была не наивность и глупость юной дурочки, не осознававшей, что творится вокруг, 

это была мудрость того, кто посылал, посылает и будет всегда посылать девочек в этот 

мир, в какой бы ад мы его ни превратили. 

Мир кругом холоден и темен, но в него послана девочка, чтобы своей 

потребностью в любви освещать, как свеча, окружающую человечью тьму. 

Мама очень любила петь, но знала, что голоса у нее нет, и стеснялась. Пела, 

когда оставалась одна. Пела чаще всего то, что слушала в детстве. Одна из ее любимых 

певиц была Изабелла Юрьева. У отца были старые пластинки с ее романсами, и он 

часто заводил их, когда мы еще жили вместе в подвале на Староконюшенном и на 

Пресне. 

Я тогда был уверен, что все эти голоса со старых пластинок – давно умерших 

людей. Для меня тогда был что Сталин, что Иван Грозный – далекое прошлое. Потом 

вдруг выяснилось, что Изабелла Юрьева жива, снова стали выпускать пластинки, 

показывать ее по телевизору. При желании можно было даже попасть на встречу с ней 

в Доме Актера. Я так никогда с ней живой и не встретился. 



Когда певица умерла, поразило, что она прожила 100 лет, родилась в 1899-м и 

умерла в 2000-м – весь чудовищный проклятый русский двадцатый век. 

Я хотел написать книгу о том, что почувствовал и понял, благодаря маминому 

дневнику. Я стал писать о Белле. Получился роман «Венерин волос». 

От жизни певицы мало что осталось – ни дневников, ни мемуаров, известна 

только общая жизненная канва. В те годы люди боялись своего прошлого – неизвестно 

было, что из прожитого может оказаться в будущем смертельно опасным. Опасным 

могло оказаться все: прошедшие встречи, слова, письма. Прошлое уничтожали, 

старались избавиться от него. 

Мне хотелось вернуть ей уничтоженную жизнь. Я стал писать ее воспоминания 

и дневники. 

Мне важно было, по возможности, ничего не выдумывать. Например, взять из 

мемуаров людей, живших в том дореволюционном Ростове, непридуманное и вернуть 

моей Белле ее реальных учителей в гимназии Билинской на Таганрогском проспекте в 

доме Хахладжева, приказчика в писчебумажном магазине Иосифа Покорного на 

Садовой, где она покупала тетрадки и перья, того гимназического швейцара, который, 

прочитав «Холстомера», завещал свой скелет в анатомический кабинет.  

Я по деталям возвращал ей прожитое, исчезнувшее. 

Она ничего никогда не делала, кроме того, что пела – как та стрекоза из басни. 

Только в реальной жизни для муравьев, строивших вавилонскую кучу до небес и 

превращавшихся в лагерную пыль, ее пение было не менее важным для выживания, 

чем запасы на зиму. Она была той самой свечкой, что хоть немного освещала их мрак. 

Она пела рабам о любви. Она помогала им сохранять человеческое достоинство. 

Мне очень хотелось вернуть ей жизнь, хотя бы в книге - а другого способа и не 

существует. 

 Многое в жизни Изабеллы Юрьевой было, конечно, не так, как у моей Беллы. 

 Но знаю, когда мы с ней, наконец, встретимся, Изабелла Даниловна простит 

меня и скажет: 

- Не переживай! Все хорошо. Спасибо тебе! 



И вот теперь я возвращаюсь в дом отдыха на Волге, где в лесу полно земляники 

и все еще живы. 

Вижу те картинки: 

Кирпичная дорожка в столовую, выложенная елочкой. 

Загаженный ближний лес, везде бумажки, бутылки, промасленные газеты. 

Волга под ливнем, белая от пузырчатой пены, будто стирка. 

Мы собирали грибы в дальнем лесу и возвращаемся проселком, а глаза все не 

могут остановиться – рыщут по обочине. 

А вот мы с мамой ходили с утра на Волгу купаться, возвращаемся к нашему 

домику. Идем босиком по мокрому мху, и между пальцами проступает роса. 

Поднимаемся на ступеньки крыльца, уже нагревшиеся на солнце, и мама обращает мое 

внимание на наши быстро исчезающие следы: 

- Видишь, у меня плоскостопие! 

Наша комната в жаркий день: грибная сырость, шторы заколоты булавкой, обои 

заворачиваются, вспучиваются, мама закрывает скрипучую дверцу шкафчика, сунув в 

щель кусочек картона, чтобы не раскрывалась. 

А теперь вижу пивную в ближайшем городке, в которую дядя Витя заскочил на 

минутку, и вот мы с мамой стоим на жаре уже полчаса, а он все не выходит. 

Я все ждал, когда дядя Витя спросит меня о папе, но он до самого последнего 

дня так и не спросил. 

В последнюю ночь перед отъездом я проснулся от мысли, что мама когда-

нибудь умрет. Лежал в темноте, слушал, как она сопит во сне и, всхрапнув, 

просыпается, потом долго ворочается и снова принимается сопеть. Помню это острое 

чувство жалости, которое не давало мне уснуть. Получалось как-то странно – она 

лежала на соседней кровати совершенно живая и в то же время она уже будто умерла. 

Еще очень хотелось в уборную. Туалетов в домиках не было. Днем приходилось бегать 

в малоприятное заведение, смердящее хлоркой, но ночью я просто устраивался где-

нибудь недалеко от крыльца. 

Я тихо встал и вышел, осторожно прикрыв за собой дверь.  



Сырость, туман, ночной холод. Вот-вот будет светать. 

Я остановился у ближайшего куста. От струи шел пар. 

И вдруг со мной что-то произошло. Будто я попал из ненастоящего в настоящее. 

Будто все чувства, как объектив, навели на резкость. Будто у всего мира кругом 

оказалась моя кожа, продрогшая от августовского утренника. 

 Оглядывался и не понимал, что происходит, ведь проходил здесь столько раз – и 

не замечал, а теперь увидел, будто впервые, и этот куст жимолости, и рябину, и 

полотенце, забытое на протянутой веревке. 

 Из тумана в тишине доносились звуки: далекий гул моторки с реки, лай собак из 

деревни на том берегу, тревожный крик ночной птицы, гудок поезда со станции, от 

шоссейки долетал чей-то хриплый мат и девичий пьяный хохот. 

 Еще я услышал свое дыхание, как мои легкие захватывали жизнь. 

Вдруг ощутил себя не у куста посреди тумана, а посреди мироздания. Да я и был 

мирозданием. В первый раз я тогда испытал это удивительное чувство. И это было не 

только предвосхищение всей будущей жизни. Тогда впервые все замкнулось, стало 

единым целым. Дымок от невидимого костра и мокрое шуршание в траве у меня под 

ногами. Неумерший папа и ничего не спросивший дядя Витя. Что было и что будет. 

Все еще неназвано, внесловесно, потому что таких слов не бывает. 

И Волга где-то тут, в тумане течет, плещется, но ни в какое Каспийское море не 

впадает. 

И мама умерла и живет одновременно. Лежит в гробу с православным 

бумажным венчиком на лбу и сопит во сне в том доме отдыха. 

И все сливается в единое целое: и пальто с хлястиком, и беззубая улыбка Бобби 

Кларка, и сугроб Роберта Вальзера, и тот раздолбанный 77-й, который когда-то не 

дотянул до Дорогомиловской, и пришлось топать по лужам. И я, печатающий сейчас на 

моем ноутбуке эти слова. И тот или та я, кто читает сейчас эту строчку. 

И единственная возможность умереть – это задохнуться от счастья. 

 



 

 

 

 

З книги «Танечні ведмеді» (готується до друку у видавництві «Темпора») 

Переклад – Андрій Бондар 

 

І. ЛЮБОВ 

 

1. 

 

Ґіорґій  Мірчев Марінов ховає голову у правій  руці, а лівою збйває попіл із сйгаретй на 

землю, яка в селі Др’яновец має насйчено корйчневйй  колір, що місцямй переходйть у 

червінь. Мй сйдймо під штукатуренйм сірйм будйнком. Марінову трохй за сімдесят, але 

він ще не схйлйвся до землі, хоч у Др’яновці, селі на півночі Болгарії , заселеному 

переважно цйганамй, далеко не кожен чоловік дожйває до й ого віку. 

Зрештою, з жінкамй не краще. На вхідній  брамі до обій стя Марінова вйсйть свіжа 

клепсйдра з фотографією ледь молодшої  за нього жінкй. Це дружйна. Вона померла торік. 

Якщо прой тй крізь цей  браму, мйнаючй фіру, мула і купу непотребу, доходйш до 

глйняної  долівкй. Посеред неї  стої ть забйта в землю жердйна. Біля неї  май же двадцять 

зйм провела ведмедйця Веля. 

– Я ї ї  любйв, неначе вона була моєю донькою, – каже Мірчев, якйй  спогадамй перенісся 

на мйть до тйх світанків на Чорному морі, колй він і Веля, спйраючйсь одне на одного, 

вйстромлювалй носй в бік моря, а потім снідалй пшенйчнйм хлібом і рушалй дедалі все 

гарячішйм асфальтом на роботу. І ці спогадй розтоплюють й ого, наче те сонце тоді той  

асфальт, і він забуває про сйгарету, покй жарйнка не почйнає пектй й ого в пальці, тоді він 

кйдає недопалок на корйчнево-червону землю і повертається до села Др’яновец, під сірйй  

штукатуренйй  будйнок із клепсйдрою на брамі. 

– Бог свідок, я любйв ї ї , неначе вона була людйною, – каже він і трясе головою. – Я 

любйв ї ї  як най ріднішу. У неї  завждй було досйть хліба. Най кращйй  алкоголь. Полунйця. 

Шоколад. Батончйкй. Якбй я міг, то й  на руках ї ї  носйв бй. Тому якщо тй кажеш, що я ї ї  бйв, 

що ї й  було погано зі мною, тй брешеш. 

 

 

2. 

 



Веля з’явйлась у домі Мірчевйх на початку темнйх 1990-х, колй занепав комунізм, а з 

нйм почалй занепадатй колгоспй, звані тут ТКЗС – трудово кооператйвно земеделско 

стопанство. – Я був тракторйстом у ТКЗС у Др’яновці, ї здйв трактором маркй Беларусь і 

дуже любйв свою роботу, – каже Мірчев. – Якбй я міг, до кінця жйття працював бй в 

колгоспі. Прйємні людй. Робота іноді важка, але на свіжому повітрі. Нам нічого не 

бракувало. 

Але 1991 року в ТКЗС почалйся звільнення. Дйректор вйклйкав Мірчева і повідомйв 

й ому, що в умовах капіталізму тракторйст мусйть не лйше ї здйтй трактором, а й  

допомагатй біля корів, на посівній  і жнйвах. Ґіорґій  і без того часто допомагав людям на 

іншйх ділянках, він не вбачав у цьому проблемй. Але дйректор відповів, що він усе це 

розуміє і що навіть такйх поліфункціональнйх тракторйстів він у кількості дванадцятьох 

в умовах капіталізму не утрймає (у ТКЗС ї х було дванадцятеро), тепер й ому потрібно 

щонай більше трьох. Мірчева звільнйлй. 

– Я отрймав зарплату за трй місяці вперед – і до побачення, – згадує він. І додає: – Якщо 

вйй деш із мого дому, прой деш трохй праворуч і станеш на гірці, то побачйш, що 

залйшйлося від нашого колгоспу. Це був гарнйй  колгосп, трйста корів, кількасот гектарів, 

чудові управлінці! У ньому переважно працювалй цйганй, бо для болгар у цій  роботі було 

забагато смороду. Сьогодні все посйпалось, а цйганй замість працюватй сйдять безробітні. 

А молоко в разґрадському маркеті продають німецьке. Очевйдячкй, німцям вйгідно матй 

велйкі сільські господарства, а болгарам – ні. 

1991 року Мірчев мусйв поставйтй перед собою серй озне пйтання, яке ставйть перед 

собою кожен звільненйй  робітнйк: – Що я можу робйтй інше? 

– Відповідь у моєму вйпадку була проста, – каже він. – Я вмів навчатй ведмедів танцям. 

Ведмеднйкамй булй й ого батько й  дід, а брат Стефан водйв ведмедів, відколй закінчйв 

школу. – Тількй я з най блйжчої  родйнй пішов до колгоспу, – каже Мірчев. – Я хотів 

спробуватй іншого жйття, бо оте з ведмедямй вже знав. Чймало ведмеднйків пішло, як і я, 

працюватй в колгосп. Але ж я вйростав із мечкамй. Знав усі пісні, всі фокусй, всі історії . 

Двох ведмедів  батька я сам вйгодував пляшкою із соскою. Колй народйвся мій  сйн, вонй 

разом рослй. Іноді я ї х плутав і малйй  пйв із пляшкй ведмедя, а ведмідь – із й ого. Тому 

колй мене звільнйлй з колгоспу, я знав одне: якщо я хочу жйтй далі, то мушу 

якнай швйдше знай тй ведмедя. Без ведмедя я не прожйву й  року. 

Як я знай шов? Стрйвай , закурю ще одну сйгарету й  усе тобі розповім. 

 

 

3. 

 



По ведмедя я пої хав до заповіднйка Кормісош. Це знаменйті мйслйвські угіддя; начебто 

Брєжнєв спйсав нашйм комуністам мільярд левів боргу за дозвіл ї здйтй тудй на 

полювання. Так мені розповідав одйн тйп, якйй  у Кормісоші пропрацював сорок років, але 

чй правда це, не знаю. 

Спочатку я мусйв пої хатй до Софії , до міністерства, відповідального за лісй, бо там 

працював мій  однокласнйк. Завдякй й ому я отрймав талон на ведмедя для реалізації  в 

Кормісоші, тож просто з Софії  пої хав до заповіднйка. Там про мене чулй, бо мій  брат 

Стефан колйсь до нйх прйї здйв з іншймй ведмеднйкамй, а він був у ті рокй справжньою 

зіркою. Вйступав у дуже дорогому ресторані на Чорному морі, де бувалй навіть членй 

комуністйчної  партії . Кілька разів й ого показувалй по телебаченню. Чймало людей  у 

Болгарії  й ого зналй. 

Стефан свого ведмедя отрймав із Софій ського зоопарку. Одйн п’янйй  солдат вдерся там 

у вольєр з ведмедямй, а самка якраз мала тоді ведмежат, тому кйнулася на нього й  убйла 

на місці. Вонй мусйлй ї ї  прйспатй, так роблять у зоопарках, колй тварйна вбйває людйну. 

Стефан звідкйсь про це довідався і пої хав купйтй одного ведмежатка. 

У ресторані спочатку вйступалй дівчата-танцівнйці на вугіллі, потім він. Він почйнав з 

ведмежйх фокусів, а напрйкінці ведмідь масував спйну дйректора ресторану. 

Потім до брата вйшйковувалася довга черга людей  для ведмежого масажу. Він 

заробляв на цьому добрі гроші. Звісно, брат мусйв ділйтйся з дйректором, але вйстачало 

ї м обом. 

Тож я пої хав до Кормісоша, ліснйчйй  передав вітання братові, а потім прйвелй цю малу. 

І й  було кілька місяців. Такі най кращі, бо ще не надто прйв’язані до матері; ще можна 

змінйтй опікуна, і вонй не вередуватймуть. Старшйй  ведмідь, якщо й ого забратй від 

матері, може заморйтй себе голодом. 

Ведмежа дйвйлося на мене. Я дйвйвся на неї . Думав, підій де вона до мене чй не підій де? 

Я прйсів навпочіпкй. Простягнув руку. Закрйчав «Агов, манюню, ходй», а вона ані руш. 

Знай  дйвйться на мене, а очі в неї , як дві жарйнкй. 

Тй б закохався в ті очі, кажу тобі. 

Я вйй няв з кйшені хліб, поклав у клітку і чекаю, чй вона підій де. Ведмежа знову на 

мене подйвйлось. Якусь мйть вагалась, але підій шла. Я подумав тоді: «Отепер вона вже 

моя. У радості і горі». Бо я добре знав, що ведмідь із людйною і трйдцять років може 

прожйтй. Адже це півжйття! 

Я заплатйв за неї  3,5 тйсячі левів, але не пошкодував за жодною стотйнкою. Вона 

одразу ввій шла в моє серце. 

Ці гроші булй моєю вйхідною допомогою з колгоспу і ще трохй я позйчйв. Новйй  

«Москвйч» коштував тоді ненабагато більше, блйзько чотйрьох тйсяч. 



Але на «Москвйча» грошей  мені вже не вйстачйло. Тому частйну шляху я прої хав з 

малою автобусом, і вже тоді мені було прйємно, бо всі дітй цікавйлйся мої м ведмедем і 

хотілй й ого гладйтй. Я подумав, що це добрйй  знак. І що мені добрйй  ведмідь попався – 

дружній , такйй , що сймпатію вйклйкає. І вже тоді я подумав: «Я назву тебе Валентйною. 

Тй гарна ведмедйця, а це гарне ім’я, якраз для тебе». 

І так воно вже й  повелось. Валентйна, скорочено Веля. 

Потім мй малй пересістй на потяг, і Веля ї хала у багажному відділенні. Контролер не 

вймагав для неї  квйтка, попросйв лйше, щоб я дозволйв й ому ї ї  погладйтй. Зрозуміло, що 

я дозволйв. Але я й  так затявся, що за квйток заплачу. Такйй  уже я чоловік – як треба, то 

мусйш заплатйтй і годі. Я завждй купував Велі квйток як на дорослу людйну, без жоднйх 

знйжок за ніжності. Тількй одного разу кондуктор уперся. Він сказав, що хтось й ого 

блйзькйй  лежйть у лікарні і він трактує цього ведмедя як добрйй  знак, на щастя для тої  

людйнй. Я бачйв, що це для нього важлйво, тож одйн-єдйнйй  раз грошей  не взяв. 

 

 

4. 

 

Най більшу проблему я мав зі своєю дружйною. Бо я пої хав до Кормісоша таємно від неї . 

І колй я раптом з’явйвся на порозі з ведмедем, дружйна ошаліла. 

– Тй що, з глузду з’ї хав? Як мй будемо жйтй?! – закрйчала вона і напала на мене з 

кулакамй. Я ухйлйвся від неї  і вйй шов. 

Я завждй намагався жйтй з дружйною у злагоді, нервувався через ї ї  крйк, але трохй ї ї  

розумів. Жйття ведмеднйка нелегке. Однак  можна заробйтй. Бачйш цей  будйнок? Він 

стої ть завдякй роботі нашої  Валентйнй. У вдалйй  день на морі я заробляв більше, ніж за 

місяць роботй в колгоспі. 

Але ця робота має свою ціну. Треба постій но стежйтй, щоб ведмідь не здйчавів і не 

наробйв тобі лйха – Веля була з намй двадцять років, а навіть на мйть не можна було 

втрачатй пйльність. Невідомо, колй у твоєму ведмеді може прокйнутйсь інстйнкт. У 

колегй з сусіднього села Івана Мітева ведмедйця жйла п’ятнадцять років. Він купйв ї ї  в 

цйрку, тож можна було подуматй, що цілковйтйй  спокій  гарантовано – матір і бабуся не 

зналй волі, ї ї  інстйнктй малй бутй прйтлумлені. Але раптом одного дня Іван не прйв’язав 

ї ї  добре, вона зірвалась, убйла трьох курок і з’ї ла. Як вона це зробйла – не знаю. Курй часто 

лазйлй Велі по голові, а така ідея ї й  на думку не спала. Але так сталося. У ведмедйці 

прокйнувся інстйнкт, і вона почала кйдатйсь – на колегу, й ого дружйну та дітей . І й  

хотілося ї х кусатй. Вонй малй велйку проблему. На жаль, ведмедеві невідоме почуття 

вдячності і він не згадає, що тй годував й ого п’ятнадцять років кукурудзою та картоплею. 

Колй він дйчавіє, то кусає. 



Крім того, становйще ведмеднйка серед людей  не най краще. Нас не поважають. Я 

довго мав із цйм проблему і ніколй-ніколй не вйступав з Велею ні тут, у Др’яновці, ні в 

сусідніх селах. Лйше колй дої жджав до Шумена, а це від нас понад 60 кілометрів, то 

вйтягав гуслі і почйнав роботу. 

Тож колй я прйвіз додому малого ведмежатка, моя дружйна чудово знала, як усе це 

закінчйться. Жінкй дуже розумні, і, побачйвшй це мале кудлате створіння, вона бачйла і 

людей , що сміятймуться, і проведені під дощем ночі, і жебрання кількох стотйнок від 

двору до двору. 

Але я теж знав свою світлої  пам’яті дружйну. І знав, що варто мені вйтрйматй напад ї ї  

злобй, вона любйтйме цього ведмедя, як власну дйтйну. 

Я не помйлйвся. Уже першої  ж зймй вона мене спонукала якнай швйдше зробйтй Велі 

дашок, бо вона мерзне. А колй й шов дощ, вона бігла з парасолькою під дерево, де була 

прйп’ята Веля, щоб ї ї  ведмедйк не змок. Якбй вона могла, то трймала б ї ї  вдома, як деякі 

людй в містах трймають собак. 

 

 

5. 

 

Колй я прйвіз сюдй малу, най більшої  проблемй мені завдав одйн май ор міліції  – чй, 

може, це була вже поліція? Не пам’ятаю, ці змінй відбувалйся настількй швйдко, що 

людйна за нймй не встйгала. Він довідався, що в мене ведмідь, тож прйходйть і каже: 

«Громадянйне Мірчев, я довідався, що у вас ведмідь. Даю вам семйденнйй  термін, щоб 

й ого позбутйсь». 

Я намагаюся дйскутуватй: «Пане май оре, але як так, адже він легально купленйй . Я 

маю доказ про купівлю з парку Кормісош. Крім того, якщо через вашу трансформацію в 

мене забйрають роботу, дозвольте мені робйтй щось інше!» 

Але май ор навіть слухатй не хотів. «Се-мй-ден-нйй  термін, – каже він. – Не змушуй те 

мене повторюватй, громадянйне Мірчев». 

Це була дйвна поведінка, бо тоді в нашому селі було шість іншйх ведмедів, у тому чйслі 

одйн мого брата Стефана. Чому саме до мене прйчепйвся цей  май ор? Не знаю. Може, й ому 

набрйдлй ведмеді? Може, хотів хабара? Я не розумів. Це була цілком легальна справа, тож 

не було прйчйнй щось й ому даватй. Я пої хав до Шумена, до представнйків міністерства 

культурй, і попросйв, щоб за мої  гроші вонй зателефонувалй до Софії  і там підтвердйлй, 

що в мене є всі необхідні документй. Ведмедя не можна було трйматй нелегально. Й ого 

мав обстежйтй ветерйнар, а міністерство культурй мало підтвердйтй, що моя програма 

мйстецькй цінна. Міністерство підтвердйло, що я маю всі паперй, в Разґраді мені вйдалй 

додатковйй  папірчйк, і май ор міліції  мусйв датй мені спокій . 



І дав. Тількй сказав, що стежйтйме за мною, я й ого ще десь двічі бачйв, а потім він знйк. 

Залйшйлася тількй дресура. Тут є дві школй. 

Є мечкадарй, які поводяться жорстоко. Б’ють ведмедя, тягнуть за морду і копають. 

Я ніколй такйм не був. По-перше, це суперечйть моєму характеру – я лагіднйй . По-

друге, мій  батько повторював, що Бог усе бачйть. Він дав тобі цього ведмедя, і якщо тй з 

нйм погано поводйтймешся, то це все одно, що Бога ображаєш. Я в це вірю, бо таке 

неодноразово траплялося з багатьма ведмеднйкамй. Рано чй пізно Бог тобі за зло 

відплатйть. 

Бйтйй  ведмідь тількй й  чекатйме, щоб тобі помстйтйсь. У мене був колега, якйй  бйв 

свого мечку протйпожежною лопатою. І ведмідь, колй бачйв лопату, трймався на відстані. 

Але колй одного разу колега підій шов без лопатй, він укусйв й ого, і то добряче. 

Іншйй  доказ – це Іван Мітев, той , чйя ведмедйця навчйлася ї стй курей . Він вчйнйв 

най більшу дурість з усіх можлйвйх. Він запанікував. Попросйв про допомогу в мйслйвця. 

Вонй погналй ведмедя в бік лісу, мйслйвець вйстрілйв і вбйв. А через кілька місяців Іван 

уже й  сам помер. Серце. Кажу тобі, Господь бачйть, що тй робйш зі свої м ведмедем, і рано 

чй пізно тобі за це відплатйть. 

Я ніколй ведмедя не вдарйв бй. А Велю? Боже, колй я лйш думаю про це, то мені аж 

сльозй на очі навертаються. Швйдше б я сам себе мучйв, ніж ї ї . 

Як я ї ї  в такому разі дресйрував? А отак: я завіз ї ї  трохй за село, взяв ґадулку, тобто 

гуслі, трохй цукерок і почав гратй. І намагався якось ї ї  намовйтй, щоб вона стала на задні 

лапй. А колй вона ставала, то отрймувала цукерку. 

Вона скумекала дуже швйдко. Лйше згодом, навесні, я почав ї ї  навчатй складнішйм 

речам. Я казав, напрйклад: – Покажй нам, Велю, як молода цілує руку свекру. І вона 

гарненько цілувала жіночкам рукй, за що нам діставалйся дуже добрі чай ові, колй мй вже 

ї здйлй краї ною. 

У нас була одна відома гімнастка, Марія Ґіґова, вона була дуже популярна, навіть після 

закінчення кар’єрй. Іноді я ставав з Велею десь у середйні міста і казав: «Велю, покажй-но 

нам, як Ґіґова здобувала медалі». І Веля підстрйбувала, гарно складала лапй, а напрйкінці 

вклонялась. Людй сміялйся, плескалй, фотографувалй, а мй зароблялй грошенята. 

Був також такйй  собі Янко Русев, штангіст із Шумена, олімпій ськйй  чемпіон і 

п’ятйразовйй  чемпіон світу: «Покажй-но нам, люба, як Русев піднімав вагу». І вона сідала 

навпочіпкй, складала лапй, як штангіст перед підй омом штангй, і важко сопіла. 

А колй наш знаменйтйй  футболіст Хрйсто Стої чков почав гратй за «Барселону», я 

казав: «Велю, покажй-но, як Стої чков сймулює порушення». А Веля лягала на землю, 

ловйла себе за ногу і почйнала жахлйво хрйпітй. 



Булй ведмеднйкй, які торкалйся політйчнйх тем. Щось про Жйвкова, щось про й ого 

людей , щось про чйнні урядй. Зокрема, колй Жйвкова скйнулй, з’явйлйся сотні жартів на 

й ого тему. 

Я цього ніколй не любйв. По-перше, із владою краще не заї датйся, бо я пам’ятаю про 

мого май ора, якйй  тількй й  чекав, щоб залйтй мені за шкуру сала. Чй довго 

протрймається ця нова влада, ніхто не знав, а май ор здавався вічнйм. 

По-друге, я все жйття був і залйшаюся переконанйм комуністом. До вій нй цйган був 

порожнім місцем. За те, що після вій нй мй отрймалй всі права, роботу, жйтло, що людй 

навчйлйся чйтатй й  пйсатй, що болгарй почалй нас бодай  трохй поважатй, мй завдячуємо 

вйнятково комуністам. 

Болгарам теж за комунізму велося краще. На день святого Грйгорія в нас традйцій но 

ріжуть ягня. У селі май же всі малй гроші, щоб й ого в цей  особлйвйй  день купйтй і з’ї стй. 

Сьогодні на все село ї х ріжуть лйше кілька. А в колгоспі, що давав роботу кількадесятьом 

особам, нйні працює лйше троє. І ї м раз платять, а раз – ні. Колй я чую, що комунізм 

назйвають злочйнною епохою, мені стає ніяково, бо людй й ого згадують зовсім інакше. 

Для мене комунізм був доброю епохою. Аж жаль мені, що в мене не було тоді ведмедя. 

Людй булй в кращому гуморі, почувалйся щаслйвймй. А нйні? Відчай . Усі бігають за 

власнйм хвостом. 

Поглянь, отой  хлопчйна, що стої ть під хатою, – мій  онук Іван. Най здібнішйй  із мої х 

хлопців. Щой но він склав вйпускні іспйтй, отрймав добрі оцінкй, аж хочеться, щоб пішов 

далі. 

Якбй в дідуся був ведмідь, то він сів бй у машйну або автобус і, покй жйвйй , зробйв бй 

тур від Варнй до Бурґаса і заробйв бй онукові на навчання. І, можлйво, за кілька років у 

нашій  хаті з’явйвся б інженер. Такі вйпадкй бувалй серед ведмеднйків. 

Але в мене немає ведмедя. Шкода й  казатй, хлопець склав вйпускні і замість інстйтуту 

буде змушенйй  шукатй роботу. 

Тому я з комуністів ніколй не сміявся. Натомість одйн мій  колега колйсь жартував над 

царем Сймеоном, якйй  був у нас прем’єром, і колй очолював уряд, обіцяв, що за сто днів 

покращйть жйття всіх болгар. І цей  колега брав свого ведмедя і казав: «Скажй, 

дорогенькйй , як цар Сймеон покращйв жйття болгар». А ведмідь лягав на землю, затуляв 

морду лапамй і сйльно рйчав. 

Це був чудовйй  фокус, якйй  дуже добре показує, як змінйлося жйття в Болгарії , відколй 

немає комунізму. 

 

 

6. 

 



Крім фокусів людям хотілося, щоб ведмідь ї х масажував і лікував. Колй хтось був дуже 

хворйй  і лікарі не моглй вже й ому допомогтй, він прйходйв до ведмеднйка. Ведмідь лягав 

на таку людйну, і людй вірйлй, що хвороба переходйть на нього. А через те, що він 

велйкйй  і сйльнйй , тому не здохне, а якось із нею впорається. І скажу тобі, що щось у 

цьому є, бо колй я ходйв ярмаркамй, то щороку заходйв до тйх самйх сіл. Донйні пам’ятаю 

датй всіх ярмарків у нашій  області: Русокастро – 6 травня, Каменово – 24 травня, Бояджйк 

– 2 червня і так далі. 

І на цйх ярмарках я часто бачйв людей , які торік вйглядалй так, наче скоро помруть, а 

колй Веля на нйх лягала, вонй одужувалй. Прйходйлй, дякувалй, прйносйлй ї й  солодощі. І 

я часто чув: «Ваш ведмідь врятував мені жйття». 

Масаж – це ще одна справа. Ніщо так, як ведмідь, не допомагає від болю хребта. Людйна 

лягає навзнак, а ведмідь кладе на неї  лапй і пересуває згорй внйз. Пані староста, яка тебе 

до мене прйвезла, повйнна пам’ятатй, як я колйсь прйї хав із Велею масажуватй ї ї  батька. 

Вона була тоді малою дівчйнкою і сйльно плакала, що з татом щось трапйться. Мй малй 

удатй, що я вйходжу, мама забрала ї ї  до іншої  кімнатй, і потім мй зробйлй цей  масаж. І він 

допоміг. Лікування було єдйною річчю, на яку я погоджувався у своєму селі. На вйступй – 

ніколй, я соромйвся. Але в лікуванні людйні відмовйтй не можна. Натомість якщо хворіла 

Веля, я лікував ї ї  сам. Я чудово розумів, що ї й  болйть. Я бачйв, колй вона погано 

почувається. Я міг порозумітйся з нею краще, ніж із багатьма людьмй. Достатньо було на 

неї  поглянутй, і я знав, що вона хоче мені сказатй. 

Колй в неї  болів зуб, вона показувалй лапою на морду, і тоді я змочував вату ракією і 

прйкладав ї ї . Бо зубй я ї й  не вйрйвав. Інші ведмеднйкй з мене сміялйся, що вона мене 

покусає і так мені й  треба. Можлйво, я й  справді був дурнйй . Хоча колйсь одйн п’янйй  

студент намагався прйпектй ї ї  сйгаретою. Веля вхопйла й ого руку зубамй, але не 

стйснула. Тож, може, моє вйховання мало сенс? Якбй вона стйснула, був бй нам гаплйк. І ї  

бй прйспалй, а мене запроторйлй б до буцегарні, а студент ходйв бй світом без рукй. 

Я годував ї ї  сумлінно, бо колй вона була голодна, то не хотіла працюватй. Щодня вона 

з’ї дала вісім буханок хліба. Є таке болгарське прйслів’я: голоднйй  ведмідь хоро не 

затанцює. Хоро – це наш народнйй  танець. І я з цйм згоден. Не дасй ї стй – не чекай , що 

тварйна на тебе працюватйме. 

Мй купалй ї ї  раз на місяць, бо вона полюбляла купатйсь. Мй прйносйлй балію і 

налйвалй теплу воду. Погано ї й  у нас не було. Тй кажеш, що десь чйтав про ведмеднйків, 

які навчають ведмедів танцюватй на розпеченій  блясі. Це все казкй. Можлйво, так робйлй 

до вій нй, не знаю. Після вій нй – точно ні. Я Велі навіть по розігрітому асфальту ходйтй не 

дозволяв, щоб у неї  лапкй не болілй. 

 

7. 



 

Велйке щастя, що мені трапйвся ведмідь, якого не треба було ні мучйтй, ні бйтй для 

того, щоб він показував фокусй. Якбй у мене цього не вйй шло, то хутко б ї ї  комусь продав. 

На щастя, вона сама це полюбляла. Мала артйстйчнйй  характер, любйла, колй людй 

плескають, сміються, дають нам чай ові. Або як налйвають ї й  пйва. Це вона особлйво 

любйла. Я переконанйй , що в заповіднйку, кудй ї ї  забралй, ї й  бракує тйх нашйх вйступів. 

Але булй також такі дні, колй – теж як справжня артйстка – вона не мала бажання 

вйступатй. Я казав: «Велю, покажй нам, як Ґіґова стрйбає через козла». А вона рйкає, 

капрйзує, скаржйться. Нормальна річ – у неї  невдалйй  день, і ї й  не хочеться працюватй. І я 

це завждй поважав. Іноді в такйй  день мй ставалй під лотерей нйм кіоском, і людй перед 

відсйланням лотерей нйх купонів гладйлй Велю на щастя. А іноді  мй просто 

влаштовувалй собі вйхідні. 

Єдйнйй  раз, колй я мусйв ї ї  помучйтй, це колй я встромляв ї й  кільце в ніс, холку. 

Я завіз ї ї  до лісу. 

Розпалйв невелйчку ватру. 

Розігрів до червоного металевйй  прут. 

Я сказав: – Тобі трохй поболйть, але так треба. Інакше мй з тобою не впораємось. Або 

тй мені наробйш лйха, або комусь іншому. 

Не було вйходу. Холка – це кермо для ведмедя, без неї  неможлйво прйвестй ї ї  тудй, кудй 

хочеш, бо вона вйрйватйметься, а ведмідь важйть понад двісті кіло. 

Спочатку я встромйв ї й  у ніс отой  розжаренйй  прут. 

Вона страшенно борсалась. 

Рйкала. 

Намагалась утектй, але я трймав ї ї  з усієї  сйлй колінамй й  ліктем. 

І це не дйвно. У ведмедя дуже чутлйвйй  ніс. Крім того, мені це вдавалося не дуже добре, 

бо Веля була мої м першйм ведмедем. Мій  брат Стефан точно зробйв бй це краще, але я не 

міг й ого про це просйтй. Дуже важлйво, щоб холку встромйв у ніс саме той  ведмеднйк, 

якйй  зай матйметься тварйною. Чому? Бо вона запам’ятає це на все жйття. Тй встромйв ї й  

кільце в ніс – значйть, тй ї ї  хазяї н. Холка – кермо для ведмедя, а в тебе ключйкй до 

сйстемй запалювання. 

Урешті-решт, вдалося зробйтй ї й  в носі діру. Вйтекло трохй крові, потім – гною. Веля 

рйкала, борсалася, дйвйлася перелякано. 

Я хутко встромйв у ту діру дріт і загнув й ого обценькамй. Потім коваль затйснув мені 

й ого так, щоб він точно ніколй не зірвався. Веля ще кілька днів хапалася лапамй за морду. 

А згодом про все забула і спрйй мала холку як частйну свого носа. 

 

 



8. 

 

Дружйна якраз перед смертю сказала мені, що кращого жйття, ніж у нас було з нашою 

Велею, вона собі не уявляє. Вона тяжко пережйвала, колй 2006 року в нас ї ї  забралй. Мй 

обоє місяць не моглй ї стй. Тужйлй без краю. Я дотепер тужу. Дружйна вже на тому світі. 

Вона захворіла через кілька місяців після того, як у нас Велю забралй до Беліцй. 

Одного дня я кажу: «Ходй, сядемо в автобус, пої демо тудй. Побачймо, як там справй в 

нашої  Велі. Чй впізнає вона нас? Чй вже здйчавіла, чй ще танцюватйме? Якщо, побачйвшй 

нас, вона почне танцюватй, значйть, вона нас усе ще любйть». Бо вона нас любйла так 

само, як мй ї ї . Я переконанйй  у цьому. 

Але дружйна тількй махнула рукою. «Треба буде розмовлятй з тймй бандйтамй, які ї ї  в 

нас укралй. Не хочу», – сказала вона. 

Для неї  втрата Велі була най більшою жйттєвою трагедією. Вона вважала, що нас 

спіткала велйка несправедлйвість. Що в нас забралй члена сім’ї . 

І я теж, зрештою, так вважаю. 

 

 

З книги «Убивця з міста абрикосів», Київ, 2012, видавництво «Темпора», 

переклад – Дзвінка Матіяш 

 

Замість передмови 

Жовто-білйй пором крекче, сопе, вйпльовує у небо хмару дйму і відчалює. 

Мй плйвемо з Європй до Азії. Подорож трйває щось із чверть годйнй. Бізнесменй 

разом із жебракамй, жінкй в чадрах разом із жінкамй в міні, невіруючі з імамамй, повії з 

дервішамй, святі з несвятймй. Уся Туреччйна на одному поромі. 

— Капітанй цйх велетнів — це сучасні Харонй, — каже Тайфун, мій друг-поет зі 

Стамбула. — Чому? Бо мандрівка через Босфорську протоку красйва й бентежна. Як 

смерть. 

Насправді ж Харонй — це холодні професіоналй. Бо інакше не можна. Босфор дуже 

вузькйй, подекудй ледве кількасот метрів, а розмйнутйся тут мають тйсячі кораблів та 

іншйх суден. Маневруватй по такйх водах і підвестй велйкйй пором рівно, з точністю до 

сантйметра, до невелйчкої прйстані — тут не до романтйзму чй грецької міфології. 

Ну, хіба тількй якщо Вй — пасажйр. Тоді — будь ласка. Колй западають сутінкй і 

тйсячі муедзйнів почйнають промовлятй, що Аллах велйкйй, тоді розмовй стйхають, а 

людй впадають у меланхолійнйй та метафізйчнйй настрій. Я часто цйм корйстуюсь і 



пйтаю першйх-ліпшйх турків: «Як вам жйветься з цією протокою? Чй тут когось захоплює 

щоденна подорож між двома контйнентамй? 

Стенають плечйма. Не розуміють, про що я пйтаю. Протока то й протока. 

Лйше поета Тайфуна це пйтання ніскілечкй не дйвує. 

— Усередйні мене теж така протока, — каже він і кйдає чймалйй шмат кренделя 

чайкам, що переслідують пором. — Кожен турок тйсячу разів на день блукає між 

традйцією і сучасністю. Між капелюхом і чарчафом. Мечеттю і дйскотекою. Євросоюзом і 

непрйязню до Євросоюзу. 

Тайфун потрапйв у саме яблучко. Вся Туреччйна розділена невйдймою протокою. 

Вранці мої товарйшкй п’ють зі своїмй хлопцямй еспресо, їдять круасанй і розмовляють 

про світову літературу. А по обіді одягають хусткй і йдуть до бабуні на каву по-турецькй. 

Друзі беруть пйво і розважаються на дйскотеці. Але як вйп’ють — співають пісні 

двохсотлітньої давності. Перепйсують фільмй про смілйвців**, якйм не страшні ні 

Магомет, ні Аллах, але під час рамадану чемно постять. А колй в нйх трохй підростають 

сйнй, біжать робйтй їм обрізання. 

На консерватйвному сході я сам бачйв імамів, що чіпляють біля мечетей прапорй 

Євросоюзу. А магазйнй із вбранням для консерватйвнйх турчанок пропонують 

сексуальну білйзну. 

— Колй жінка цілйй день ходйть із закрйтйм облйччям, — пояснюють продавці, — 

то тйм більше ввечері хоче подобатйся чоловікові. 

Перебування на межі має свої плюсй. Туркй — креатйвні, швйдко вчать мовй, 

мйттєво встановлюють контакт з людьмй з будь-якої географічної шйротй. Хоча гірше за 

їхнє географічне положення уявйтй важко — Туреччйна межує з неспокійнймй Сйрією, 

Іраном та Іраком; і одночасно є частйною Блйзького Сходу, Кавказу і Балканів — туркй 

вміють домовйтйся майже з усіма. 

Але за це перебування на межі доводйться платйтй свою ціну. Захід вважає їх за 

фанатйків. Схід — за прйслужнйків Заходу. Аль-Каїда здійснює замахй над Босфором, а 

Євросоюз уже півстоліття не хоче, щобй Туреччйна до нього прйєдналася. Бо вона 

завелйка і занадто чужа. 

Наш пором доплйв до середйнй протокй. Здалеку дйвймося на два мостй, що 

сполучають берегй Босфору. Поет Тайфун дйвйться то на європейськйй, то на азіайськйй 

берег. Урешті зітхає: 

— Кожен турок — це такйй міст. 
 

 

 

 

                                                           
****

 Алюзія на американський телевізійний мультсеріал про боягузливого собаку «Courage — the 

Cowardly Dog». Courage — кличка собаки, англійською означає «сміливець». — прим. пер. 



Варуян Восганян 

 

ДЕЙР-ЗОР. СЬОМЕ КОЛО. Конвой складався гейби з рухомих купинок. Його легко 

підвівав вітер, він виглядав радше зграєю падаючих птахів, а ніж вервечкою людей. 

Фотографії, що їх залишили іноземці, котрим вдалося наблизитись до конвоїв, чи 

фотографували після того як конвої пройшли, показують нам тих що залишились 

безпомічними край дороги до Дейр-Зору, чекаючи смерті, особливо дітей. Дорога до 

сьомого кола була свого роду хрестовим походом для дітей. Маючи ту саму долю, як і 

всі безбройні хрестові походи. Діти на цих фотографіях скелетні, вузькогруді, із запалим 

животом, з пульсуючими наче сталеві пружини ребрами на черевній порожнині, з 

тонкими мов гілочки ногами та руками, з непропорційно великими головами, з такими 

ж очницями, западинами з розпухлими чи поглиблими в голову зіницями. Діти глядять 

безвиразно, безумно, мов з потойбіччя, не простягають руки, не просять нічого. В їхніх 

очах немає ненависті, вони прожили надто мало, щоби тямити і засудити. Це не 

благання, бо забули, що таке голод, не сум, бо забули, що таке радість дитинства, не 

забуття, бо не мають спогадів. У їхніх очах порожнеча, прочинене у потойбіччя віконце.  

Коли котрась з жінок падала в дорозі, прирекала на смерть і свою дитину. 

Найчастіше та залишалася біля помираючої матері, чекаючи разом з нею смерті. 

Позбавлені будь-якої охорони поза конвоєм, мов ті чорні птахи, дивились розгублено на 

своїх помираючих матерів, не маючи ніякої надії вижити.  

Герміна з тривогою запримітила рум’янець тифу на щоках дівчинки. Невдовзі від 

спекоти розширились червоні плями. І так ступала Герміна, зі сльозами в очах, 

обнімаючи дівчинку за плечі. І Сагаґ хотів чимось допомогти, але мати не дозволяла 

йому підходити, щоб вберегти від зарази. Ні вона більше не торкалась його, тільки 

слідкувала за ним поглядом, коли спав, шукаючи з тривогою ознак хвороби. Подеколи 

їй здавалось, що знайшла. Іноді зітхала з полегшенням, бо то були тільки запилюжені 

плями, які набирали відтинку засохлої крові. Стримувалась не обнімати його уві сні, 

гладила тільки дівчинку, не зважаючи на те, що може і сама захворіти, навіть навмисно 

гладила її, бо думка залишити померти самітньою і відпустити її без відправи на той 

світ жахала Герміну, яка не знаючи як врятувати свою дитину, молилася, щоб померти 

разом з нею. 

Дорога від Себки до Дейр-Зору була найдовшою і найжахливішою з усіх. Більше 

ста кілометрів ходи. Коли спека ставала нетерпною навіть для солдатів, які їхали верхи, 

дрімаючи в сідлі, побіч повзаючих з обпаленими від піску підошвами конвоїв, вирішили 

йти ніччю, а днем сиділи на берегу, річки, де іноді віяло прохолодою. Кілька чоловіків, 

які залишились розкладали сякі-такі намети щоб захиститись від пекучого сонця. 

Одних божевілля охоплювало у сні, вони здригалися і дрижали; їх здорово вдаряли, 

щоб приходили до тями і не задихнулись у сні. Інші божеволіли тверезі, не відаючи 

куди йдуть, але для таких дорога закінчуваляся швидко бо забуваючи, що повинні 

захищатися, чи скоріше всього, втрачали звичку захищатись і падали під кулями. 

 Табір знаходився на правому березі Євфрату. На цей раз тут розкинулось 

незліченне число наметів; десятки тисяч. Дейр-Зор був останнім центром на сході, де 

ще влаштовувались такі табори. Якщо дотоді люди гинули в основному через важку 

дорогу, голод і хвороби, такі табори були насамперш транзитним центром для конвоїв. 

Дейр-Зор стане тим, що пізніше стали називати концтабором. З Дейр-Зору не існувало 

іншого транзиту. 

 Тому, депортованим, більше не видавали харчів. Оскільки рослинність була 

бідна, а мужчин, які могли б полювати на хижаків пустелі приваблених трупами, 
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поменшало, голод ставав нестерпним. Тому депортовані дуже ослабли, хвороби 

поширювалися повільніше, бо раз увійшовши в тіло, воно не мало сили переносити 

хворобу з однії частини в іншу. Хворі на тифос не падали в гарячку, бо вже не 

виробляли антитіла.  Перед голодом всі інші хвороби відступили, дозволили йому рвати 

за животи, здерати шкіру з кісток і висушувати нутра. 

 Інциденти траплялись рідко. Побоювання, що може вибухнути заворушення, 

здавалось, мабуть невиправданим, наскільки солдати були добре опоряджені, відпочилі 

донесхочу і озброєні до зубів, а висланці у п’янстві смерті ставали чим раз 

виснаженішими. Але солдати боялися насправді і влада з Халебу та Дейр-Зору теж. 

Солдати звикли боротися проти інших солдатів, їхня зброя була призначена так, щоб 

загрожувала ворогам, які бояться смерті. Ще не винайшлася зброя, яка б перелякала 

тих, що не бояться смерті. Змучені, зморені голодом, депортовані відчували себе надто 

слабкими, щоб бунтувати. Вони просто не усвідомлювали, що саме це примирення з 

думкою про смерть була їх грізною силою. Хоча ця сила без страху перед смертю 

зростала з кожним новим колом, шлях через оті сім смертельних кіл, не виявився 

шляхом бунту. Просування конвоїв було скоріш ожиданням смерті, депортовані не 

зрозуміли, що смерть, блукаючи табором, стала одним з них; смерть стала однією з 

жертв кіл Дейр-Зору. 

 А поза табір, вона доносилася, як глухий шепіт. Німецький мандрівник, якому 

вдалось побачити зблизька засланців з Дейр-Зору, залишився глибоковражений, не так 

очевидними жахливими речами, яких показують фотографії, а особливо однією деталю 

– в цьому страшному місці він не бачив, щоб люди плакали. Ліпше сказати не бачив 

того, що стається, коли йдеться про людину, яка плаче, тобто не бачив сліз.   

Мабуть це ставалось через тілесну неміч, надто виснажені голодом та спеко. 

Мабуть, вони не зважали на зовнішні ознаки болю. Це неправда, що вони не плакали. 

Але  через відсутність сліз, вони плакали інакше. Ті, в яких вистачало сил сидіти, 

колихалися, інші плакали з широко відкритими до неба очима. Але плач був свого роду 

неперстанним стогоном, голосом, який,   повторений тисячма грудьми, звучав унісоном. 

Плач не був потоком сліз на щоці, а звуком. Цей зараз непомітний ісон, течучи 

нескінченно, зливаючись з навколишнім світом, звучав, як шум вітру поміж дюнами, чи 

шум вод Євфрату, плач не втихав ні на мить, поки останні конвої з Дейр-Зору не повели 

на плато, на яких вбивали депортованих. Цей сухий плач звучав замість молитви і 

прокльону, тиші і сповіді, а для деяких замість сну. Багато засинали так, плачучи, інші 

помирали плачучи, і плач ще відчувався в їхніх завмерлих грудях, мов з труби органу. Я 

чув цей плач, коли мій дід Сетрак гойдався на своїм шезлонзі в саду і бурмотів, чи коли 

дід Ґарабет закривався в своїй кімнаті і припиняв грати на скрипці. Зі всього що 

трапилось в Дейр-Зор, про оцей сухий плач, мов вітер що мучится у вузьких місцях, 

можемо сказати, що не був убитий до кінця. 

 Спочатку цей стогнучий плач дратував солдатів, а найбільш тому, що його 

повторювали вітер і вода, і він приходив звідусілль. Потім звикли, ісон виявився 

безпечнішим за будь-котрого часового. Він міг затихнути припинитись, якщо б люди 

знайшли інше заняття, ніж помирати та оплакувати своїх мертвих. Припинився б, – 

говорили солдати, – якби депортовані  повстали, чи вимерли б всі. Та вони, за винятком 

випадків збожевоління, які кінчались найчастіше кулею в груди на просторах, які їх 

оточували, не повставали. Померти не померли так швидко, і не без людського 

втручання, бо, здається, живучи стільки часу між приреченими  смерть полюбила їх. 

Хоча табори розснувались через кілька місяців, і засланців, в цей час чи не всіх 

повбивали, унісон не стихав в Дейр-Зор.  

Однак тоді з настороженими вухами на цей шум, русло якого було ширшим від 



русла Євфрату, турецькі солдати не надто турбувались охороною табору Дейр-Зор. 

Південну та східну частину не охороняв ніхто, бо там була пустеля. Будь-хто б 

намагався втекти в цю сторону, не мав жодних шансів вижити. Ще був і Євфрат, який 

межував з табором і який також  не подавав жодної надії. 

Дейр Зор певний час був місцем призначеним для всіх конвоїв, без того, щоб 

власті рішили, що буде з ними дальше. Можливо, вони очікували, що ці конвої зникнуть 

повільно дорогою, так щоб Дейр-Зор став свого роду лазаретом, в якому ті, яким 

вдалося б добратись до нього, віддали швидко душу, щось подібне до Настаганé, як це 

ставалось в Тéфріджé та Лалé. Але виявилось що, незважаючи на всі нагоди, що вони їх 

мали, сотні тисяч депортованих вперлися жити. Чи із затьмареним розумом та запалими 

в орбіти очима  просто забули померти. Табір ставав дедалі переповненішим і ним було 

важко керувати, та не так через люди, як через те, що навалювалось  накликаючи різні 

хвороби та міазми. Влада з столиці імперії хотіла якнайшвидше і назавжди вирішити 

вірменське питання, тому Дейр-Зор став не кінцевим місцем, а транзитною станцією. 

Але це вже не був перехід між двома таборами, а перехід між двома світами.  

Зі всіх страждань, сильнішим від хвороб і болю виявився голод, який запанував 

над табором. Позбавлений будь якої їжі, приречений на випадкове  харчування, від 

трави, неспілих фруктів чи дикого меду,  до падлів тварин, Дейр-Зор увійшов в стан 

галюцінацій. Трупи–кістяки тремтячи всім тілом, хиткою ходою, ледь тримаючись 

дороги, йшли до Євфрату напитись води. Опісля сиділи обличчям до жари, 

колихаючись і стогнучи, наче годувались світлом, мов рослини. Інші втративши глузд і 

всі інші відчуття, окрім голоду, пхали в рот все що попадало під руку, гризли кору 

дерев, ганчірки, просикнуті солоним потом, або фекалії, які через голодування 

виходили дрібнішими і твердими, подібними до козячих. Після вбивства Левана 

Шашіяна і тих, які трудились над братськими могилами, намагаючись поховати 

мертвих, трупи знову стали затримуватись в наметах. Появились знову мерці безликі, 

без руки, або ноги. Ті, хто раз в кілька днів перевіряли намети щоб забирати понівечані 

чи розкладені трупи, вже й не жахалися. Інші робили це навмисно, замість того, щоб 

полювати на круків та гієн, полювали на трупи. Саме тому в наметах були обережними і 

не довіряли своїх мертвих будь-кому.  

 Навіть і тоді справа виявлялася далеко не простою. Чимраз важче було 

відрізняти живих від мерців. Живі лежали  нерухомо кілька годин і часто засинали з 

відкритими очима, осліплюючи від сонячної жари, яка спалювала білки очей. А мертві 

іноді здригалися через велику різницю температури між днем і ніччю, коли суглоби 

м’якли на сонці чи, навпаки, твердли від нічного морозу.  Тоді їх почали збирати 

навмання, деякі з них поверталися з ями, прокидаючись, коли їх кидали поверх інших.  

  Коли почувся сигнал, знову почали формуватись конвої.  Частину було 

спрямовано на схід, до Марату та Сувару. Інші направились на захід, дорогою до 

Дамаску. В обох напрямках, результат був той же. Коли доходили на плато, яке 

здавалось авангардові підходящим, солдати віддалялись, оточували конвой, і зі всіх 

сторін відкривали вогонь з рушниць. Коли не залишався ніхто на ногах, прикріплювали 

багнети до рушниць, витягали ятагани і ступали через трупи, добиваючи тих кого не 

поцілила куля. Конвої налічували від трьох до п’ятисот душ. Їхня доля завжди була 

однакова. Різниця була лише в тому, що іноді солдати залишали цю справу на чеченців, 

чи бедуїнів, задовольняючись тільки кінцевою перевіркою, щоби упевнились, що 

справу доведено до кінця. 

 Герміна чекала смерті з дитиною на руках. Гарячка чимраз більше мучила 

дитину. Ніччю Герміна схилялася над нею, пробуючи зігріти. Сагаґові вдалось принести 

жменю зелених фініків, одного разу знайшов навіть гранат, який випав з сідла одного з 



солдатів. Поїли,  кисло-солодкі зернятка, тримаючи їх довго під язиком. Той гранат 

врятував Сагаґові життя, бо протягом кілька днів думка про те, що має їжу, допомогла 

йому. В тому іншому наметі, двоє закоханих страждали з голоду, не в змозі шукати їжу, 

бо жінка нізащо не дозволяла своєму мужеві покинути притулок, боячись, що солдати 

побачать і вб’ють його. Вони, здавалось, живилися одне одним і так тісно обняті,  

витримали. До одного вечора, коли з настанням холоду, розірвали обійми і звелись на 

ноги. Роздяглися, а жінка простягла одяг Герміні. «Зодягни дитину, – сказала –дрижить 

від холоду». Вони були зовсім голими. Герміна дивилася на них з безмежним подивом, 

не через їхню наготу, яка, не була чимось незвичайним в таборі. Проте вони були дуже 

гарними, з дивним світлом в очах, з розгладженим волоссям, яке ясніло над чолом, з 

тілом сліпучої білості, її стегна округлились і груди теж, а його м’язи опукли і 

напружились на кістках. На їхніх плечах світло зібралось краплями поту і навколо них 

не було тіні. «Ми прийшли попрощатись» – сказав він, ніби безмовними устами. Опісля 

взяв жінку за руку і вони відійшли, а їхні силуети залишились довго перед очами 

Герміни та Сагаґа, мабуть і через світлий контур, який огорнув тіла закоханої пари. 

Вони були такими світлими, яскравими і легкотілими, що здавалось пливли понад 

пісками, Герміна і Сагаґ чекали напружено пострілів. Але не трапилось нічого, ні після 

того, як темрява впала на глину та віск їхніх тіл. Зістався тільки невизначений запах, 

мов запах диму, з вуглин смирни та амбри. «Врятувались», – прошепотіла Герміна. 

«Піду, покличу їх назад, – сказав Сагаґ. – Там пустеля, вони безумовно загинуть, ще 

ніхто не повернувся живим з пісків». Герміна подала знак, щоб сів і підійшла до нього. 

«Залиш їх... Вони гарні і без гріха. Я все думаю, що Рупен правий». Вона говорила про 

свого мужа в теперішньому часі, як про когось, хто пішов кудись далеко і має 

повернутися, хоча в той час, вона цього не знала, Рупена було вбито разом зі всіма 

мужчинами конвою з Себки. А може й знала, але вживала теперішній час, коли 

говорила про мертвих, бо відчувала їх ближчими від живих.  

  «Рупен правий. Бог помер. Залиш їх, хай ідуть вперед. Тут, де ти їх бачив 

востаннє, на краю табору Дайр-Зор, знаходится межа Еденського саду. Райські ворота, 

тільки в двох кроках. Ми повернулись звідти, звідки вирушили з самого початку. Але з 

часом світ геть спотворився. Мабуть вони почнуть  світ з початку і сотворять іншого 

Господа».  

 Сагаґ дивився крізь темряву де тіла чоловіка й жінки ще раз замерехтіли й 

погасли. І раптом свіжий подих вітру  обвіяв чоло хлопця. Неначе дорогою, якою вони 

йшли, піски  відступали, а з землі виростали різні прємні на вигляд дерева. Два рукави 

значно більшої річки зливалися перед ними: це були Тигр і Євфрат. А чоловік, йдучи 

садом напоєним водами річок, залишав позаду свій рід, батька і матір і пристав до жони 

своєї, і стали вони одним тілом. 

 Але тут конвої, кожен з них по кілька сотень людей, виводили на плато, 

перетворене на місце страти, в напрямку Сувару чи дорогою до Дамаску. Інші  конвої 

прибували з заходу, спускаючись до осаннього кола смерті. Таким чином, того місяця 

липня 1916 року, натовпи відлучалися, натовпи прилучалися і, незважаючи на всю цю 

метушню, табір в Дейр-Зорі залишався рівним собі, мов нерухомий. Всі навколишні 

простори заповнились кістками. Було перейдено останню межу. Живі прислугували 

мертвим, хоронення яких були єдиним їхнім заннятям. Мертві прислугували живим, 

огріваючи їх, наче одяг, у морозні ночі і ставали причащанням для збожеволених від 

голоду. 

Герміна дивилась розгубленим поглядом на свою дитину. Літня спека, яка 

висмоктувала краплі поту, що іще затримували солі в осалаблих тілах, почала вбивати 

людей, висушуючи їх. Мертві і живі, які дотоді були схожі одні на одних, своєю 

нерухомістю та здриганням, яке раз у раз нападало на них, тепер були схожі темном, 



сухим кольором облич. 

Концтабір, за темпом, страти, буде розснований осінню того ж року. Навіть і без 

цих страт, в умовах ув’язнення в Дейр-Зор, ніхто б не зміг вижити до зими. Того літа 

помирали, особливо діти. Багато з них залишалися забутими і непохороненими, поміж 

наметами, немов порожні кістяки, скоцюблені та почорнілі. Герміна чула про такі 

випадки, які множились по сусідніх наметах і жахалась. Чекала з нетерпінням, щоб їх 

долучили до одного з конвоїв, надіючись на бозна-що, але бажаючи зі всієї душі 

покинути те місце. З розплющеними очима, втупленими нерухомо вгору, дитина раз у 

раз вимовляла шепотом, «Хочу їсти!». Коли її стогін став неприпинним, жалібним під 

час видиху і свистячим, коли вдихала повітр’я, Герміна рішила  і пішла поміж намети. 

Повернулася через годину з порожніми руками. «Не дали тобі нічого, чи не так?» – 

запитала тихим голосом дівчинка. Вона розпачливо похитала головою. «Ні ти не дай їм 

нічого, опісля, від мене...», – сумно посміхнулась дівчинка. Герміна затулила рукою 

рота, настільки схвильована, що навіть забула прогнати хлопця, коли той наблизився 

погладити її. Подивилась на нього якось дивно і схопила за зап’ястя руки. «Ходімо!», – 

звеліла зміненим голосом. Потягла його надвір з намету, на берег, вгору за течією, куди 

араби гнали напувати свою худобу. Залишилась стояти поруч сина, на берегу річки, 

молячись щоб все відбулося найшвидше. 

Араб, який підійшов, подивився на них не привітно, з цікавістю, особливо на 

хлопця. Герміна і хлопець розмовляли турецькою мовою і могли порозумітися тими 

спільними словами, які залишив Махомед на просторах своєї віри. Але цього було 

непорібно, бо знали добре про що йдеться. Таке повторювалось тисячі разів побіч 

конвоїв чи таборів. І щоб було ясно в чому річ, Герміна відпустила руку Сагаґа і 

штовхнула його крок уперед, тримаючи руку на його плечі, щоб хлопець не втік. 

Незважаючи на слабкість, Сагаґ не виглядав хворим, і араб, замість того щоб кивнути 

головою на знак згоди, зняв сакви з коня. Витяг мішочок борошна і простяг його жінці. 

Вона охопила  його обома руками і тоді, відчувши себе вільним, Сагаґ кинувся навтіки. 

Але араб схопив його за талію і потилицю та кинув, мов сакви, на коня. Вискочив і сам 

позаду хлопця, радісно вигукнув і поскакав галопом. Герміна стояла довгий час немов 

закамяніла. Засунула руку в мішок, взяла звідти жменю пороху, яким набила рота, 

придушивши, зойк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Элиот Уайнбергер 

 

ЛАКАНДОНЫ 

 

 

В джунглях Чьяпаса, в хижинах, крытых пальмовыми листьями, без стен, они, 

слегка покачиваясь в гамаках, предаются сну.  

Там говорят: 

Если тебе снится осел, будет сильный ветер.   

Если тебе снятся маисовые лепешки с начинкой, увидишь муравьеда.  

Если тебе снится муравьед, придут люди. 

Если тебе снится термит, увидишь ягуара. 

Если тебе снится ягуар, придут люди. 

Если ягуар кусает тебя, они не люди.  

Если тебе снится, что ты просыпаешься, ты испытаешь в лесу страх. 

Если тебе снится зеркало, увидишь белые камни.  

Если тебе снится собственный язык, будь настороже.  

Все птицы означают лихорадку; все рыбы означают боль в желудке. 

Если тебе снится, что ты беспокоишься из-за стоимости каких-то вещей, тебе не 

придется беспокоиться из-за стоимости каких-то вещей. 

Если тебе снится пир, тебе долгое время будет скучно.  

Тыква это голова ягуара; старое каноэ это аллигатор.  

Если тебе снится дом, увидишь дикого кабана. 

Если тебе снится борода, увидишь дикого кабана.  

Если тебе снится веник, увидишь дикого кабана. 

Если тебе снится радио, увидишь дикого кабана.  

Если тебе снится поэт, кто-то будет кричать.  

Дробовик это зуб животного. 

Бобы означают опарышей, а опарыши это бобы. 

Если тебе снится, что ты пишешь, тебя укусит змея. 

Если тебе снится озеро, это ничего не значит.  

Если тебе снится лягушка, это ничего не значит. 

Если тебе снится цветок, это ничего не значит.  

Если тебе снится небо, это ничего не значит.  

Если тебе снятся листья, это ничего не значит, но если листья дрожат на ветру, 

саранча будет пожирать зерно. 

Если тебе снится туман, придут печальные и больные люди.  

Если тебе снится, что ты что-то знаешь, ты этого не знаешь. 

Если тебе снится сияющий ореол вокруг луны, близится конец света. 

То, что в сновидении скудно, будет изобильным.   

То, что в сновидении несомненно, вообще не случится. 

 



МИР 

[во 2 веке до н.э.
12

] 

 

 

По направлению к северу живут: народ Ходящих на цыпочках, народ 

Глубокоглазых, народ Безутробных и народ Одноглазых.  

По направлению к югу живут: народ Твердогрудых, народ Крылатых людей, народ 

Нагих, народ Людей с перекрещенными ногами, народ Людей с пронзенной грудью, 

народ Бессмертных, народ Вывернутых языков, народ Людей со свиными рылами, 

народ Людей с высверленными зубами, народ Трехголовых и народ Длинноруких. 

По направлению к западу живут: Небесный народ, Белый народ, народ Мужчин, 

народ Женщин, Длинноногий народ, народ Одноногих, народ Одноруких и народ 

Трехтуловищных. 

По направлению к востоку живут: народ Чернозубых, народ Черноногих, народ 

Волосатых и народ Постоянно трудящихся.   

 

Люди на севере глупы и неразвиты, подобны зверью, но живут долго. 

Люди на юге рано созревают, но гибнут прежде времени. 

Люди на западе храбрые, но лишены человечности. У них несчастливые лица и 

искривленные шеи, но ходят они с достоинством. 

Люди на востоке вырастают большими. Они рано приобретают знания, но мало 

живут. 

Люди в центре разумны и мудры. Мы восхищаемся птицами и не любим толстых.  

 

Есть гора, называется Висячие Сады.  

Если сумеешь подняться на нее, сможешь распоряжаться ветрами и дождем. 

Есть гора, называется Прохладный Ветер.  

Если сумеешь подняться на нее, ты никогда не умрешь. 

 

Большая долина, называется Непроходимая; 

Туманная долина; 

Бесконечная долина, называется Большой Сон; 

Остров Изобилия; 

Родниковая долина, называется Девять Округов; 

Океан Долины, называется Бактрия;  

Студеная долина, называется Великая Тьма.   

 

Холм Гармонии, называется Пустынная земля; 

Терновый лес;  

Орда Жен, называется Большие Лишения; 

Врата-обращенные-назад; 

Огненная земля, называется Опаленные Пигмеи;  

Плодородная Глушь, называется Металлический Холм;  

Песчаное место, называется Один Глаз; 

Скопление льда, называется Брошенные Крылья.  

 

На северо-востоке есть Страна Новых Начинаний.  

                                                           
12 Этот текст почти целиком составлен из слегка измененных высказываний, заимствованных из двух 

китайских источников. При переводе я отчасти ориентировалась на их русские переводы: Философы 

из Хуайнани / Хуайнаньцзы. М.: Мысль, 2004 (перевод Л. Е. Померанцевой); Каталог гор и морей 

(Шань хай цзин). М.: Наталис; Рипол Классик, 2004, 2-е изд., испр. (перевод Э. М. Яншиной).  



На востоке есть Страна Уединения.  

 



ЗВЕЗДЫ 

 

 

Звезды: что они?    Они – куски льда, отражающие Солнце;     они – огни, плывущие 

по водам по ту сторону прозрачного купола;      они – гвозди, забитые в небо;      они – 

дырки в огромном занавесе между нами и морем света;  

они – дырки в твердой оболочке, отделяющей нас от ада по ту сторону от нее;      

они – дочери Солнца;      они – посланцы богов;  

они имеют форму колес и представляют собой сгущения воздуха, шумно 

прорывающиеся наружу – языками пламени – через промежутки между колесными 

спицами;      они сидят на маленьких стульчиках;      они рассыпаны по небу;      они 

состоят на посылках у влюбленных;       они состоят из атомов, которые падают сквозь 

пустоту и в падении сцепляются друг с другом;  

они – души умерших младенцев, превращенные на небе в цветы;       они – птицы с 

горящими перьями;       они оплодотворяют матерей, от которых потом рождаются 

великие люди;       они – светящиеся скопления духа-дыхания, созданные из отходов, 

оставшихся после сотворения Солнца и Луны;       они предвещают войну, смерть, 

голод, чуму, богатые и скудные урожаи, рождение царственных особ;       они 

регулируют цены на соль и рыбу;       они – семена всех живущих на земле существ;       

они – стадо Луны, разбредшееся по небу, как разбредаются овцы по лугу, и она ведет их 

на пастбище;       они – кристаллические сферы, и их движение создает небесную 

музыку;       они неподвижны, а мы движемся;       мы неподвижны, а они движутся;       

они – охотники на тюленей, сбившиеся с дороги;       они – следы Вишну, шагающего по 

небу;        они – светильники дворцов, в которых живут духи;       они различаются по 

размеру;       они – погребальные свечи, и увидеть их во сне всё равно что увидеть 

смерть;       они, как и всякая материя, состоят из четырех видов материи: протонов, 

нейтронов, электронов, нейтрино;  

они все одинакового размера, но некоторые из них расположены ближе к нам;       

они взаимодействуют между собой посредством четырех сил: гравитации, 

электромагнетизма, сильного и слабого ядерного взаимодействия;  

они – единственные боги, и главным среди них является Солнце;       они – 

охотники на страусов, которые бродят всю ночь, а на рассвете собираются вокруг 

Солнца, чтобы согреться, и потому становятся невидимыми для нас;       роса и иней 

падают со звезд;       ветры, теплый и холодный, происходят со звезд;       звезды падают 

с неба в девичий подол;       они – тлеющие угли от того огня, благодаря которому 

возник мир;      они никогда не меняются;  

они – белые шатры, в которых живет Звездный народ;       они – бессчетные глаза 

Варуны, передвигающегося по небу на Макаре, который наполовину птица и 

наполовину крокодил или наполовину антилопа и наполовину рыба;       они пребывают 

в состоянии постоянного изменения;  

им нужно приносить жертвы, если мы хотим вызвать дождь;       они – Нетленные, 

которые в образе ласточек кормятся плодами Древа Бессмертия, растущего на острове 

посреди Озера Зеленого Сокола;       они сверкают, мерцают, искрятся, горят;       они 

восхитительны;       они – предвестники зла;       они – глаза Тьяцци, заброшенные на 

небо Тором;       они – белые муравьи в муравейнике, построенном вокруг бездвижного 

Дхрувы, который вот уже целую вечность медитирует посреди лесной чащи; 

они – что-то вроде небесного сыра, испускающего, пока его сбивают, свет;       они 

есть, они просто есть;      звезды это огромный сад, и нашей жизни не хватит, чтобы 

пронаблюдать, как последовательно сменяют друг друга прорастание, цветение, 

образование листьев, созревание плодов, увядание, засыхание и гниение, однако 

различных образчиков звезд так много, что в поле нашего зрения все равно попадает 



каждая из перечисленных стадий;       мы и все звезды, доступные нашему зрению, это 

один-единственный атом в бесконечном ансамбле: космический архипелаг; 

небо подобно вращающемуся мельничному жернову, а звезды – муравьям, которые 

перемещаются по нему в противоположном направлении;      небо подобно пологу 

коляски: со звездами, нанизанными, как бусины, на протянутые поперек него нити;       

небо это твердая сфера, а звезды – постоянное свечение расположенных на ней 

вулканов;       небо это твердый лазурит с включениями пирита, которые и есть звезды;       

каждая звезда имеет имя и плюс к тому сокровенное имя;       единственное слово, 

которое мы слышим от звезд, это их свет;       люди никогда не охватят своими 

концепциями всю совокупность звезд;       под звездным небом – в ясную ночь – 

скрытая познавательная способность говорит на неизъяснимом языке;       благость и 

милость стекают с них;      если бы мы не располагались в одной из галактик, мы бы 

вообще не видели звезд;      если бы гравитация не была столь слабой, звезды были бы 

меньше, а если бы звезды были меньше, они бы не горели очень долго, а если бы они не 

горели очень долго, нас бы здесь не было;      они не имеют ни одного случайного, или 

неупорядоченного, элемента, не совершают ни одного произвольного, бесцельного 

движения;  

зло и несчастье стекают с них;      их существование неправдоподобно;       сама их 

неисчислимость внушает нам желание их сосчитать;      их удивительная регулярность 

невероятна и доказывает существование божественного разума, обитающего в них;      

вечное молчание этих безграничных пространств ужасающе;      чем более понятной 

кажется нам вселенная, тем более бессмысленной она кажется;      все звезды движутся 

и сверкают только ради того, чтобы существовать лучшим образом, – так свет светит по 

своей природе;      знакомство со звездами необходимо для понимания поэтов;  

если бы звезды не излучали свет, они бы взорвались;      души после смерти поселяются 

на звездах – поэтому вспышка новой звезды может указывать на то, что душа великого 

человека, мужчины или женщины, достигла места своего предназначения;      слово 

disaster («катастрофа») происходит от dis-aster («неблагоприятное в астральном 

плане»);      единственное возможное объяснение нашей неспособности видеть столь 

многие звезды: Господь сотворил их для других существ, которые обитают где-то 

дальше нас и могут восхищаться ими с более близкого расстояния;      мы находимся в 

центре материального мира, но на периферии мира духовного, и потому обречены 

наблюдать зрелище небесного танца лишь издали;      человек, в отличие от других 

животных, был создан прямостоящим, чтобы он мог смотреть на звезды;      король 

Артур там наверху: он ждет, когда сможет вернуться и снова править Англией;      Куй 

тоже там наверху: этот блестящий ученый, родившийся с ужасным лицом;      там 

наверху – Ясли, или Небольшой Туман, или Маленькое Облако, или Улей;      примечай: 

Вавилонская Башня и Счастье Шатров;      там наверху – разбойники с большой дороги, 

и голуби, приносящие богам амброзию, и Близнецы-Всадники Рассвета;      там наверху 

– Дочь Ветра, оплакивающая своего мужа, который погиб в море;      Сильная Река тоже 

там, и Дворец Пяти Императоров, и Свора Лающих Псов, и Соломенная Дорога, Путь 

Птиц, Змеиная Река Сверкающей Пыли;      там наверху – нимфы, оплакивающие своего 

брата Гианта, которого убил дикий кабан и чьи слезы стали падучими звездами;      там 

же – Семь Португальских Башен, Кипящее Море, Место-Где-Преклонятся;      

примечай: Убегающие Страусы и Возвращающиеся Страусы, а также Два Страуса, 

которые стали друзьями; 

Кассиопея, царица Эфиопии, думавшая, что она красивее Нереид, тоже там, вместе 

со своей злосчастной дочерью Андромедой, и Персеем, который спас ее с помощью 

головы Медузы, висевшей у него на поясе, и чудовищем Китом, которое он убил, и 

крылатым конем Пегасом, на котором ездил;      там же – бык, который проводит плугом 

Небесную Борозду;      там наверху – Ладонь, Окрашенная Хной, Озеро Изобилия, 



Пустой Мост, Египетское «Кси»;      а однажды жила девушка, которая вышла замуж за 

медведя, и ее отец и братья так сильно перепугались, что убили этого медведя, и тогда 

она сама превратилась в медведицу, убила родителей и стала преследовать братьев, 

гонять их по горам и через реки, пока не загнала на дерево, но тогда младший брат 

нацелил волшебный лук вверх и принялся выпускать стрелы, и каждый из братьев, 

уцепившись рукой за одну из стрел, взлетел вместе с ней на небо и там наверху 

превратился в звезду;      там наверху;       там наверху – Лавка Мясника, Кресло-

Качалка, Расколотая Пластина, Гнилая Дыня, Небесный Светильник;      Возчик Ханс, 

который когда-то подвез Иисуса, тоже там, как и Лев, который свалился с Луны, приняв 

обличие метеора;       там наверху, раз в год, десять тысяч сорок образуют мост, чтобы 

Ткачиха могла пересечь Реку Света и встретиться со своим Пастухом;      там – косы 

царицы Береники, которая пожертвовала волосами, чтобы обеспечить мужу победу в 

войне;      там наверху – Корабль, который никогда не достигнет надежной гавани, и 

Шепчущий, и Плачущий, и Светоч Большого Города, а еще, примечай: Предводитель 

Ветров;      император Му-ван и его колесничий Цао-фу, когда-то отправившиеся на 

поиски персиков Западного Рая, тоже пребывают там; 

Красавица Каллисто, навлекшая на себя ревность Юноны, и богиня Маричи, 

несущаяся по небу в колеснице, запряженной дикими свиньями;      а еще там 

находятся: Морской Козел, Датский Слон, Длинная Синяя Пожирающая-Тучи Акула и 

Белый Костяной Змей;      там наверху – Феодосий, превращенный в звезду, и голова 

Иоанна Крестителя, превращенная в звезду, и дыхание Ли Бо: еще одна звезда, которую 

делают яркой его стихи; 

там находятся Двое Врат: через одни души спускаются, когда они готовы войти в 

человеческие тела, через другие – поднимаются после смерти;      там Пума бросается 

на свою добычу;      там Желтый Дракон взбирается по Ступеням Неба;      наверху 

пребывают: Богиня Письма, Холодная Дева, Слезоточивые Дщери и Голова Женщины-

в-цепях; там также обитают: Верблюд Испытывающий Жажду, Верблюд Стремящийся-

к-пастбищу и Свободно Пасущийся Верблюд;      там – Терновый Венец или же тот 

Венец, что Вакх передал Ариадне как свадебный дар;      примечай: а еще там имеются 

Пупок Лошади, Львиная Печень, Медвежьи Яйца;      там обитает Рохини, Красная 

Лань: такая очаровательная, что Бог Луны, хоть и имел двадцать семь жен, любил ее 

одну;      там наверху – Возвещающие-о-вторжении-на-границе, Дитя Вод, Груда 

Кирпичей, Куча Мертвых Тел, Чрезвычайно Мелкая Звезда, Высохшее Озеро, Угольные 

Мешки, Три Наставника Наследника Престола, Башня Чудес, Опрокинутый Стул;      

там наверху – облако пыли, поднятой Буйволом, и сгустившееся дыхание Слона, 

лежащего в окружающих Землю водах, и вода, замутненная Черепахой, которая плывет 

по небу;      там наверху – разломанный диск, представляющий собой осколки тарелки, 

или бумеранг, или устье пещеры, где спит Большая Медведица;      там наверху – два 

осла, которые некогда так громко кричали, что распугали гигантов, за что и были 

вознаграждены предоставлением им места на небе; 

там также разместились: Тысячецветная Звезда, Рука Правосудия, Простой и 

Ровный Путь;      там – Двойной Двойник;      там – Постоялый Двор;      там – Сень 

Государева;      там – Шляпа Пастуха;      там – Стервятник;       примечай: и Лопата-

Веялка;      и еще там есть Уменьшающийся-в-размерах;      есть Резиденция Бога;      

есть Красная Птица;      есть Корабль Святого Петра и Звезда Моря;      там:    смотри 

же:    там наверху:    звезды.      

 
      
 

 

 



Сергій Жадан 

 

 

+ + +      

 

Візьми лише найважливіше. Візьми листи. 

Візьми лише те, що зможеш сама нести. 

Візьми рушники та ікони, візьми срібні ножі, 

візьми дерев’яні розп’яття, золочені муляжі. 

 

Візьми хліб і городину, потім іди. 

Ми ніколи більше не повернемося сюди. 

Ми ніколи більше не побачимо наші міста. 

Візьми листи. Всі. До останнього злого листа. 

 

Нам ніколи не повернутись до наших нічних крамниць. 

Нам ніколи не пити з сухих криниць. 

Нам ніколи більше не бачити знайомих облич. 

Ми з тобою біженці. Нам з тобою бігти крізь ніч. 

 

Нам з тобою бігти вздовж соняшникових полів. 

Нам з тобою тікати від псів, спати поміж волів. 

Нам збирати воду в долоні, чекаючи в таборах, 

дратувати драконів на бойових прапорах.  

 

Друзі не вернуться, і ти не прийдеш назад. 

Не буде задимлених кухонь, не буде звичних посад, 

не буде сонного світла серед нічних осель, 

не буде зелених долин і заміських пустель. 

 

Буде розмазане сонце за плацкартним вікном. 

Буде холерна яма, залита вапном. 

Буде криваве взуття на жіночих ногах, 

вимучені вартові в прикордонних снігах, 

 

підстрелений листоноша з порожнім мішком, 

підвішений за ребро священик із безжурним смішком, 

цвинтарна тиша, гамір комендатур, 

списки загиблих, друковані без коректур, 

 

такі безкінечні, що навіть часу не стає 

шукати в них щоранку ім’я своє. 

 

 

 

+ + +        

 

Ось я лишаю зброю й починаю повзти, 

повзти від того, в що ніколи не вірив, 

ось обповзаю дороги та очерети, 

обповзаю мертвих патрульних і розірваних командирів, 



 

обповзаю чужі кордони, обповзаю фортечні мости, 

обповзаю вітчизну – безкінечну і зайву. 

В мене ще стільки часу, мені ще стільки повзти, 

тому яка різниця, що саме я обповзаю.  

 

Кожна ніч була повільною, мов ріка. 

Кожен день був очікуваним, як дарунок. 

Слова подяки й погорди злітають з мого язика. 

Темрява – тепла й липка, ніби овечий шлунок. 

 

З землі говорять померлі, з неба говорять святі. 

Але навіть у їхній зневазі є співчуття і міра. 

Хай мені немає куди іти в цьому житті –  

розвалена чорна земля стереже дезертира. 

 

Що в твоїм серці, країно, що в твоїй голові? 

Я навіть не знаю, з яких кольорів зшиваються наші стяги. 

Біси стоять при мені – недовірливі і живі, 

і дорікають мені словами моєї присяги. 

 

Коли я все це забуду і заберуся геть, 

коли перестануть снитись мерці, що спливають рікою, 

коли в кожній смерті буду бачити просто смерть, 

коли голос знову буде дзвінким, а совість легкою, 

 

коли вже не лякатиме, як огортає пітьма 

і як луною наповнюється кожен видих, 

я теж говоритиму, говоритиму з усіма, 

говоритиму про живих, говоритиму про вбитих,   

 

Десять тисяч загиблих слухають у землі. 

Десять тисяч святих слухають над головою. 

Голоси загиблих далекі й від цього злі. 

Голоси святих теж злі й пахнуть травою. 

 

Люди визирають із вікон, 

вибігають із теплих квартир. 

До літнього міста  

вертається дезертир. 

 

Ховається від розмов, 

як від вогню. 

Не пам’ятає адрес, 

не пізнає рідню. 

 

І рідня теж, вертаючись  

до будинку свого, 

не пізнає його, 

не пізнає його. 

 



Носоріг 

 

Півроку вона тримається. 

Півроку розглядає смерть, 

як носорога в зоопарку: 

темні складки, 

важке дихання. 

Боїться, але не відводить погляду,  

не заплющує очей. 

 

Страшно, дуже страшно. 

Так і повинно бути.  

Смерть страшна, вона лякає.  

Страшно відчувати сморід червоного місяця, 

страшно дивитись, як робиться історія.  

 

Півроку тому все було цілком інакше. 

Півроку тому всі були іншими. 

Нікого не лякали зірки,  

що падали до водосховищ. 

Нікого не насторожував дим, 

що підіймався з розламів у чорному ґрунті.  

 

Серед нічної вулиці, 

серед гамору та вогнів, 

серед смерті й любові 

вона заривається обличчям йому в плече, 

б’є його відчайдушно кулаками, 

плаче, скрикує в темряві. 

Я не хочу, каже, всього цього бачити, 

я не можу все це в собі носити. 

Навіщо мені стільки смерті? 

Куди мені її дівати? 

 

А куди дівати смерть? 

Носити її за спиною, 

мов циганське дитя: 

ніхто не любить його, 

і воно нікого не любить. 

Любові так мало, 

любов така беззахисна. 

 

Плач і розбивай темряву своїми теплими руками. 

Плач і не відходь від нього ні на крок. 

Світ ніколи не буде таким, як раніше. 

Ми нізащо не дозволимо йому 

бути таким, як раніше. 

 

Все менше освітлених вікон на холодній вулиці. 

Все менше безтурботних перехожих  

коло вітрин магазинів. 



В пекельній осінній пітьмі остигають поля і ріки. 

Загасають під дощем багаття. 

Замерзають серед ночі міста. 

  

 

 

 

 

Голка 

 

Антон, тридцять два роки, 

в статусі було вказано, що живе з батьками.  

Православний, хоча до церкви не ходив, 

закінчив університет, іноземна - англійська. 

Працював татуювальником, мав свій почерк, 

якщо можна так сказати.  

Через його вмілі руки й гостру голку  

пройшов не один натовп місцевих.  

 

Коли все це почалось, багато говорив про 

політику та історію, почав ходити на мітинги, 

пересварився з друзями.  

Друзі ображались, клієнти зникали. 

Боялись, не розуміли, виїжджали з міста. 

 

Найкраще відчуваєш людину, торкаючись її голкою. 

Голка жалить, голка зшиває. Під теплим 

металом таке податливе полотно жіночої 

шкіри й такий цупкий світлий брезент  

шкіри чоловіків. Протинаєш чиюсь 

оболонку, випускаєш із тіла оксамитові 

краплі крові, б’єш, б’єш, вибиваєш 

янголині крила на покірній поверхні світу. 

Б’єш, б’єш, татуювальнику, адже ми покликані  

наповнювати цей світ сенсом, наповнювати його 

кольорами. Б’єш, татуювальнику, цю 

обшивку, під якою душі й хвороби – 

те, чим ми живемо, заради чого вмираємо.   

 

Хтось розповів, що його підстрелили на блок-посту,  

вранці, зі зброєю в руках, якось випадково –  

ніхто нічого не встиг зрозуміти.  

Поховали в спільній могилі – їх там усіх так і ховали.  

Особисті речі передали батькам. 

Статус так ніхто й не правив. 

 

Прийде час і яка-небудь наволоч 

обов’язково буде писати про це героїчні вірші. 

Прийде час і яка-небудь наволоч 

скаже, що про це взагалі не треба писати.   

 



 

кінець української силабо-тоніки 
 

в цьому будинку вони колись і жили 

бачиш ось там на рамах ще рештки червоної фарби 

лущаться з тих часів хтось вигадав їх поселити 

в одному домі щоб чути було дихання в передпокоях 

дихання вітру структуру страху коли ти 

дивишся на подвір’я 

де військові кладуть асфальт 

і саджають сосни 

 

їх виводили серед ночі зганяючи сни 

з їхніх плечей наче щурів з підвіконня 

сірі сорочки на них просякали потом 

і в тілах їхніх стояла жовта сеча 

мов контрабанда 

тим хто виводив подобався запах нічного життя 

їхня сіра білизна що набрякала від збудження 

їхні жінки що розмазували по обличчю 

сліди переляку і макіяж 

 

на розі стояв кіоск і там нагрівавсь лимонад 

липкі фіолетові краплі сиропу зтягували шкіру 

налипали на пальцях і в куточках уст 

обтяжені бджоли торкались хвостами одягу і повік 

і тінь від будинку підповзала до ніг мовби велика вода 

скоріше б додому зачиняючи щільно двері 

на чорний замок на ланцюжок на засув 

слухати як нишпорить вітер в дверних 

механізмах і під вилицями 

слухати як калатає сонце 

у незашторених вікнах 

 

їх виводили 

швидко заганяючи з вулиці 

в нутрощі чорних автомобілів 

так що деякий час вони ще дихали тим киснем 

киснем будинку тамуючи його в шлунку 

намагаючись не випускати з себе ні краплі свободи 

ні краплі істерики 

 

тоді коли ти захочеш розподілити слова 

на ті що хоч раз вживав і ті яких не торкався 

ти мусиш відчути цю тишу яка розрива 

нічну серцевину — вимучена кругова – 

кожного разу скільки б сюди не вертався 

 

тому що колись давно шматки гарячих лексем 

холонули тут в ротах забиваючись страхом 

і той чоловік із обважнілим лицем 



з чорним записником і простим олівцем 

лишав по собі тільки тишу що падала мертвим птахом 

 

просто існує такий різновид споруд 

в яких ця остання межа особливо похмура 

де надто неглибоко пекло і русла підземних руд 

де час виступає ніби вугілля крізь ґрунт 

де починається смерть і кінчається література 

 

 

 

 

Гриби Донбасу 

  

Донбас навесні тоне в тумані, і сонце ховається за сопками. 

Тому треба знати місця,  

треба знати з ким домовлятися. 

 

Це був робітник колишнього насосного цеху, 

мужик, потріпаний алкоголізмом. 

- Ми, - сказав при знайомстві, - робітники насосного цеху, 

завжди вважались елітою пролетаріату, ага, елітою. 

Свого часу, коли все полетіло к єбєням, багато хто  

опустив руки. Лише не працівники  

насосного цеху, лише не ми. 

Ми тоді зібрали незалежні профспілки гірників, 

захопили три корпуси колишнього комбінату  

і почали вирощувати там гриби. 

 

- Як гриби? – не повірив я.  

- Так. Гриби Хотіли вирощувати кактуси з мескаліном, але у нас,  

на Донбасі, кактуси не ростуть. 

 

Знаєш, що головне, коли вирощуєш гриби?  

Головне, щоб тебе перло, точно, друг – головне, щоб перло.  

Нас – перло, повір мені, нас і зараз пре, можливо тому,  

що ми все-таки еліта пролетаріату.   

 

Ну, і значить що – ми захопили три корпуси і висіяли наші гриби.  

Ну, і там – радість праці, почуття ліктя,  

сам знаєш – це п’янке відчуття трудових звершень.  

А головне – всіх пре! Всіх пре і без грибів! 

 

Проблеми почались уже за пару місяців. У нас тут серйозний  

район, сам бачив, нещодавно спалили заправку,  

причому – міліція  там усіх і накрила, вони навіть заправитись  

не встигли, так хотіли її спалити.  

І ось одна бригада вирішила на нас наїхати, вирішила забрати  

наші гриби, ти уявляєш? Я думаю, на нашому місці будь-хто  

прогнувся б, такий порядок – прогинаються всі,  

кожен у міру свого соціального статусу. 



 

Але ми зібрались і подумали – добре, гриби – це добре,  

але справа не в грибах, і не в почутті ліктя,  

і навіть не в насосному цеху, хоча це був аргумент.  

Просто ми подумали – ось зараз зійдуть врожаї, виростуть  

наші гриби, виростуть і, умовно кажучи, заколосяться,   

і що ми скажемо нашим дітям, як ми подивимось їм у вічі?  

Просто є речі, за які ти маєш відповідати, від яких 

ти не можеш просто так відмовитись. 

Ось ти відповідаєш за свій пеніцилін, 

а я відповідаю за свій. 

 

Одним словом, забились просто на грибних плантаціях. Там ми 

їх і повалили. І коли вони падали на теплі серця грибів, 

ми думали –  

 

Все, що ти робиш своїми руками, працює на тебе. 

Все, що ти пропускаєш крізь власну совість, б’ється  

в такт із твоїм серцебиттям. 

Ми залишились на цій землі, щоби нашим дітям недалеко 

було ходити на наші могили. 

Це наш острів свободи,  

розширена свідомість  

сільського господарства.  

Пеніцилін і Калашников – два символи боротьби, 

Кастро Донбасу веде партизанів 

крізь туманні грибні плантації 

до Азовського моря. 

 

- Знаєш, - сказав він мені, - вночі, коли всі засинають 

і темні грунти всмоктують у себе туман, 

я навіть уві сні відчуваю, як земля рухається навколо сонця,  

я слухаю, слухаю як вони ростуть – 

 

гриби Донбасу, нечутні химери ночі, 

виходячи з пустоти, виростаючи з кам’яного вугілля, 

доки серця стоять, ніби ліфти в нічних будинках, 

гриби Донбасу ростуть, ростуть, не даючи померти  

від туги усім зневіреним і пропащим, 

тому що, чувак, доки ми разом, 

доти є кому переривати цю землю, 

знаходячи в її теплих нутрощах 

чорний колір смерті, 

чорний колір життя.  

 

 

 

 

Лукойл 

 

Коли приходить великдень і небо стає прихильнішим до нас, 



і всі напружуються - мовляв, великдень, аякже, 

тоді в землі починають перевертатись покійники, 

розбиваючи ліктями холодну глину. 

Мені доводилось ховати друзів, 

я знаю, як воно – закопувати своїх друзів, 

мов собака кістку, 

чекаючи, коли небо 

                                  стане до тебе прихильнішим. 

 

І є такі соціальні групи, 

для яких подібні ритуали особливо важливі, 

я маю на увазі, насамперед, середній бізнес. 

Всім доводилось бачити 

який смуток охоплює цих регіональних 

представників російських нафтових компаній, 

коли вони з‘їжджаються на безмежні 

цвинтарні поля, аби закопати 

ще одного брата з відстреленими легенями; 

 

всім доводилось чути тверде биття сердець, 

коли вони стоять біля домовини 

і витирають скупі сльози й соплі об своє 

дольче й габана, 

і хуячать геннесі  

                            з одноразового 

                                                     посуду. 

 

Ось так, Коля, - говорять, - ось тобі й відкат. 

На безмежних полях офшору 

ми, як дикі гуси восени, падаємо в холодні 

плеса забуття, зі шротом у печінці. 

 

То як, - радяться, - ми  

спорядимо нашого брата 

в його довгий шлях  

до осяйної Валгали Лукойлу? 

Хто буде супроводжувати його 

в темних печерах чистилища? 

 

Тьолки, - говорять усі, - тьолки, 

йому потрібні будуть тьолки, 

хороші тьолки, 

дорогі й без шкідливих звичок, 

вони будуть гріти його взимку, 

вони студитимуть йому кров навесні, 

ліворуч від нього буде лежати платинова блондинка, 

і праворуч від нього буде лежати платинова блондинка, 

так, щоби він навіть не помітив, що вже помер. 

 

Ох, ця смерть - територія, де не ходять 

                                                                 наші кредитки. 



Смерть - територія нафти,  

                                           хай вона омиє його гріхи. 

Ми покладемо йому до ніг зброю і золото, 

хутра і тонко помелений перець. 

В ліву руку ми вкладемо йому останню нокіа, 

в праву руку - грамотну ладанку з Єрусалиму. 

Але головне - тьолки, 

дві тьолки, головне - дві платинові тьолки. 

Так, це головне, - погоджуються всі. 

Головне, - погоджуються тьолки. 

Головне-головне, - підтакує Коля зі своєї домовини. 

 

На великдень ми всі такі сентиментальні. 

Стоїмо, чекаємо, коли мертві 

встануть і вийдуть до нас із потойбіччя. 

Ніколи так не цікавишся смертю, 

як ховаючи друзів. 

 

Коли вони третій день чатують 

під дверима моргу, він зранку третього дня, 

долає, зрештою, смертю смерть, і виходить  

до них із крематорію, бачить, 

що всі вони знесилено сплять, 

після триденного забуху, 

лежать просто серед трави, 

в обриганих  

дольче й габана. 

 

І тоді він тихо, 

                        щоби не розбудити, 

забирає в одного з них 

підзарядку для нокіа, 

і повертається 

в пекло 

до своїх 

блондинок. 

 


