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Сергій Вòрон              
 

ТІНЬ  ІМПЕРАТОРА 
 

З дивакуватим Автором співПрацювали реально та віртуально : 

============================================================================ 

Веселіна  НàйдеНова «БАЛКАНСЬКЕ  ЦУНÁМІ» 

«… Перфектна  перспектива  (у цієї Книги),  Сергію ! …»          

============================================================================ 

Леон Кондрачỳк   «ГАЛИЧАНИН  з  САХАЛІНУ» 

 «…  …»       Нажаль, п.Кондрачỳк Леон в час готування накладу цієї Книги був у творчому 
відрядженні  -  тому його автограф ми обіцяємо надати Читачу  в  послідуючому  накладі 
Альманаху  «ТІНЬ  ІМПЕРАТОРА».                  Вòрон СС. 

============================================================================ 

Микола Павлюк    «СПІВЕЦЬ  ГАЛИЧИНИ» 

            
«… Нехай цій Книзі та її Автору та Митцям  
буде щасливий життєвий шлях! …»       

============================================================================ 

РостиСлав Шпук    «всеВИДЮЧЕ  ОКО» 

        
«… Бажаю Вам (Автору та всім фігурантам Дослідження) Щоб надалі Ви стали  
      настільки «помітними», щоби ніякі «всеВидючі очі» Вам не знадобились  …» 

============================================================================ 

Ярослав Янòвський  «ГУЦУЛ  із ЖАБ’Я»   

                             
 «… ЙО!  …»   (гуц. =  Оце так; справді!;   Да, подлинно, правда!;      Yes, Wow!;  Ja, Jawohl!; 

Oui, Oh, là-là!;   Sì, Vero!;    Ναι, μάλιστα, ζήτω!;   Jo, Længe leve!;  Niin, Kyllä!;   Jaha, Jamen!; 

Тak jest!;   Igen, Еz igaz!;     Evet, Vay canına!;        Менә монысы шәп,     Дә әйбер!;  

真,     这真不错 !;      这真了 不起). 

«…  Нарешті, Сергій, ти «виріс» до рівня Прохаська та Андруховича!  А може це Вони     
       «опустилися» до Тебе …        Це  -  найліпше з того, що я читав останнім часом …»  

       (в застільній бесіді після Презентації книги). 

============================================================================ 
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ВÒРОН С.С. 
 

Серія «Книга Вòрона», формат «анти-ЖЗЛ», або «ЖеЗЛ» 
(«Жесть Замєчатєльних Людєй»),  № 2.  

 
 

Присвячується 
тим обдарованим особистостям Галичини, яких наше суспільство вже (?) втратило, 

і дотепер стало втрачає через свою байдужість, 
та ще,  вірогідно,  довго  втрачати буде … 

 

 
 

 
ЦЕ ПОТРІБНО НЕ МЕРТВИМ,  ЦЕ ПОТРІБНО ЖИВИМ ! 

 

Купуючи цей фотоальбом, Ви допоможете нужденним талановитим особистостям Галичини. 



 

 
... І мимω бЂднаго і сіраго і сіроты убωгаго нЂ проходітЂ  безСЂрдечнω ... 

     З «ПоучЂній …» князя вЛадиМìра МòноМàха (1125р.).  
 



 
 
 
 
 

Сергій  ВÒРОН 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ТІНЬ  ІМПЕРАТОРА 

або 

 «ПТАШКА,  ЩО  БОЯЛАСЯ  ЗЛЕТІТИ» 
 

 
 
 
 

Власні фото із своїх екстремальних експедицій  
та фото репродукцій робіт висвітлених в книзі Митців, 

люб`язно надав п.Шпук Ростислав. 
 

Їх із вдячністю прийняв 
та  простенько їх упорядкував  Сергій  Вòрон.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Технічне забезпечення    Самсонов     Олександр, 
  Печуріна      `Анна. 

Видавництво    - « і », 
м.Івано-Франківськ,   AD   MM XIII

© ®  -  C.Вòрон.   і І .   Друге видання р, виправлене та доповнене. 

                         ISBN  978-9955-712-26-8877  k3_2   

 
 
 

voronss   

http://www.voronbook.org.ua/


 
Книга № 2  із серії «КНИГА ВÒРОНА» (формат ЖеЗЛ). 

Презентація  книги  відбулась 16.VI.2013р.  в  м.Івàно-Франкìвськ, Україна, 
під час персональної виставки В.Нàйденової  «Феї та Дракони»  

в мистецькій галереї «Бастіон» («ART na MUR»). 

 
До уваги тих, хто кохається в мистецтві  Кольору та Слова, не зважаючи 

на те - вийшли вони від маститого, офіційно визнаного Митця чи від чарівної 
маленької, але напрочуд розумної Жінки, пропонується незвичний альбом-
альманах новітнього, альтернативного формату, другий із серії «Жесть 
Замєчатєльних Людєй» (ЖеЗЛ). Як і попередній, номер присвячено дуже-дуже 
непересічним особистостям, які живуть серед нас та щоденно з нами спілкуються. 

Тут розглянуто творчість відомих в Галичині та далеко поза її межами 
митців - Вèсела Нàйденова, Тарас Прохàсько, Леон Кондрачỳк, Микола Павлюк;  
творчість їх неординарна, вражаюча  та  …  непомітна на тлі «вікопомних 
звершень» офіційного «мистецтва» та діянь міських можновладців. Висвітлені тут 
митці надзвичайно різнопланові у виявах свого творчого натхнення.  Реальними 
плодами їх напруженої праці є живописні, графічні роботи, скульптура, вироби від 
народних промислів, письменництво та поезія, художній декор будь якої площини 
або об’єму. 

Якщо творчість Л.Кондрачука  та  М.Павлюка вже давно є визнаною та 
декілька разів на рік проявляє себе у різнопланових виставках, то цього не можна 
сказати про творчість В.Найденової :   її буремна юність пройшла-промайнула в 
численних мистецьких «пропойних» акціях, імпрезах, бієнале, перформансах, 
химерних інсталяціях, виставках та дослідницькій роботі на рідних їй Балканах.  

Але, повсюдно вона змушена була лишень знаходитись в «тіні» якогось із 
визнаних нею ж, або нав’язаних Їй «імператорів». Врешті-решт, настав період 
«виздоровлення та дорослішання», після чого Веселка кінцево відсторонилась від 
гамірних біля-мистецьких тусовок, «зайшла в свій чарівний світ»-Задзеркалля і, 
саме через це, перестала існувати для формально-мистецького світу м.Станіслав. 

Та, незважаючи на все це  -  вона потихеньку творила, хоча вже і не 
вірила, що її талант потрібен саме тут.  Писала, малювала, складала казки … 

Знаходячись постійно в тіні своїх «імператорів», вона й сама була певний 
час частиною тої Тіні  -  самодостатня Веселіна не наважувалась вийти на світло, до 
Людей, повернутися в реально існуюче тут мистецьке життя. 

Та все ж Час настав.  Тінь Імператора покинула свого «повелителя» і, як 
в одноіменній казці Найденової, стала звичайною жінкою, що усвідомила себе як 
Особистість.  Або  -  як «Пташка, що боялась злетіти»,  та все ж наважилась, 
перемогла свої страхи   і  тепер може вільно ширяти в творчому просторі Галичини;  
або  -  як  «Дівчинка, яка (всеж) вийшла з Підземелля» …   

В унікальних перекладах на українську мову польових розвідок С.Вòрона, 
частково зроблених В.Нàйденовою, є поважним яскравість поданих текстів та 
вживаних нею старожитніх висловів і, напрочуд супутне автору, її власне 
бачення стрижня сюжету;   саме така колоритність та самобутність і відкриває нам 
в цій балканській дівчинці майбутнього популярного перекладача. 

Вѐселіна Нàйденова планує ближнім часом видати книжечку дитячих 
Казок - з чудовими власними, майже диво-магічними у візуальному сприйнятті, 
ілюстраціями до теж власних текстів.    Побажаємо  їй  успіху! 

     На правах упорядника цього Альманаху - Сергій Вòрон. 
 

На першій сторінці обкладинки   -   малюнок  Вѐсели Нàйденової    із   її   серії  «Казки» 

   «ПротоБолгарський хан  Аспарỳх та Болгарія»  («князь `АспаРух та Волг`Арія»). 
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Веселіна  Нàйденова. 

Народилася в місті Станіслав, під знаком Скорпіона (!). Ця подія сталася у сім’ї, яка поєднала в 
собі  українські  та  болгарські  коріння.  

Завершивши навчання у славнозвісній СШ №5 та художній школі, в 1993-1998 роках вчилася в 
Прикарпатському університеті ім.Василя Стефаника, художній факультет. 

1998-2001рр. - аспірантура Прикарпатського університету ім.Василя Стефаника, Інститут 
культури та мистецтв. Робота над дисертацією «Церковне малярство Болгарії періоду Національного 
Відродження. (Художні осередки. Традиції та впливи.)». Публікації за темою дослідження у 
наукових виданнях і часописах.  Асистент кафедри образотворчого мистецтва. Болісною стала втрата 
першого наукового керівника і наставника Михайла Фìголя, що дуже позначилося на подальшій долі 
наукової діяльності. 

З 1994 року початок творчого шляху та участі у виставках, арт-проектах,  конференціях і 
перформансах.   Запрошена до участі в художніх проектах, кураторами котрих є знані станіславські І 
львівські креатори, зокрема :  мистецтвознавець Віктор Мельник, Ярослав Яновський (фото-проекти :  
«День Конституції», «Католицьке Різдво», «Гуцульська камасутра», перформанси, участь у проекті 
«Ландшафт»), Ростислав Котерлін (тексти до альманаху «Кінець Кінцем», участь у виставці «Увага»), 
Олекса Фурдіяк та Юрко Іздрик (текст у часописі «Четвер»), Василь Бажай («Екологія 3000»), Влодко 
Кауфман (проекти в КМЦ Дзиґа), Ростислав Шпук (фото-сесія) та інші. 

   

Весела Найденова : 
«… Для мене спілкування з такими визнаними та визначними особистостями стало настільки 

важливим і знаковим, що вважаю -  саме перебування в тому середовищі вже надихало до творчих 
пошуків і самоутвердження  -  як креативної особистості. Можна сказати, що не кожному випадає на 
долю така удача. 

Одним із знакових місць, де перетиналися всі можливі «тусовки» стало кафе «Під лиликом». 
«Лилик» розташувався на місці колишнього дитячого садочка в самому центрі міста, на вулиці 
Шевченка. Туди сходилися всі :   музики, архітектори, митці, літератори, неформали, рокери, 
викладачі вузів, студенти - всі, хто тільки міг. Там було відчуття затишку. Довкола дерева, старі 
будівлі, з вікон музичного факультету доносилися мелодії, голоси …   Справжній сад. Тоді ще ніхто з 
нас не мав «мобілки», але всі знали де знайти один одного. Важко зараз перелічити, скільки 
проектів було започатковано саме там. Неповторна аура і перебування у саду, надихали, спонукали, 
провокували народження тих творчих задумів. Досі щось ворушиться у душі - приємне, тепле, таке 
не опишеш словами. Кожен з нас пов’язує з цим місцем власний проміжок життя, почуттів, 
сподівань. Моє перше побачення з Ярославом завершилося знайомством із Олегом Гнатівим (Мох), 
Андрієм Фєдотовим (Фєдот), Тарасом Прохасько, Оленою Рубановською і п’єсою Семюеля Беккета 
«Чекання на Годо», яку ми одразу ж зняли на горищі будинку Тараса Прохасько. Таким був мій 
перший досвід у «кіно». Відеоматеріал зберігає Олег Гнатів …». 
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Веселіна Найденова  -  творчий шлях. 

ВИСТАВКИ : 

2012 - «ЛЕСЕДРА  ГРАФІК»,  міжнародна виставка графіки малих форм, 
   галерея «LESEDRA» Георгія Колєва,     Софія, Болгарія    (каталог). 

2008 - «МЕКСИКА», персональна, арт-клуб кафе «Химера»,  Івано-Франківськ. 

2006 - «ПАРК  УКРАЇНСЬКОГО  ПЕРІОДУ», КМЦ  Дзиґа,   Львів. 
- «ВЕСЕЛА  НАЙДЕНОВА.  БАЛКАНСЬКА ЖАРА»,  персональна, Прикарпатський національний  
   університет ім.Василя Стефаника, Інститут туризму і менеджменту, Івано-Франк. (буклет). 
  «ІНОЗЕМНИЙ  ЛЕГІОН», арт-клуб кафе «Химера»,   Івано-Франківськ. 

2005 - «УВАГА», Художній музей, Івано-Франківськ;   міська галерея Ополє,  Польща  (буклет). 
- «16  РОКІВ  ІМПРЕЗІ»,  арт-клуб кафе «Химера»,    Івано-Франківськ. 
- «КАРПАТСЬКИЙ  ВЕРНІСАЖ»,      Ів-Франківськ  (диплом  уч-ка). 
   Перший фестиваль прикладного мистецтва 

2003 - «DONUMENTA»,  фестиваль українського мистецтва,   РегенсБург, Німеччина  (катал.).  
   галерея «REGINA» 
- «РЕПОЗИЦІЯ»,  СХ, Івано-Франківськ;   СХ, Тернопіль;     КМЦ Дзиґа, Львів   (каталог). 

2002  - «ЛАГІДНИЙ  ТЕРОРИЗМ»,  фестиваль «Культурні герої»,   Ів-Фр,  Худ.  музей  (буклет). 
- «ІНТРОВЕРСІЇ»,  персональна,  ЦСМ,    Івано-Франківськ. 

2001  - «ЕКОЛОГІЯ   3000»,  симпозіум сучасного мистецтва,   Львів (перформанс). 

2000  - «СЕКОНД  АРТ»,        колективна  акція,   Івано-Франківськ. 
- «НА  МЕЖІ  ТИСЯЧОЛІТЬ», галерея «Маргінеси»,   Київ. 

1998  - «НАШЕ  МІСТО»,  Краєзнавчий музей,     Івано-Франківськ. 

1997  - «ТАТУЮВАННЯ Л АНДШАФТУ», «Імпреза», міжнародне бієнале, Івано-Франківськ. 
- «З СІМЕЙНОГО  ФОТОАЛЬБОМУ», персональна, ЦСС для молоді, Івано-Франківськ,  Київ. 
- «ВІДЕНСЬКІ  СЕЦЕСІЇ», СХ,  Україна-Австрія,     Івано-Франківськ. 
- «ОБРАЗ  ЖІНКИ»,   СХ,       Івано-Франківськ. 
- «СЬОМЕ  ВІКНО»,   Художній музей,     Івано-Франківськ. 

1996  - «ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА. SPATIA NOVA», IV Петербургская Биеннале, Санкт-Петербург,  Росія. 
- «АРТ - ХОЛ»,   ЦСС для молоді,     Івано-Франківськ. 
- «СОБОР  1596-1996»,  виставка-конкурс графіки малих форм,  Худ. музей, Івано-Франківськ. 

1995  - «МАЛЯРСТВО  І  КАЗКИ  ВЕСЕЛКИ»,  хатня виставка,   Івано-Франківськ, (букл.). 

1994  - «САКРАЛЬНА  ГРАФІКА», Художній музей,     Івано-Франківськ. 
 

ГРАНТИ : 

1998  - «КРУГЛИЙ  СТІЛ»,  куратор, міжнародна конференція, грант ЦСМ Сороса - Київ,  
   Яремче (матеріали конференції). 

1997  - «ВІДЕОАРТ», грант ЦСМ Сороса-Київ. 
 

КОНФЕРЕРЕНЦІЇ  -     УЧАСТЬ : 

2004  - «ДУХОВНА  ВІСЬ  УКРАЇНИ», Перша міжнародна конференція, ПНУ ім. Василя Стефаника,  
  Історичний факультет, Івано-Франківськ (матеріали конференції). 

1999  - «ВІЗУАЛЬНЕ  МИСТЕЦТВО  80-90рр.», міжнародна конф., Києво-Могилянська академія, Київ 
- «МЕРЕЖА»,  конференція,       Львів - Славськ. 
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Матеріали Першої міжнародної конференції :  
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Ярослав Яновський у буклеті, який готував для першої персональної виставки Весели 
Найденової, писав : 

«… Світ Веселки Найденової - це світ казки, світ, як кажуть французи - «наїву». Цей світ у неї 
відображується як у візіях так і в текстах, які стають синтезом її дитячих мрій і спогадів, а також 
дорослих уявлень, снів та реалій. 

Живописні малюнки - певною мірою відповідають цьому. Незаангажованість будь-якій 
традиційній школі і щирість сприйняття, надають роботам ліричного стану. Злиття двох духовних 
стрижнів :  прадавньої Галичини і матері слов’янської абетки Болгарії, творять мову, якою й 
промовляють до нас її роботи. 

На перший погляд «робòти-серії» різні, але ця інакшість в кінцевому результаті стає 
спорідненою. Вибір кольору чи сюжету здаються цілком протилежними - що в ідейному змісті 
доводить їхню близькість. Хистка композиція і підсвідома експресія надають малюнкам «дитячості» 
- яка і є візуальним сприйняттям Веселки. 

Але «біла» серія являє перехід від «дитячості» до «концептуальності», що в підсумку 
відкриває філософію твору. Пріоритет фігуративності в роботах - уможливлює людяність Автора. 
Спроба фактурності площини, стриманості композиції, не заважають роботам залишатися 
«легкими». Досвід приходить з часом, а наполегливість і неухильність приносять радість 
самоутвердження …». 

  1995р, Івано-Франківськ. 

На першу персональну виставку Весели Найденової «КАЗКИ» прийшов цвіт станіславського 
бомонду :  Юрко Андрухович з дружиною Ніною, Ярослав Довган, Ігор Панчишин з дружиною 
Марією, Ірина Погрібна (Яремак), Віктор Мельник, Ростислав Котерлін, Тарас Прохасько, Анатолій 
Звіжинський. 
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Весела Найденова : 

«… Знайомство із Ярославом Яновським відбулося на відкритті виставки «САКРАЛЬНА 
ГРАФІКА» у Художньому музеї, в лютому 1994 року. Співпало з китайським Новим роком. Фактично, 
вперше у житті я була на виставці в якості учасника. Виставку зорганізував мистецтвознавець Віктор 
Мельник. З Віктором мене познайомив Михайло Павлович Фіголь. Він, кращий друг мого батька і 
мій наставник, був моєю найбільшою і чи не єдиною підтримкою під час навчання  на Худграфі (тоді 
художній факультет розташовувався у старому будинку, де колись мав місце центральний бордель 
міста). Отже Михайло Павлович запропонував Віктору Мельнику переглянути мої графічні малюнки, 
і Віктор запросив мене до участі в першій у моєму житті виставці сакральної графіки. 

На превеликий жаль, ані Михайла Фіголя, ані Віктора Мельника немає серед нас. Вічна ЇМ 
пам’ять …   Станіслав вкотре втратив визначних людей. Мені їх бракує, як і моїх близьких та рідних, 
що любили мене. 

Відчуття смерті та її присутності не покидають мене. Схоже, як писав Кастанеда, «… смерть, 
яка ходить поруч, зліва, на відстані витягнутої руки …».   Мені не раз доводилося це відчути …». 

 

Весела Найденова : «ЕКОЛОГІЯ 3000»,  Львів, літо 2001р.  

«… Влітку 2001р. відомий львівський мистецький креатор (митець і перформатор), Василь 
Бажай запросив мене в складі інших митців до свого проекту «Екологія 3000». Робота з предметами 
розкиданими у просторі передбачає взаємодію, дотичність, а, передусім - спілкування з об’єктами, 
«перетіканням» в них. Доведення власної свідомості до матерії і субстанції тих сторонніх тіл, до яких 
дотикається власне тіло, з його внутрішнім простором. Тому, насправді, відбувається своєрідне 
«порушення» екології.  

Увірватися у простір незадіяних, «не функціональних» предметів і змусити їх перетворитися 
на мистецтво у заданому просторі (котрим стала територія кераміко-скульптурної фабрики у 
Львові), означало для кожного із семи авторів вести «діалог» із матеріалами :   піском, склом, 
залізом, бетоном, деревом, камінням, фарбою, водою, воском, пшеницею.   Поєднували, здавалось 
би, зовсім не дотичні об’єкти і матеріали. Для прикладу, тіло Василя Бажая «співіснувало» з 
великими глибами скла.  Слід зазначити, що цей процес не був безболісним для людського тіла. 

Своєрідним «порушенням екології» можна вважати також присутність у середовищі сімох 
чоловіків  -  лише одної жінки … 

Саме під час участі в даному проекті, було започатковано нові фото-проекти, зокрема проект 
«Музей радіації 3», або «Парк українського періоду», який нами згодом було представлено у 
Німеччині («Donumenta», 2003р, РегенсБург), а потім  -  у Львові (КМЦ Дзиґа, 2006р.). …». 

 

Весела Найденова :  «ІНТРОВЕРСІЇ».  

 «… Персональна виставка, Центр сучасного мистецтва, Івано-Франківськ. 
ЦСМ тоді знаходився у приміщенні колишнього кінотеатру ім. Івана Франка (нині «Люм’єр»). 

Тоді там проводилося чимало галасливих акцій, як художніх так і музичних. Це було відоме місце 
дислокації Станіславського Андеграунду. Основні посиденьки та народження «концептів» 
відбувалися у кабінеті директора ЦСМ  -  Ігора Панчишина.  Чудові то були часи, я вам скажу …  
Знову ж таки, туди сходилися аби просто поспілкуватися, відпочити, зустріти врешті-решт тих, кого 
хочеш бачити. 

Там, на другому поверсі-балконі, експонувалися мої живописні полотна. Зал мало скидався 
на виставковий, суцільна руїна і роботи з реконструкції. В тому безладі і хаосі андеграундові 
виставки та перформанси, а тим  більше геппенінги, набували якогось особливого звучання. 

В моїй творчості - графічних та малярських роботах, домінує образ жінки. Загалом питання : 
«Ким є жінка в суспільстві?» завжди залишається відкритим. Для мене воно звучить особливо 
гостро, адже я сама є жінкою.  В житті мені доводилося спіткатися об певні упередження та неабиякі 
перешкоди у кар’єрному зрості та професійній викладацькій роботі. Насправді, суспільство є 
настільки «маскулінізованим», що образ і становище жінки подекуди втрачає не тільки своє 
первинне значення, але й місцями і призначення. Коли жінка намагається заявити про себе як 
творча чи наукова особистість, їй одразу ж не те що натякають, а просто таки вказують, як псові : 
«Гонь до буди і будь там тихо!». Після таких моментів жінка стає психологічно більш розкутою, 
жорсткою і холоднокровною, що й проявляється у її творчості. Жінка, незважаючи ні на що, все ж 
залишається жінкою такою, яка потребує любові та захисту. Саме такою я й намагаюся представити 
її у своїх творах. 
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Є кілька пунктів, котрі я хочу висвітлити у творах  -   графічних серіях (туш, перо), живописних 
серіях, текстах,  а саме : Казки та реалії… 

Фізичний біль  -  його сублімація у творчості. 
Бачення чоловіками «креативу»  жінок. 
Жінка, як провокація у мистецтві. 
Пост-травматичний  (пост-операційний) синдром. 
Запліднення, як вторгнення у внутрішній простір (в сенсі мистецтва). 
Страхи і комплекси. 
Межа від кохання до зради. 
Смерть почуттів. 
Еротика  -  природність. 
Тіло :   рана, зброя, в’язниця, помилка, ландшафт. 
Рубці  -   як ландшафт тіла :   потворність, окраса.  
Пригніченння  -  свобода. …». 

   
 

«Трансільванський Пес» .  

Акцію під такою містичною назвою у 1998р. в  м.Івано-Франківськ організував Олèкса 
Фурдіяк.   До акції курàтор запросив станіславських, львівських та ужгородських креаторів, 
зокрема були :   А.Звіжѝнський, Я.Янòвський, М.Ягòда, І.Панчѝшин, (Я - ВН) та інші. Олег Гнàтів 
зафільмував акцію, а відео потім було репрезентовано під час «Культурного героя».  

«Трансільванський Пес» неочікувано вилився у феєричне дійство перформенсів, 
розмальовування стіни вцілілої споруди старого лялькового театру, та в написання віршів. Власною 
музикою розважали і тішили музик’єри, бажаючі танцювали, пили вино. Статевий òрган «Пса» 
уособлювала пляшка з алкоголем,  до якої міг присмоктатися кожен бажаючий, аби напитися 
п’янкої рідини …  

Акцію проводили на новітній пустоші у самому центрі міста. Тепер там височіє споруда банку 
і житлового будинку. Раніше тут були старі австрійські будинки :  фойє лялькового театру, 
перукарня, фотоательє …  Але одного дня сталася трагедія, в одному з будинків відбувся обвал. 
Загинула жінка. Тоді ж знесли ряд старих будинків, а місце огородили парканом. Таким чином у 
самому центрі утворився пустир.  Кілька років цей паркан був незмінним та невід’ємним атрибутом 
станіславської «сòтки». На нього наліплювали афіші, оголошення, його розмальовували, врешті-
решт цікаві перехожі просто зазирали у шпари поміж дошками, щоб побачити - що ж відбувається 
по той бік, в «станіслàвському потойБìччю».   Але, нарешті, мешканці міста отримали можливість 
задовільнити свою цікавість, побувавши за парканом, який кілька років розділяв це «заДзеркалля» і 
центральну частину Станіслàва. Все проходило в атмосфері присутності невидимого 
трансільванського перевертня, Дух якого викликало митецьке спорудження іпостасі пса-вовка, що 
його урочисто спалили на завершення акції. 

 
Ляльковий театр. 

Майстерня художника лялькового театру Миколи Данькà стала тим одним з небагатьох 
місць, де збиралися креативні особистості задля обговорення своїх новітніх арт-проектів. Сама 
обстановка в майстерні, де на стінах висіли картини Данька та інших авторів - подаровані йому 
роботи, а також  -  ляльки,  надихала на творчість. Персонажі картин та Ляльки немов спостерігали 
за нашими посиденьками та балачками, народженням нових ідей, плануванням їх втілення і 
творенням нового арту. 

Складалося враження, що ляльки жили своїм таємним життям, оживаючи вночі, зістрибуючи 
зі своїх цвяшків на стіні  -  створювали свої постановки, коли в театрі не залишалося ані душі, крім 
відВічно п’яного сторожа.  А вдень їх знову заставали на своїх місцях. 

Тут обговорювалися основні питання та акції «Лагідного тероризму», проекти, зокрема 
«Кінець-Кінцем» Ростислва Котерліна (тепер він художник лялькового театру). 

Це  -  окрема особлива територія впровадження святочних священних Дій задля звесеління 
дитячого світу нашого міста.   Це  -  прихований від сторонніх очей незбагненний світ дивних речей 
та дивацьких особистостей …     Веселìна Найдèнова,  Івано-Франківськ,  2013р. 
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 «ЛАГІДНИЙ ТЕРОРИЗМ»,  куратор Анатолій Звіжинський. 

Віктор  Мельник,  мистецтвознавець,  «Насилля без жертв і героїв» : 

«… Тож  24 лютого від 12.00 до 15.00 год. задеклароване брутальне вторгнення проекту 
«Лагідний тероризм» в рамках Всеукраїнського фестивалю «Культурні герої» таки відбулося. Було 
запропоновано місцями жорстку, а в цілому іронічно-гротескову і навіть клоунську форму 
мистецької вседозволеності (гри), яка за задумом куратора дозволяла б  дистанціюватися від 
насилля  як такого, байдуже - походить воно від художника - продуцента нових вишуканих форм 
«тероризму» чи потенційної «жертви» (глядача). Кожен автор мав своє місце під середохрестям 
секуляризованого костьолу :   хори, крипту, захрестя … 

… Але найбільш шокуючою «пасткою» для непідготовлених і цнотливих став «еротичний 
коридор» з монументальними фото-іграми на пленері у виконанні Я.Яновського і В.Найденової. 
Банальний, зрештою, хід, бо це є «вставляння» глядача через речі, які звичайно ховають за дверима 
спальні чи продукують в широкому спектрі штабу. Забагато напруги від власної сміливості  -  замало 
пластики і спецефектів друку. «Жарка» серія В.Найденової та емансиповані композиції «Я люблю 
ПМ», «Мій друг АКМ» (наступна картина мала б звучати «Полюби сім куль в нагані» з посвятою 
Я.Довгану)  -  можливий початок продовження …». 

Весела Найденова :  

«Пригадую, який резонанс мали в суспільстві наші з Ярославом Яновським фото. Загалом, не 
вважаю себе лікарем, щоб намагатися вилікувати когось від його власного збочення, яке він чи вона 
намагаються проектувати на художників. Наш проект «День Конституції» 1998р, виявився якраз тим 
лакмусовим папірцем який витягнув, проявив ті збочення, ту зіпсутість і гнилизну, котру так 
ретельно маскують за галицькою «благопристойністю». Що тут скажеш - «Галичина продакшн». 

Щодо  моєї серії «Балканська жара» 2001-2002рр., то створення її відбулося так же 
спонтанно, як і всі інші мої картини. Хоча на такі образи мене наштовхнула війна на Балканах і, 
власне, протест проти дій США. Одного дня з Софії мені зателефонувала сестра і повідомила, що 
коли бомбардували Сербію, то американці загубили одну бомбу і та впала неподалік дому, де вона 
мешкає. Пригадую, мене така лють вхопила, що якби в той момент мені під гарячу руку потрапив 
якийсь «америкоз», то точно отримав би своє. Звідти і з’явилися зображення балканок (болгарок) зі 
зброєю. 

Відносно американців, то подорожувала з Софії з одним. Коли вночі на кордоні перевіряли 
паспорти, то він виймав свій мало не з трусів, на що болгарські прикордонники відреагували досить 
весело, Тоді, як мій просто увесь час лежав на столику …   Це не кіно, це - реалії …». 

P.S. до „Галицьких фотографій” :  

Якщо стверджувати, що мистецтво - це розмова з Богом, то виявиться, що життя - це 
короткий монолог із Ним. Інший монолог, котрий митець веде з соціумом, інколи стає занадто 
відвертим, тому  інтерес суспільства, - щоб існував Бог. Впродовж усього життя ми опиняємося 
перед Ним. Він поглинає все в собі - навіть смерть, тому не є порожнім. І знову все виходить з 
нічого, бо ж існує незамкнена спіраль: життя та смерть об’єднані, початок з нічого і шлях в нікуди. 
Дивним чином самоусвідомлення людини в цьому світі поєднане великим Вето. Чи ж не є оте 
безмежне, всепоглинаюче Вето  -  Богом?   Він наділив нас еросом і скільки б ми не втікали від нього  
-  Ерос наздоганяє 

Як відомо, мистецтво народжується на самоті. Воно відбувається, а потім перетворюється у 
символ, бо втрачає будь-який зміст. Чи є взагалі ерос у беззмістовному мистецтві? Власне й цінність 
мистецтва у тому, що воно „непотрібне, мабуть тому і вічне”. 

Можливо, думка сама по собі є вірусом, зматеріалізованим у творенні. Усе створене  
людськими руками  -  недосконале і є здійсненням марноти. 

Багато що в житті кероване страхом. Категорія „страх” - помножується, охоплює дедалі 
більший простір довкола себе, стає глобальною. Коли немає чого сказати більше про страх  -  люди 
роблять крок назустріч одне одному. Це кінець інтриги і початок спонтанного імпульсу. Присутність 
буденності зменшує зацікавлення собою  -  нас більше цікавить колективна думка.  Часто 
суспільство зациклюється на цій колізії. Комбінація страхів помножує колізії життя. Світ є втіленням 
непорозумінь, а суспільство шукає комунікації, яка долає відчуженість та замкнутість. Комунікація ж, 
за своїми законами, дуже вперто плодить техногенних „монстрів”. Конфлікт цих „монстрів” 
спричиняє взаємопроникнення і поглиблення „етнічних” культур. 
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Сам творець, як вітраж - прозорий та самодостатній, доки не настає момент, коли його 
звинувачують у недоліках і самозакоханості, перетворюючи на „неорганічне створіння”. Виникає 
бажання повернутися у первинний стан, усамітнитися зі своєю гамою порожнеч, які здатні 
породжувати екологічні чесноти власного Его.  Его, що втілюється у творчості, або займається 
селекцією „навальної” інформації.  

По можливості зайнятися „відкриттям” власного образу і цим довести до прискореного 
серцебиття соціум та офіціоз. Перформатори та акціоністи оголошують скасування старих законів у 
мистецтві, таким чином, заявляють, що їх підхід не виник з нічого, а базується на реконструкції 
попереднього досвіду. Схоже до того, як колись Візантія повелася з елліністичними принципами і 
ввела свої канони. Техно-медіа відіграють важливу роль, коли займаєшся „промацуванням” власної 
суті. Намацавши у власній порожнечі щось ірраціональне та ірреальне, тим самим креатор змушує 
критиків досліджувати, кваліфікувати і, нарешті, розпочати ведення „історії сучасного мистецтва”. 
Тоді як „самолюбування” подекуди уподібнюється до „самовивертання”. І не залишається майже 
нічого прихованого. 

Креатор проголошує :  „Трахніть своє Его”!  І отримує від цього сатисфакцію. Нудьга сприяє 
грі з суспільством та буттям. Здатність до творення з власної нудьги - визначає потенцію і те, 
наскільки художник спроможний розкрити світ власних бажань, оголити самолюбування свого Его. 
Без особливого значення - любить він власне тіло чи ні - він репрезентує себе відсторонено наче 
об’єкт, „інстальований” у інтер’єрі чи ландшафті, а це передбачає видовищність.  

 

„Хліба і видовищ!” - власне це найбільше й цікавить соціум, який ніколи не готовий до 
сприйняття непересічних актів творчості. Завуальоване консервативними поглядами потаємне 
бажання еротики та збудливих видовищ породжує „збочення” у світогляді і судженнях глядачів. У 
цьому разі мистецтво стає викликом „внутрішньої зіпсутості” глядача. Автор завжди лишається чужим 
неорганічним об’єктом у такому середовищі. Він перебуває  у „невагомості”. Порожнечу, як 
середовище митця, як відсутність стимулу та розуміння можна  ототожнити зі свободою. Приречена 
на „свобідну пустоту” особистість насправді вільна, коли спить. Всім, що перебуває у просторі великої 
безодні, рухає необхідність. Багато залежить від здатності відхилитися від заданої лінії необхідності.  

Зауважимо, що взаємини чоловіка і жінки конкурентні та корпоративні. Позбавлена таким 
чином відносної свободи жінка дає змогу чоловікові бути впевненим у собі. Якщо по-справжньому 
вивільнити пристрасть жінки - чоловік майже нічого не зможе з нею вдіяти. Жінка, яка перебуває у 
постійному пригніченні - нестерпна, вона починає ненавидіти колектив, і довкола неї знову 
утворюється замкнене коло. Очікування, в якому постійно живе жінка, заповнює її розум, через що 
зростає конкуренція на „феміністичному” ринку. Напевно, жінка відчуває біль через те, що 
маскулінізоване суспільство пускає під прес все, що не вписується у визначені ним рамки. 

Чоловік намагається вичавити з жінки „істоту” з комплексами неповноцінності, перед тим, 
нагородивши її ними. Цим самим прагне вивільнити, спровокувати жінку на брутальні дії. Жінці 
набридає все, їй починає здаватися, що вона є виснаженою, неспроможною на адекватні взаємини, 
які викликають протидію. Лишається фантазувати - вона бачить себе непереможною, сильною, 
здатною підкоряти чоловіків. Ревність сублімується у агресивну творчість. Породжені на самоті 
думки наповнює ерос. Виражаючи свою сутність, перевтілюється, бавлячись із власним тілом. Не 
відчуваючи при цьому ні вини, ні своїх недоліків. З’являється чекання, яке переходить у хотіння. 

 
Закон взаємодії протилежностей - стосунки між двома полюсами. Чоловік-Жінка - це 

словосполучення говорить багато про що, водночас, не кажучи нічого. Втікаючи від власної 
порожнечі, знаходимо когось з його незбагненністю й роздвоюємо свою самоту. ця суцільна пастка  
здатна породити щось нове. Коли жінка фантазує про свою перевагу над чоловіком - це є помстою,  
вивільненням власного Его. Інстинкт її класифікації переростає у ембріон нового образу, утвореного 
через осмислення своєї істерики. Не треба боятися свого „Я”, дати йому можливість подорожувати у 
власних ілюзіях, що завжди є набагато природнішим, ніж продукування штучности.  

 
Можливо „кохання” (як і „кіно”) є одним з найкращих із мистецтв, двигуном, музою, що 

інколи стає жертвою суспільної буденності. Мистецтво ж здатне прожити багато життів, сновигаючи 
у пустотах простору і часу. 
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Репозиція  30.03. 2002р.  

Віктор Мельник ,  мистецтвознавець : 
 
«… Ситуативний арт-простір каталогу об’єднав сімох вибраних авторів новітнього мистецтва : 

івано-франківців Анатолія Звіжинського, Ростилава Котерліна, Володимира Мулика, Веселу 
Найденову, Ярослава Яновського, Мирослава Яремака та Ігоря Перекліту з Галича. … 

… Склад учасників не випадковий. Йдеться про імена та речі, які належать до конкретно 
вираженого явища в сучасному візуальному мистецтві міста  -  складової частини «станіславського 
феномену» … 

… Емансипований варіант жіночої теми в її персоніфікованому вираженні пропонує Весела 
Найденова : проект «Татуювання ландшафту» (1997), перформанси «Провокація жінки» (1998), 
«Екологія 3000» (2001), серія колоритних картин «Станіславська спека» і «Балканська жара» (2001).  

З другого боку цього напруженого імпульсивного потоку свідомості знаходяться 
багатоколірні пастелі  і  казки, які представляють інший світ Весели, відкритий для майбутніх 
звершень …». 

З каталогу до виставки. 
 

 

Весела Найденова : «DONUMENTA» 2003р.   

«… З «легкої руки» Юрія Андруховича, ми з Ярославом Яновським потрапили до числа 
запрошених взяти участь у фестивалі українського мистецтва, в м.Регенсбург (Німеччина). Пані 
Регіна приїхала до України аби відібрати митців для участі у фестивалі, що має на меті почергово 
презентувати мистецтво країн розташованих вздовж берегів Дунаю. Така концепція проекту. Пані 
Регіна була однією із його засновників. Юрій Андрухович запросив її до Львова для знайомства з 
художниками. Попередньо Юрій Андрухович ознайомив її з електронною версією нашого з 
Ярославом Яновським фото-проекту, який вмістив у себе кілька проектів Ярослава: «Дякую 
Куросава» і «Alter Ego», а також наші спільні проекти: «День Конституції» (скандально відомий після 
«Культурного героя») і «Гуцульська камасутра». Проект представлений у Регенсбурзі під назвою 
«Музей радіації». 

Виставку презентував Юрій Андрухович, зазначивши, що «представляє скандальну пару, яка 
поєднала в собі болгарсько-гуцульські культурні пласти…», так я зрозуміла з його німецької 
промови. 

Після відкриття експозиції в галереї «Regina», (власницею якої є сама організаторка 
фестивалю), гості :   мистецтвознавці, куратори, арт-критики, журналісти (з різних країн, учасниць 
проекту), та учасники з України, пішли на стародавній міст через Дунай, на якому ми з Ярославом 
показали перформанс «ЖЕРТВОПРИНОШЕННЯ 3». Суть дії полягала в тому, що я лезом зробила на 
спині Ярослава 12 надрізів  -  по 6 з обох сторін;  після кожного надрізу Яновський дзвенів 
бронзовими дзвониками, що були причеплені на кінчиках пальців його розпростертих в сторони 
рук.  Тоді у склянку з горілкою я зібрала кров. Ми надпили, після чого вміст склянки  -  горілка з 
кров’ю, вилито у Дунай.  Очевидці казали, що бачили велетенську рибу, яка в той момент 
винирнула з глибини на поверхню …   Ярослав Яновський завжди наголошує на ритуальності у 
своєму мистецтві. Тому, це слід вважати ритуалом.  

Загалом, ця виставка, перебування у Регенсбурзі все це стало чимось дуже важливим для 
мене :  сам переліт (мій перший політ у літаку), подолання того невимовного страху;  годування 
всілякого птацтва виноградом і булочками на березі Дунаю;  відвідини величного готичного собору 
Св.Петра;   молоде французьке вино;  вузенькі вулички середньовічного міста;  хорватський 
ресторан;  вечірні кав’ярні;  цукерня «Princessa»;   центральна вуличка, що схожа на нашу «сотку», 
де ми, як у Станіславі, зустрічалися з Тарасом Прохасько і Галею Петросаняк (поетеса), було 
відчуття, що й не їхали нікуди з дому  -  все це я часто бачила потім у своїх снах …». 
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Весела Найденова : 

«… 5-те міжнародне бієнале «ІМПРЕЗА’97» - здійснення моєї дівочої мрії представити там 
творчі ідеї. Вперше свої роботи я подавала на розгляд журі в 1994 році. Тоді вони не пройшли 
конкурсного відбору, а я вже й не сподівалася коли-небудь взяти участь у тій престижній виставці 
міжнародного рівня. Це було своєрідною планкою, котру слід було досягнути.  Проект «Татуювання 
ландшафту» бере свій початок із проекту Ярослава Яновського «Ландшафт» 1996 року і є спільним 
проектом довготривалого і різнобічного втілення, який включає в себе багато різних  аспектів. Я 
репрезентувала свої саме графічні твори, тоді як Ярослав  -  тільки живописні полотна. 

Щодо моєї графічної серії «Татуювання ландшафту», то за основу було обрано відомі твори 
великих художників, які вже є класикою історії мистецтва, але мною було здійснено власну їх 
інтерпретацію. Почалося все із студентської курсової роботи, завданням якої було створення 
таблиць з анатомії для художників. Виникла ідея вкрити площини та рельєф м’язів тіла візерунками, 
своєрідним татуюванням. Так я визначилася із власним графічним стилем. Від того часу стиль 
«ТАТУЮВАННЯ ЛАНДШАФТУ» став для мене своєрідною візитівкою. Ці роботи в подальшому лягли в 
основу ілюстрацій до книги «Долина Бельведеру» в графічній обробці Ярослава Яновського.  …». 
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Весела Найденова :  Серія «Татуювання ландшафту», 1997р.   
 
 

Парк українського періоду 

 

У березні 2006 року в КМЦ «Дзиґа», у Львові, 
відбулася презентація виставки «Парк українського 
періоду» або «Музей радіації 3». Кореспондент 
газети «Поступ» Інна Корнелюк у репортажі про 
виставку :  

«… Мистецтво, як Бог  -  усюди. 
Вихід за межі того, що звично розуміти 

художньою творчістю - стан, властивий для 
екстремальних експериментаторів і людей, у нетрях 
яких народжуються справжні нові ідеї і, можливо, це 
властиве ще для якихось адептів шаманської 
свідомості, до яких ми таки не належали, бо були 
всього лишень глядачами створення contemporary 
art. 

Весела Найденова  -  напівБолгарка-
напівУкраїнка, втілення чуттєвої жіночності й 
чоловічого Его на полотнах Ярослава Яновського  -  
спостерігала за глядачами, а вони за нею (насправді 
й «на полотні»), і всі спостерігали за тим як хто 
спостерігає, більше мовчки, ніж уголос.  

«… Відчуття того, що ти дійшов до якоїсь межі, 
буває не раз. Після цього ти розумієш, що 
відкриваються нові межі. Саме так :  межа - за 
межею.  Може бути  дуже несподіваний перехід від 

одного етапу до іншого - як у житті, так і в творчості»  -  висловила «Поступу» свою філософську 
позицію щодо «Мистецтва й Межі» художниця. «А мораль?» - грізно перепитую. «Це суто галицька 
псевдоМораль, коли, вбираючи маску доброчинності, йдуть до церкви;  коли виходять з церкви, 
тоді одразу видно істинні обличчя …  така мораль мене ображає …»  -  відповідає Весела. 

- Весело, що для  Вас є свободою? 
- Своїм стилем життя і своєю творчістю я намагаюся показати, що я така, як насправді  

-  з усіма недоліками. Я намагаюся не натягати жодних масок, а бути справжньою. Тож свободою, в 
моєму розумінні, вже є те, що я можу на огляд інших пропонувати подивитися на себе. І на те, як я 
відкриваюся …   Незалежно від того, сподобається таке комусь чи ні. 
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 Як будь-яка свобода вибору, в contemporari art йдеться не про вибір між дрібницями, а 
поміж раєм і пеклом, поміж останнім шансом вибрати те, що хочеш, чи відмовитися від вибору. Що 
додасть до цього співавтор  «Парку …» Ярослав Яновський?  

- Наскільки ритуальним для Вас є Ваше мистецтво? Бо, можливо, мистецтво - це 
внутрішнє священнодійство, яке взагалі не варто показувати на публіку… 

Сакральність для мене  передусім асоціюється з очищенням. Мистецтво ж для мене є 
ритуальним саме в тому сенсі, що мистецтво  -  не гра на публіку, не стьоб, не бажання в той чи 
інший спосіб показати, що, дивіться  - Я «вище над вами»… Арт  - дуже серйозна штука, якою я 
займаюся все своє свідоме життя. Кожен акт, який роблю, тягне за собою якісь інші наступні кроки, 
дуже важливі не лише в межах мистецтва, а й мого особистого життя …» … 

             Матеріали з газети «Поступ» №59 від 21 березня 2006р. 
 
Весела Найденова :  

«… Стан душі під час творення однаковий завжди, незалежно від того, пишу я чи малюю. А 
період не малювання, коли просто не хочеться цього робити, може тривати пару років. Впродовж 
такого періоду відбувається спонтанний перехід до творення якихось текстів. Не вважаю себе ані 
письменником, ані поетом, просто так Є. Це моя двоїстість, закладена чи то Богом, чи …  не знаю, 
щось непідвладне моєму аналізу. І таке відбувається зі мною, відколи себе пам’ятаю. Важливим для 
мене є те, що я не «ґвалтую» себе, не силую свій мозок вигадувати сюжети, чи то образи,  як це 
робить більшість письменників і художників, зовсім ні  -  вони виникають, виринають в моїй голові і 
просяться на зовні. Часто я навіть не уявляю  -  якою буде картина в результаті, просто малюю, 
просто пишу …»  

             Кореспондент газети «Репортер» Надія Шегда  (№38 18 вересня 2008). 

 
----------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- 
 

БАЛКАНСЬКА  ЖАРА 
 
Весела Найденова : 

«… Директор Інституту туризму і менеджменту Прикарпатського національного університету 
ім. Василя Стефаника Володимир Великочій запропонував мені зробити виставку в  приміщенні 
їхнього ВУЗу. Так в лютому 2006 року відкрилася експозиція «Балканська жара». Були присутні 
кращі друзі, знайомі, запрошені кореспонденти, тільки от з певних причин, ніхто з кафедри, на якій 
я працювала асистентом, не прийшов.  Гадаю  -  їм просто важко змиритися і визнати, що хтось є 
більш креативним і цікавішим та потужнішим у своїй творчості …   Такі мої висновки. 

Коштом організаторів видано чудовий буклет …». 
 
Марія Микицей, поетеса, журналіст, з репортажу про виставку : 

«… Тепер, коли мене остаточно втомлюють ці сірі і білі кольори зими, яка, здається, триває 
цілу вічність, я вирушаю не в походи кав’ярнями, як це робила раніше. Тепер я маю картини Весели 
Найденової.  Цілих 10 полотен, перед якими забуваю про зиму і холод, забуваю про буденні та 
прозаїчні справи, які маю чомусь обов’язково зробити. Це все зникає, наче ніколи і не існувало. 
Таємничі, незбагненні, сповнені чару і якихось метафізичних знань, недоступних простим смертним, 
діяння та персонажі починають оточувати мене. Вони дуже різні і водночас чимось невловимим 
схожі. Схожі своєю справжністю і своєю природністю, своїм внутрішнім відчуттям, власною 
неповторністю та унікальністю;   можливо, вони десь дійсно живуть на якомусь гірському острові, 
загубленому серед океану, в оточенні дивовижних квітів та великих розкішних метеликів. 

І тоді мені здається, що я також могла б бути такою, я майже починаю в це вірити. Або в те, 
що я колись була однією з них. А потім щось трапилось, безглузде і фатальне, і я опинилась у цьому 
Місті, у цьому Житті,  де багато роботи, дурниць, автомобілів, ділових і невразливих чоловіків, 
поспіху, тлуму  і  так мало  -  мене.  А оскільки я не тільки кардинально змінилася, я й взагалі забула 
про це своє інше життя, то вважала таке становище правильним і доцільним. І тільки картини ВН 
вилікували мене від цієї жахливої амнезії … 

Залишається додати, що виставка художніх творів ВН відкрилась в приміщенні Інституту 
туризму і менеджменту Прикарпатського університету, відкриття було дуже приємне і затишне.  
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Виставка стала можливою завдяки керівництву Інституту на чолі з його директором 
Володимиром Великочієм і за його власної ініціативи. Пан Володимир також пообіцяв, що такі 
виставки в цьому навчальному закладі стануть постійними, і це втішає: ще однією мистецькою 
територією в Івано-Франківську стало більше. 

Сама художниця сподівається, що присутні на виставці відчують настрій Карпат та Балкан, їх 
певну ландшафтну спорідненість, яку вона передала на своїх полотнах, а також усвідомлять просту, 
але таку важливу істину :   жінка, крім того, що є сильною, водночас є дуже-дуже тендітною.  Від 
себе додам  -  і дуже хочеться, щоб чоловіки це нарешті зрозуміли. Пора.». 
 
 
 

Наталія Кушніренко, «Галицький кореспондент»  -  про виставку «Балканська жара» : 

«… Голос крові. Жінки, які можуть знаходити в собі силу, що вміють узяти в чоловіка 
серце, як дзвінкий бубен і вибивати на ньому древню пісню любові, життя і смерті, такі жінки на 
полотнах Весели Найденової. 

Якщо ви не схильні до експериментів, не визнаєте неділі без борщу та вареників, а жінок  -  
без віника й катрана (як варіант  - без макіяжу та солярію), не ходіть на виставку Весели Найденової. 
(До речі експозиція її художніх творів відкрита на другому поверсі Інституту туризму й менеджменту 
Прикарпатського університету і триватиме упродовж місяця. Ану ж побачене вразить чи образить?). 

Весела малює переважно жінок - звабних, чуттєвих, свідомих своєї сили. «… Роботи Весели 
Найденової вирізняються на загальному мистецькому тлі  -  вважає заввідділом сучасного 
мистецтва Обласного художнього музею Ростислав Котерлін.  -  Така зображувальна манера не 
характерна для галичан. Місцеві художниці мислять більш декоративно, переважно не втручаються 
в соціальний контекст, не насмілюються відверто говорити про жінку, її еротичність. Весела 
заглиблена в пошуки самої себе  -  і відтворює образ сильної, впевненої в собі жінки.  Це - Жінка-
Земля. Водночас вона і Жінка - Спокусниця. Можливо, так художниця екстраполює підсвідоме 
розуміння й відчуття жіночої сутності. Все це дуже замішано на голосі крові». Мистецтвознавець 
вважає, що балканські мотиви постійно присутні у творчості авторки   -  невипадкові.   Художниця 
має болгарське коріння і це, почасти, зумовлює  її   «напружений імпульсивний потік свідомості» 
(Віктор Мельник). 

Характерний почерк Весели  -  викличний контраст, зіставлення протилежних кольорів, що 
надає роботам потужної експресивності і додаткової виразності. Цим картини одразу привертають 
увагу глядача і буквально змушують його до першого, емоційного, контакту. Після цього настає 
момент тлумачення, дешифрування знаків. А їх - більш ніж достатньо. Стилет за поясом жінки 
(червоне з синім), що завмерла у відвертому чеканні  - «Балканська киця».  Різкий злам кисті за пів 
поруху до оголених грудей (синє із жовтим  та зеленим) - «Дивись, Райна, дивись». Дрібно 
заквітчані стегна (зелене із помаранчевим та червоним) - «Гранатовий оксамит»). Кожне полотно 
передбачає поліВаріантність його сприйняття.  

Художниці притаманна виняткова сміливість, якщо говорити про відлуння її робіт у 
камерному мистецькому середовищі (пригадується тривале цькування у відповідь на спільний з 
Ярославом Яновським фото проект «День конституції», представлений на фестивалі «Культурний 
герой». Достатньо  провокативна манера її письма є спробою подолання існуючих табу, витонченою 
грою з глядачем та із самою собою. Сенс? У своєрідному протесті. «Жінці складніше жити - каже 
Весела. - В побуті, на роботі їй складніше, аніж чоловікові, самоствердитися, відстояти право на 
думку, почуття, незалежність. Це в жодному разі не фемінізм. Я - жінка, яка протестує проти правил 
зовнішнього світу, проти стереотипів існуючої системи, персон, але яка потребує захисту і любові 
чоловіка». 

Уважний глядач, який захоче зіставити всі експоновані роботи Весели Найденової побачить, 
що останні з них («Кармен», «Я - Софія») дещо інші.  Жінка на них стала більш самодостатньою. 
«Вона навчилася любити і пробачати» - каже авторка. Загалом, художні роботи Весели - це дуже 
інтимне послання жінкам, відзначає Ростислав Котерлін. Чоловіки можуть спробувати його 
відчитати  -  якщо врахують поправку на свої моделі сприйняття». 

           З матеріалу «Галицький кореспондент» №7 від 16 лютого 2006р. 
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Ростислав Котерлін, у буклеті до українсько-польської виставки «Увага!» зазначив наступне 
про творчість Весели Найденової :  

«… Живописні полотна Весели Найденової «Мій друг ПМ», «Я люблю АКМ», «Це мої гори і 
моє море» із серії «Балканська жара» найбільш місткісно характеризують не лише естетичну, але й 
«ідеологічну» канву творчих пошуків художниці. Експресивні апеляції до постаті «жінки зі зброєю» з 
одного боку можуть бути свідченням естетично ви рафінованого голосу крові авторки, а з іншого 
боку - це особисте, героїзоване і навіть міфологізоване, переосмислення «балканської теми» …  

… З іншого боку бачимо образ жінки-«спокусниці», яка є органічною серцевиною  
ландшафту, «володаркою гір і моря». Хтонічна і зачарована, витримана у холодному колориті, 
декорованому яскраво вираженими теплими акцентами, вона демонструє відкритість і спокій …». 
 
 
 
 

Весела Найденова :    МЕКСИКА 

Анатолій Звіжинський  у буклеті до виставки Весели Найденової «Мексика», яка відбулася у 
2008р, писав наступне :   «… «МЕКСИКА» - декілька давно намальованих на фанері робіт, що ніколи 
не виставлялися на широкий загал. Насправді, там мало Мексики, як такої. Це радше, уявна, 
вигадана країна, ілюзії про яку розбавлено декількома штампами з ацтекських барельєфів. Нема 
кактусів, нема Троцького, нема сонця …   По-дитячому наївний живопис-графіті на фанерних 
посилках торкає чимось іншим. Міфи, створені інформацією з книжок  чи TV, вибудовують в уяві 
кожного свою «Мексику» - країну утопію, країну казку. Вождь, Цариця, Воїн з Птахою, Жаба, Риби, 
Змій і Пантера, Піраміда - прості до прочитання сюжети, персонажі котрих віднайдемо у казках 
різних народів світу. В українських також.  Відв’язано-недбале, мінімалістичне художнє виконання, 
обмежена палітра, м’яка легкість контурів все це працює на швидке фотографічне сприйняття, де не 
треба думати, шукати, а лишень ковзати по поверхні, зачіпаючись поглядом за рельєфи. Мексика, 
як край відпочинку …». 

Ярослав Яновський :  Мексика  увісні  та насправді.  

 «… В експозиції виставки Весели Найденової «Мексика», яка експонувалася в арт-кафе 
«Химера», ми спостерігали невелику кількість робіт рівностороннього формату. Потрібно зазначити, 
що серія робіт є 13-річної давнини.  

Казковий за змістом, наївний за формою живопис відображає внутрішній світ авторки. 
Знакова система символічних зображень відтворює життєвий сенс. Стисла графічність образів та 
експресія, деталізована композиція і пастельність кольорів перетворюють кожен квадрат на 
самодостатній твір. Більшість робіт можна трактувати як присутність «казкового макрокосмосу у 
мікрокосмосі».  Знаково також  виглядає матеріал, на якому виконано твори  -  байцьована фанера, 
за принципом, дизайн ексклюзиву.   Цікаво, що роботи не обмежуються лише живописом, тут 
присутній графічний об’єм-рельєф та суха голка.  

Найденова у цих роботах сповідує безпосередність, спонтанність побаченого, почутого чи 
вимріяного.  У неї присутній  величезний оптимізм та фонтан енергії, вона хоче перепробувати 
майже все. В роботах відсутній пошук правди життя, істини і навіть філософії. Краса тут є просто у 
вільному вигляді.  Найденова не документує побачене та почуте  -  і в цьому полягає її незалежність. 

Еволюція сучасного мистецтва - це еволюція ландшафту. Еволюція мистецтва - це 
одночасний,  але протилежний рух.  Від очевидного до невидимого. 

Ідеї є всім і нічим, собою й іншим. Вони вже тут, і наші ходи часто визначені їхнім 
календарем. Вони вибирають нас, переписуються на наші матриці, розчиняються, існуючи у формі 
коду, а потім перевтілюються, робляться з нашого матеріалу множинними копіями. Потім буде 
хтось наступний  і не знати, який кусочок нашого тексту вони заштрихували, а який вирвали і 
понесли за собою. Ця стратегія неописана жодною наукою про суспільство. Першим має бути нове 
мистецтво. Можливо, осмисливши переслідувачів, можна буде повернутися знову і продовжити 
вічну гонитву за мистецтвом …». 

               З матеріалів газети «Захід пост» №39 від 9 жовтня 2008р. 
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«Балканська Киця», 2001р.            «Балканська жара».            «Циганський час» », 2001р,  олія, полот. 

     
«То моє море, то мої гори», 2001р.                    «Балканська жара»,       «Дивись Райно, дивись», 2002р.  

     
«То моє море, то мої гори», 2001р.                   «Балканська жара»,        «Я люблю АКМ», 2002р. 

 

Весела Найденова : 

 «Якось, побачивши вперше моїх «балканок», Віктор Мельник звернув увагу, що вони мають 
синє забарвлення. Не знаю чому, але він порівняв мене з мексиканкою, художницею Фрідою Кало.  

Дехто зі знайомих жартує з приводу «Аватàру» (кіно), забуваючи, що мої образи написані 
задовго  до  появи  цієї кінострічки.   Просто  вважаю  синій  та  всі його відтінки  одним  із  найбільш 
Благородних  і  найбагатших  кольорів  з-поміж інших барв …». 
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Весела Найденова, диптих «Кого чекаєш?», 1995-2001рр.  п.о.  (приватна колекція).  

 
 
 
 
 
 
 

    
Весела Найденова,   «Поцілуй мене знову …»,    «Юдифь», 2001р,  олія, полотно.     

         1995р, акварель. 
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 «Воїн і Птах»,    «МЕКСИКА», 1995р, живопис на фанері.                    «Вождь».  

            
«Цариця»,     «МЕКСИКА», 1995р, живопис на фанері.                                      «Риби».  

            
«Жаба»,    «МЕКСИКА», 1995р, живопис на фанері.                    «Змій і Пантера».  
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«МЕКСИКА», «Піраміда»,   1995р.           «Казка про Черепаху»,  ілюстрація;  2012р. 

      
«Казки про  Казки», серія,  ілюстрації;  2008р. 

 
Весела Найденова : 

 «… Картини Ярослава Яновського : «Змій, який повзе в обидва боки», «Поле засіяне 
маками», «Дівчинка, яка вийшла з підземелля» і «Дерево, яке не стало сонцем», які представляють 
його ранню творчість, надихнули на створення мною серії казок, зокрема: «Дівчинка, яка вийшла з 
пдземелля», 1994-1995 роки, у якій присутні і Дівчинка, і Змій, і Дерево, яке не стало сонцем. Далі 
вже були інші картини та інші казки …». 
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1.  Казка «Чари  і  Малий Ростом»,   2012р.                2. 

 

      
3.          4. 
 
2, 3, 4 -  Казки «Непрочитані Казки»,  серія ілюстрацій;   2011-2012рр. 
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Веселіна Найденова, з серії «Непрочитані казки», 2011р, мішана техніка. 

 

        
Веселіна Найденова, «Казка про Кішку», 2012р, мішана техніка. 
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«Збирачі  винограду»,  2011р.               «Дракон, що охороняє Сон» («Охоронець Сну»), 2012р. 
 

Фрагмент казки «ДІВЧИНКА, ЯКА ВИЙШЛА З ПІДЗЕМЕЛЛЯ» : 

 «… Самій не вірилося :  з нею трапилося стільки незвичного;  вона побачила і відкрила для 
себе стільки нових речей;   до того ж - зустріла справжнього Принца!   І тепер іде із цим красенем 
полем засіяним маками, посеред якого росте дивне Дерево, що мріє стати сонцем! Тільки от не 
могла зрозуміти, чому ж, якщо тут так дивовижно, їй забороняли виходити з Підземелля? Але вона 
зовсім забула про білого Змія. Тим часом, віддалялася від свого Підземелля, відчуваючи його 
сильну руку. Зовсім не спадало на думку, що поруч із нею той самий Змій, котрого злякалася, веде 
за собою у цей незнаний світ …   Несподівано зробилося моторошно, її пальці заклякли в руці юнака. 
Дівчинка з острахом озирнулася і не побачила входу до Підземелля. Вона вже опинилася надто 
далеко від нього. Спинилася і висмикнула свою руку з його. 

- Що трапилося, моя крихітко?   - спитав Юнак. 
- Я далі не піду.  Я хочу повернутися. 
- Чи знаєш, дорогенька, що назад вже не повернешся? 
- Чому?  - в її очах світився страх. Тільки тепер побачила  в очах Юнака  блиск зміїного 

холоду. 
Він схилив голову до її обличчя і своїми губами ніжно торкнувся її вуст. Відчула, як трунок 

розлився в ній смертоносним потоком. Він посміхнувся : 
-             Повернутися ти не зможеш ніколи … 

Дівчинка пустилася бігти від нього. Він стояв і дивився втікачці услід. Вона впала. Почула  
страшний гуркіт десь глибоко під землею. Десь у глибинах зсувалося каміння, руйнуючи її світ. 
Дівчинка лежала на землі і плакала. Той світ зруйновано нею самою, вона ж пішла без дозволу, без 
жодної причини на те, аби вчинити таке. Єдине, що залишалося  -  обійняти самотнє Дерево, яке 
попри те, що не стало сонцем, випромінювало тепло. 

-             Воно таки є сонцем …  - шепотіла, тулячись до нього. 

Дерево поволі вмирало, але все ще вірило, що перетвориться на Сонце. 
Змій кудись зник. Тільки отрута розлилась її тілом і Дівчинка, обійнявши Дерево, чекає на 

Змія …   Вона ненавидить і водночас любить його, бо Він  -  єдиний, хто залишився в неї на цьому 
світі …». 

         Софія, 1994р. 
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Фрагмент казки   «ПТАХ  і  ЦАРІВНА» : 

 «… Він самотньо сидів на камені, на самому краєчку гори.  Давно не приходив сюди, відтоді, 
як був тут востаннє з Царівною. Самотній Птах сидів наодинці зі спогадами, без жодного почуття :   
ні радості, ні печалі, ні збентеження … мав тільки відчуття, що хтось має прийти сюди. Дивне 
відчуття страху раз у раз закрадалося в душу, відколи Вона полетіла від нього. Він знає - то його 
Царівна покликала сюди. Нарешті зважився таки прийти сюди знову. Він відчув, як чиясь рука 
торкнулася його. Обернувся і побачив  -  Вона стояла і всміхалася : 

-               Я вже вмію літати   - промовила, проникливо взираючись у його зблідле обличчя. 

У відповідь він тільки дивився на ту, що вже не чекав побачити. Всміхнулася, дивлячись, як 
він розгублено розглядає її. 

- Довго ж ти не приходив сюди. 
- Так. Я давно тут не бував. 
- А я чекала на тебе. Так хотілося політати з тобою … - лагідно дивилася на нього, 

здаючись легкою хмаринкою, яка спустилася з неба.  Втім, таке явище тут, на горі, не дивина. 
- От, я і прийшов - чув, як тремтить власний голос. 
- Ти ще не розучився літати? Хочеш побачити, як я здіймаюся до неба? Якби ж ти 

тільки знав, якою щасливою я почуваюся, відколи ти навчив мене літати і пташкою пірнати поміж 
хмарами -  замріяно говорила Вона. 

- Справді? Ти дуже гарна …   - прошепотів, не тямлячи, що каже. 
- Ти ніколи не казав, що я вродлива - здивувавшись, одказала Царівна. 

Мов зачарований, дивився на неї. Відчував  - не володіє вже собою. Ця остання зустріч мала 
бути саме такою, а не інакшою. 

- Дай руку - нечутно повела за собою. 

Як і Він колись привів ЇЇ сюди. Тепер Він стояв на самому краєчку прірви і ніколи ще не мав 
такого страху, як цієї миті. Все враз почало видаватися точнісінько таким, як того дня …  Тільки зараз 
Вона  керує його думками і рухами. 

- Дивися, я лечу!            - здійняла руки легкими крильми і пташкою кружляла в повітрі. 

Зачарований Царівною,  Птах зробив крок у безодню …». 

   Софія - Івано-Франківськ 1994р. 
 

Весела Найденова :   ПТАШКА  

Дивний чоловік пробирався крізь натовп, що завжди вирує на великому ринку.   І як лиш 
витримують таку кількість людей ці вузенькі старі вулички середмістя? 

Його рухи сповнені розкутості і невимушеності. Та й зовнішність дивна :   розкуйовджене 
волосся льняного кольору, сірі очі й неголене обличчя  виглядали незвично. Байдужим поглядом 
ковзав поверхнею людської течії. Здавалося, що плащ заважав рухатися, бо розвіювався і зачіпався 
за перехожих. Гудзики давно повідривалися, то ж не було чим застебнути. 

Збоку почулося пташине щебетання. Там стояли клітки з усілякими пташками, які стрибали і 
радісно безтурботно цвірінькали. Він рішуче звернув до тих кліток. Зупинився перед однією з них. У 
ній були канарки. Довго не думаючи, швидко відчинив дверцята і в його руці  опинилася м’яка 
жовтенька пташка. Це тривало якусь мить. Ніхто навіть не зауважив, що трапилося. Канарка аж ніяк 
не сподівалася на таке. Пальці розімкнулися, відпускаючи жовту кульку у політ. 

Чоловік зник у натовпі. А пташка злетіла у прозоре небо. 
 Івано-Франківськ, 1994р. 

  

Весела Найденова :   СПОГАД 

Коли я був Каменем  і лежав на верхівці гори  -  я думав, що я володар світу,  який встелився 
перед моїми ногами. 

Коли я був Птахом  -  я літав так високо,  що був недосяжним. 
Коли я був Рибою   -  я плавав у океані,  і  увесь океан належав мені. 
Тепер я Людина, і не маю нічого. Вже не такий міцний, як Камінь; не такий вільний, як Птах; 

не спроможний жити у цьому світі, як Риба у воді. Живу тільки тому,що народився Людиною, в 
цьому жорстокому світі … 

         Софія, 1994р. 
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Весела Найденова :   КАЗКА 

Ріка бере свій початок звідти, де народився ДУХ КАРПАТ. 

Чи чутно кому, як хтось, далеко в горах, кидає у глибочезну прірву велетенські камені, що 
гуркотять, наче грім, або порядкує по лісах невидимою сокирою? То ВІН  -  могутній та величний, 
лишився там, де народився, прирікши себе не на самотність, а на щастя свободи. 

Змалечку пестив на найвищих полонинах свої хмари. Лежав на м’якій траві, і синява очей 
його зливалася з небом. Птахом здіймався в небо, літаючи у невідому далечінь  -  тому в нього 
виросли крила. Змією проникав у найглибші надра, пестячи свою кохану  -  ЗЕМЛЮ.  ВІН став ЇЇ 

ДУХОМ,  ВОНА  -  ЙОГО ПЛОТТЮ. 

 Знайшовши спокій у самотності, сидить на височенній горі великий ПТАХ.  Це ВІН  -  спочиває 
після довгого польоту. А білі Камені розповідають йому про те, що відчувають лежачи тут, під 
гарячим сонцем, під дощем та снігом, грайливим вітром  -  багато ж бачать вони звідси. Згадують те, 
що було на цьому місці мільйони років тому …   Живуть Камені своїми спогадами, що їх руйнують. 
Але ВІН не звертає на них ніякої уваги, ані на їхні розмови, тільки мовчки слухає. Бо ВІН закоханий у 
НЕЇ,  у ЇЇ гори, ліси полонини, річки й потічки. Лише його пускає у себе, йому розкриває свої 
таємниці, дає сили та життя. 

 Щоранку, як тільки сонце полум’ям променів торкається ЇЇ волосся, а вітер розчісує, 
гойдаючи багатовікові сосни, ВІН входить у ріку. Кохана цілує його мокрими, прозоро-чистими 
цілунками, що кришталево-холодні і водночас - гарячі й палкі. ВОНА стала водою у річці, щоб 
цілувати його. І потім ВІН знову стане великим ЗМІЄМ, аби пестити ЇЇ грунт та надра. Паруватиме з 
НЕЇ після дощу … 

ЙОГО можна стріти на стежках у непрохідних похмурих лісах, ВІН може бути сивим Старцем, 
чи Юнаком, або Птахом чи Змієм, навіть - Туманом.  ДУХ вічний і невтомний, ВІН - Стихія 
Карпатських схилів. 

 

Фрагмент  казки   СИНЯ СУКНЯ 

       «… Художник завжди був самітником, навіть посеред натовпу. Хоча до вподоби йому 
оплески, залишався байдужим до всього оточення. Він полишив Місто, яке завдало йому болю, 
попри усе, що він зробив для нього. Художник любив своє Місто, збудоване колись на болотах;  
разом з усіма тими духами, що вешталися його вулицями вночі і стогнали у забутих підземеллях;  
разом з привидами, які досі живуть у кам’яницях Станіславського серця, але не його мешканців. Він 
любив гори, проте життя закинуло його на берег Океану. В житті трапляються речі, не залежні від 
нас.  

Синя даль водяного простору зливалася із блакиттю безмежного неба. Кожен захìд та схід 
сонця не були схожими на попередні. Тут Художник збагнув, що жодна фарба у світі не передасть 
усієї божественної величі та краси, які щовечора та світанку дарували небеса ...   Силует самотньої 
постаті вимальовувався на тлі різнобарвного неба, нагадуючи про мізерність людського життя. 
Навчився годинами сидіти на березі і слухати невгамовну і мінливу бесіду Океану. До того ж він 
виявився також добрим слухачем. Принаймі, не виказував нікому почутого від Художника. 
Накочуючи свої кудлаті пінисті хвилі на самотній, не олюднений берег,  навіював смуток і чогось 
тільки паскудні спогади про Місто.  

          Власне, через це і оселився тут Самітник. Сюди майже ніколи не навідувалися люди. 
Здавалося, це заховане поміж  скелями, забуте всіма місце стало надійним притулком для 
Художника. Доки, одного з тих яскравих і сповнених душевного супокою вечорів, його волосся не 
торкнулася чиясь тендітна рука. Він, цілковито заскочений зненацька такою незвичною з’явою ще 
когось на його березі, обернувся і побачив Дівчину. Його очі виражали подив і спантеличення так, 
ніби перед ним стояв привид. А вона всміхалася до нього, випромінюючи незвичні для теперішніх 
людей, безпосередність і щирість …». 

 Івано-Франківськ, 1998р. 
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Весела Найденова :   ТІНЬ  ІМПЕРАТОРА 

Обличчя його було блідим та змарнілим, (видаючи недугу, що два тижні не дозволяла йому 
їсти), тільки очі хворобливо світилися, визначаючи тим блиском те, що йому довелося пережити. 
Через це очі видавалися значно більшими, ніж завжди. Слабість та безсилля цілих два тижні 
приковували його до ліжка, а поруч із ним усі ці дні залишалася його Тінь. Скидалося на те, що 
Ангели вперто не хотіли забирати його до райських садів, тому він перебував в якомусь дивному 
стані, наче між небом та землею. 

Все найгірше - позаду. Він вже й розмовляти міг без зусиль. Бо перед тим його говір 
скидався на незрозуміле белькотіння. На вулиці так гарно, як може бути тільки ранньої осені. Сонце 
грало в схованки :   то ховалося за хмари, то визирало знову. 

Йому набридло лежати, та й сили відчував вже у собі трохи більше, щоб пройтися. Та чи 
знаєте, що може трапитися, коли людина - не просто людина, а Імператор - показується на світ 
Божий після двох тижнів двобою з недугою? Це визначна подія. 

Уявіть собі, коли він вийшов на вулицю, то сонце ображено заховалося за хмару. Здавалося, 
його очі своїм сяйвом затьмарили сонце. Вітер, що до цього моменту, немов пристрасний коханець 
роздягав дерева, безжалісно зриваючи з них залишки золотих прикрас і жбурляв ними перехожим у 
обличчя; тепер полишив свою гру з ними і вчепився до його волосся, заплутуючись у ньому, 
розкуйовджуючи, насуваючи пасмами на очі. Імператор спокійно йшов, під його ногами шаруділо 
пофарбоване барвами осені листя.  Знову, як завжди, занурений у свої роздуми. В думках малює 
небачені досі картини, створює свій незбагненний світ і зовсім не зважає на те, що навіть будинки 
обертаються за ним, завертаючи вікнами, немов очима, йому вслід. Налякані горобці та інше 
птатство позривалися з дахів, не розуміючи, що коїться. Дурні; просто не знають, хто в цей момент 
чимчикує по вулиці ...  

Ось нараз сонце пробуджує його, пробиваючись променем крізь дошки, зазираючи в очі. 
Мружачись, побачив, що мідниця вщент наповнена дощовою водою, тож вночі падав дощ. Після 
того, як вмився тією водою, вибрався на дах. Тінь вже сиділа на даху. Чому „Тінь”?  Бо була скоріше 
тінню, котра слідувала повсюди за ним, ніж вродливою жінкою, тіло якої дарувало йому тепло і 
пристрасть. Вона, мабуть, померла би без його любові та присутності. Понад усе в світі боялася 
залишитися без нього, а ще страшніше - поховати його. Він для неї був всім тим, чим могла бути 
одна кохана людина для іншої, хоча вона й не здогадувалася, ким він є насправді. Адже він був 
Імператором. 

Обоє любили сидіти на даху :   звідси відкривався вид на все місто. Таких відчуттів свободи 
не подарує жоден палац.  Сидячи на даху, мали більше, ніж будь-хто там унизу.  Голуби, які 
ділилися з ними своєю їжею, не підозрювали, що діляться хлібом з самим Імператором. Тут увесь 
світ немов належав йому, був перед ним як на долонях.  Проте, він ніколи не хотів бути володарем 
світу, залишався вільним Імператором, що живе під дахом.          

 Івано-Франківськ, 1995р. 
 

Весела Найденова :   КРІСЛО 

Тепло її сідниць й досі відчувало на собі Крісло. Навіть крізь вбрання обшивкою відчувало 
гаряче м’яке тіло ...  Крісло занурювалося у свої спогади. 

-Ти знову згадуєш?  - брутально перервало думки Дзеркало, яке завжди мало якісь 
нахабні питання. 

- Поглянь на себе - ти ж звичайне старе, нікому не потрібне крісло! А мариш нереальними 
речами і уявляєш собі казна що - іронізувало і зневажливо фукало Дзеркало.  

- Невже ти стало таким зухвалим тільки через те, що тебе розбили?  - спокійно 
мовило крісло зі свого кутка - а я мушу стояти тут, поруч, і вислуховувати твоє постійне 
невдоволення всім, що тебе оточує. Така це неприємність ... 

- О-о, так! Розбили! Яка непристойність і, між іншим, розбила мене саме та навіжена і 
ненормальна, про яку ти досі мариш! Невдячна істота! Яке ж то неподобство  -  взяти і запустити у 
мене вазою.  За своє перебування у тому домі вдалося переконатися неодноразово, що люди дивні, 
не передбачувані створіння, а розуму в них не більше, ніж у того старого підшафка.    Якби ж бодай 
здогадалися, що дивлячись на своє відображення, насправді розкривають всі свої потаємні думки ... 
- ображено провадило своєї дзеркало. Тріщина променями розходилася від місця удару вазою. 
Лакована потріскана дерев’яна рама все одно виглядала розкішно. Дзеркало понад усе пишалося 
своїм вишуканим різьбленим обрамуванням.   

Ліжко, старе родинне ліжко, поважно спостерігало збоку за цією суперечливою бесідою. І 
вважало цих двох диваками і далекими від справжніх почуттів, які могли відчувати і зазнати люди. 
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Тільки воно знало правду про ночі потаємних насолод та 
втіх кількох поколінь закоханих цієї родини. Було посвяченим у 
найінтимніше  -  але мовчало. 

Усі ці старі покинуті речі продовжували жити на горищі 
власними спогадами та сподіваннями ще потрапити колись до 
вітальні, чи бодай до дитячої. Дзеркало й далі кепкувало з 
старого крісла, а те, в свою чергу, заздрило ліжкові, бо та, що 
полонила його думки, з насолодою лежала в ліжку споглядаючи 
сни. Проте ліжкові, власне кажучи, було байдуже до того, хто 
саме на ньому лежить.  

Вона ж, сидячи у кріслі, навіть не могла собі уявити чи 
запідозрити, що воно невимовно раде з того, що її тіло 
торкається і притискається до його обшивки. Але завжди 
найзручніше почувалася саме у цьому кріслі. Все було б чудово, 
якби врешті його господарка не закохалася і до них  не почав 
навідуватися її приятель. За своїми прогулянками дедалі рідше 
згадувала про улюблене крісло. А того нещасливого для крісла 
дня, запропонувала приятелеві присісти у крісло і зачекати, поки 
вона причепуриться. Бідолашне Крісло немогло витримати такої 
образи. Ревність остаточно підточила його дерев’яні сили ... 

Попри те, що вона таки шкодувала за отим кріслом, його так ніхто і не відремонтував. Зате 
нарешті з’явилася нагода позбутися старого і висадити його на горище. Його спіткала така ж доля, 
що й інші старі речі. 

Тут вони мають свій окремий світ  -  світ старих речей ...           1999р. 
 
 
 
 

Весела Найденова :  МАЙСТЕР і МЕТЕЛИК 

Могутній Князь високих бескидів оголосив, що хоче, щоб йому збудували в горах палац, 
якого світ не бачив. Він запросив на роботу найкращих майстрів. Князь дуже вимогливо ставився до 
будівничих, але ніхто не міг йому догодити. Через це він став іще лютішим, бо палац був його 
давньою мрією. 

Якось, вранці, йому повідомили, що прийшов Майстер з якоїсь далекої землі, який може 
працювати на будові. Князь запросив Майстра і той взявся до роботи. Невдовзі Князеві захотілося 
показати своїй Княгині, як швидко будують його палац.  

Княгиня була надзвичайно вродливою. Коли Князь з’являвся з нею на люди, то всі навколо 
так і милувалися її красою, поставою та шляхетністю. Вона була чужинкою, донькою володаря 
далекої Країни Теплих Морів. Саме тому її врода видавалася незвичною. Але завжди Княгиня 
залишалася мовчазною, в її очах часто тремтіли сльози. Вона сумувала за своєю країною. 

Палац спорудили так високо, що хмари зазирали у його вежі. Аж подих захоплювало те 
дивовижне видовище. Палац було вивершено так бездоганно, що більш вишуканих та досконалих 
форм досі тут ніхто не бачив. Тільки й мови було, що про дивовижний палац, який спорудив 
Майстер-чужинець. Цей палац, наче справжнє втілення Князевої мрії  -  височів на горі. Видно його 
було здалеку і з усіх сторін.  

Коли Княгиня побачила палац, їй не вірилося, що таке можливо. Вона закохалася у Майстра, 
дивлячись на його витвір і не побачивши іще його самого. Слава про Майстра та палац розлетілася 
далеко за межі Князевих володінь.  

Відтак забажав Князь, щоб Майстер так само досконало виконав його портрет та портрет 
Княгині, витесані з каменю, привезеного з-за моря. Спершу Майстрові позував Князь. Побачивши 
свій портрет, вирізьблений у камені, Князь був у захваті. Сонячний промінь, що освітив скульптуру в 
ту мить, коли Князь споглядав його, наче оживив той кам’яний образ. 

Після цього Князь наказав Майстрові братися за портрет Княгині. Майстер не знав, що Князь 
дуже підступний  і  не поспішав  платити  за вже виконану  роботу.   Проте,  він  взявся за роботу над 
скульптурою. Княгиню він міг бачити тільки здалеку, але це не заважало Майстрові працювати над 
кам’яним образом прекрасної жінки. З кожним днем наближалося завершення скульптури, а 
Майстер дедалі сильніше любив свій витвір  -  так, наче бачив перед собою живу Княгиню.  
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Треба сказати, що сам він був родом із тієї ж далекої Країни Теплих Морів, що й Княгиня- 
Чужинка. Але подорожуючи із князівства до князівства, із королівства до королівства, Майстер 
побачив багато країв та людей, створив чимало прекрасних скульптур та картин, аж поки не дістався 
цих земель, де почув про Князя та палац, який він мріяв спорудити. Тож і вирішив Майстер 
спробувати свої сили.  

 Настав той день, коли Князь мав побачити портрет своєї Княгині. У супроводі своїх 
прислужників він із дружиною увійшов до майстерні, посеред якої стояла прекрасна кам’яна 
скульптура. Глянувши на прекрасний витвір, Князь відразу ж зрозумів, що створено його з 
надзвичайною любов’ю. Портрет було виконано так само бездоганно, як і попередній, але це не 
сподобалося замовникові. А Княгиня, зустрівшись очима із поглядом Майстра, зрозуміла, що 
вперше бачить того, на кого так давно чекала. Вона не могла відвести очей від Майстра, бо 
впізнала, що він із її країв.  

Розгніваний Князь перехопив очима погляд Княгині і в його голові з’явилася думка - стратити 
Майстра, за його зухвалість. Чорна ревність оселилася в його лютому серці. Він наказав схопити 
Майстра і кинути його у вежу, щоб стратити на світанку. Ключі від страшної вежі зберігав німий 
Ключник. Давно, для того, щоб він не виказав чорних таємниць жорстокого володаря, Князь звелів 
вирвати йому язика.  Хоча німий слуга зберігав вірність своєму Князеві, він співчував Княгині, яка 
завжди була доброю до нього.  

Пізно вночі Княгиня вийшла зі своїх покоїв і не зволікаючи пішла до німого Ключника. 
Старий трохи вагався, бо ніколи іще не смів ослухатися Князя, проте розумів, що треба врятувати 
невинного Майстра, тому віддав ключ від вежі, щоб Княгиня відімкнула важкі дубові двері темниці. 

Майстер був вкрай здивований, адже він не сподівався на порятунок і чекав ранку. Тож 
побачивши перед себе Княгиню-Красуню, яка відімкнула його, не міг вимовити й слова. 

Зате вперше почув чарівний тихий голос своєї 
визволительки, яка сказала йому, щоб втікав не гаючи 
часу. Закоханий Майстер намагався вмовити Княгиню, 
щоб вона йшла із ним, але красуня пообіцяла, що 
невдовзі сама знайде його. Коли втікач зник у темряві 
ночі, Княгиня замкнула темницю і повернула ключ 
німому Ключникові, а сама пішла у свої покої, ніби 
нічого й не сталося. 

На світанку Князя сповістили, що в’язень зник з 
темниці. Розгніваний Князь зрозумів, що без допомоги 
Княгині тут не обійшлося, тож вирішив покарати її. Убіг 
він у покої дружини. Вона саме стояла біля 
відчиненого вікна й дивилася на сонце, яке 
підіймалося над синіми горами, знаючи, що Майстер 
вже далеко від палацу і у безпеці. В ту мить, коли 
розлючений Князь простягнув до неї руку  -  з-під його 
руки  випорхнув  тільки прекрасний легенький метелик 
і вилетів крізь вікно на волю. 

Жорстокий та невдячний Князь залишився у 
своєму палаці сам, наодинці з кам’яним портретом 
Княгині. А Княгиня-Метелик і досі шукає по білому 
світові свого Майстра. 

І вона знайде його ...    
                       1995-1996р. 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Веселіна Найденова : 

Серія казок «Квіт папороті» (1995-96) включає в себе казки «Чарівне зілля» та «Зміїна 
подяка», до написання якої мене надихнула наступна оповідь Ярослава Яновського про випадок, 
який начебто довелося пережити одному дідусеві-гуцулу в Карпатах, коли він ще був молодий 
лѐгінь (пос.Брустури,  Кос. р-н,  Ів-Фр. обл.). 
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                                                             Змії та  дракони. 
«… Якось у Карпатах, старий гуцул розповів мені  байку-бувальщину. Його дідо, коли ще був 

молодим ( за часів Австро-Угорщини), пішов у полонину по свою корову. Вийшов він ранком на 
св.Покрови Богородиці, та  йшов так до полудня. Аж тут виходить з лісу на невеликий плай, поміж 
смереками. І бачить, як до центру галявини з лісу сповзаються змії. Гуцул зі страху виліз на смереку і 
дивиться, що буде далі. А змії все виповзали та виповзали і стало їх так багато, що не видно було 
трави. А тоді непомітно, з поміж кущів, виповз величезний Змій, по наших мірках, десь метрів 
приблизно три-по-три. І коли він повз - то за ним горіла трава і залишався довгий сірий слід попелу. 
Молодий легінь так принишк на смереці зі страху, що боявся навіть ворухнутися. Змій заповз у 
центр галявини, підняв голову і декілька хвилин щось шипів. Всі інші змії уважно прислухались до 
свого „цісаря”. Коли ж Змієва „промова” завершилась, всі вужі, гадини, гадюки та ящури почали 
помалу розповзатись («спати на зиму»). І за годину галявина стала порожня. Гуцул зліз зі смереки, 
пішов по корову і розповів вівчарям про те, що видів. Старі люди кажуть, що таке буває раз на сто 
років. Може тепер і є той час, коли ці сто років пройшло …». 

          Ярослав Яновський. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Весела Найденова :    АНАРХІЯ свого ПОЧУТТЯ. 

Внутрішня самотність призводить до невпинного пошуку. Це в свою чергу викликає безлад 
думок і неконтрольовану нестримність певного почуття. Усі ті почуття різні. Вони некеровані і 
безладні :  від несамовитої ненависті до безмежної любові. Усе це породжує проекти, які на 
думку інших, можуть становити певну «небезпеку» для суспільства. Подвійні стандарти нашого 
суспільства, насправді, втілюють усі види збочень і нині є «морально» анархічними, оскільки 
справжнє мистецтво є непередбачуваним і самодостатнім. Навіть художник, який вважає, що не 
намагається знайти нічого, постійно перебуває у стані неспокою. Підсвідомо кожен прагне чогось. 
Оце «щось» у кожного власне. 

Розуміння анархії суспільства, надто у «науковому» світі прийшло до мене після чергового 
«наукового досвіду» (7 років писала «дісер»). «Бùче поводження і походження», вседозволеність зі 
сторони пострадянських «наукових» осіб, яка була спрямована на мене, є нічим іншим, ніж як 
проявом їхнього внутрішнього страху. Ці люди «підставляють» інших людей, вважаючи, що після 
цього ретельно приховують свою безпорадність перед власним страхом. 

Після перебування на межі психологічного зриву і вмирання, до мене прийшло розуміння 
того, чим направду є життя, і як потрібно ставитися до нього. Спершу була психологічна межа. 
Відпало зайве само по собі, залишилося тільки бажання жити і відчуття важливості кожної миті. 
Тому хочу отримувати від життя більше насолоди. «Забила …» на всілякі суспільні тусовки; 
«виділила» з-поміж загалу окремих людей, оцінила їх цінність, як особистостей і спілкуюся з ними. 
Сенс життя в тому, щоб насолоджуватися ним і дарувати насолоду ще комусь, все інше не вартує 
нічого. Людина, яка радіє життю, не завдасть шкоди нікому, але цього не збагнути клану, який хочів 
би все контролювати. Це актуально завжди. 

 Потім, після перебування на межі життя, ще більше переконалася у правоті свого судження. 
Коли відкриваєш очі, після півторагодинного часу темряви і тиші, повного небуття, і боротьби 
хірургів з недугою за моє життя, починаєш розуміти - життя, попри небезпеку і нестерпну біль, 
триває. Все враз змінилося і отримало іншого забарвлення, точніше  -  нарешті виявило справжні 
кольори; проявилися справжні обличчя оточення без масок; реалії повернулися на свої місця: всі 
цінності і важливості справжності почуттів. Бачиш очі лікарів, які вдивляються уважно в твоє 
обличчя, намагаючись відстежити, чи не відбулося якихось змін і перше, що робиш  -  всміхаєшся до 
них і питаєш  -  «Це все?». У відповідь також посмішки. Через те, що вже не було того несамовитого 
нестерпного болю, замість нього  -  шалене бажання летіти. Йти назустріч до нового щастя, нового 
життя, життя сповненого справжності почуттів і сенсу, цілковито інакшого, ніж досі. Дотепер воно 
марнувалося на речі і людей, що не вартують нічого, бо є втіленням рабства власних збочень, які 
вилазять з них, попри ретельне намагання приховати свою внутрішню зіпсутість. 

Коли відкидаєш парево, отримуєш насолоду від власної «анархії» думок і почуттів, не 
впускаєш туди нікого. За собою залишаю право бути з ким хочу і право робити, що хочу. І це моя 
власна «анархія». 

        Івано-Франківськ, 2008р;    до  альманаху «Кінець Кінцем». 
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Веселіна Найденова. 
 

Бордѐлі Станіслàва. 
 

… Перше враження, яке 
на мене справило приміщення 
старого Худ-графу (художнього 
факультету Прикарпатського 
університету на вул.Мазепи; 
тепер там ПедІнститут), це 
відчуття, що я потрапила до 
реально діючого борделю (до 
приходу «червоних» у 1939р. тут 
дійсно був бордель - 
центральний у м.Станіслав, 
сюди приїздили розважитися 
навіть зі Львова).  Дух 
бурлескового життя наповнював 
фойє і так званого «Актового 
залу». Актовий зал - на першому 
поверсі старого Худ-графу, з 
обох сторін розташовано по дві 

кімнати - навчальні кабінети. Можна з легкістю уявити, як за часів борделю тут у залі стояли 
столики; на сцені танцювали дівчата, розважаючи  гостей і клієнтів. Також, тепер можна собі лише 
уявити, якими звабливими та випещено-доглянутими були ті Феї Кохання - маючи на собі тільки 
мережані панчохи й тугі, розшиті люрексом, корсети. 

На другий і третій поверх можна дістатися сходами. Одні - парадні - вели одразу з фойє, а 
інші були приховані так, що клієнти могли і не перетинатися поміж собою. На другому поверсі вихід 
на терасу, яка з’єднує два крила будови. На третьому поверсі по балкону можна було також 
переходити з одного крила в інше. Маленькі кімнатки і трохи більші кімнати, в яких тепер були наші 
учбові аудиторії з живопису, малюнку, композиції - тоді призначалися для надання панству інтимних 
послуг і все це й досі просочене млосним духом борделю. Різниця тільки та, що на стіні зараз 
табличка з написом, що це «Педінститут» і дівчата ходять не в корсетах, а щодо внутрішнього світу, 
то сутність не змінилася … 

Кожне давнє європейське місто мало своїх духів, з-поміж яких «Дух Борделю» посідає аж 
ніяк не останнє місце. Бордель - окрема територія. Така собі маленька держава зі своїми законами і 
правилами, своїм устроєм, яку добре вимуровані стіни розмежовують від зовнішнього світу. 
Потрапивши сюди, немов опиняєшся у Саду всіх можливих земних насолод. Проте все це є не 
більше, ніж ілюзією, короткотривалим задоволенням, дурманом, за яким криється щось первинно-
глибинне - на рівні інстинктів, первісних почуттів - прагнення жаданої насолоди, безтурботності. 
Хтось отримував тут саме ту бажану насолоду, задоволення своїх приземлених, тілесних потреб, 
хтось, як Тулуз Лотрек, що черпав у славнозвісних борделях Монмартру натхнення в образах повій, 
які були йому за натурниць. Стіни борделю бачили зраду, біль розлуки, стогін насолоди, крик 
самотності і навіть - кохання …   У стінах борделю зароджувалися й політичні інтриги. Окремий світ, 
без якого годі уявити не те що нинішній Станіслав, але й, насамперед  -  тодішній …  
 
 

Створенню серії графічних робіт «Борделі Станіслава» (туш, перо), 2008р, передувало 
написання мною роману «Станіславська спека»  у  2003-2005рр. 
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Веселіна Нàйденова :             фрагменти роману          Станіслàвська  спека     (Дух Борделю). 

  Щось було, а може й не було … 
  

 «… Емілія дивилася на подругу і заздрила тому запалу й енергії, з якими та вдавалася до 
нових авантюр. Ліліана виглядала так, наче все з її задуму виходило якнайкраще і вони ось-ось 
святкуватимуть перемогу. 

Дорогою, а йти було зовсім близько, Ліліана розповіла Емі про переваги у спілкуванні із 
людьми. Коли вони увійшли до борделю, то їх облич ніхто не зміг розгледіти, адже вуаль надійно 
забезпечила таємничість осіб. 

Ліліана і Емілія відразу ж піднялися сходами на гору, звідки по балкону вони потрапили до 
вузенького коридору. Тут було кілька кімнат невеликих і дві більші  -  такі собі зали для танців. Знизу 
долинала музика. Там був основний  -  банкетний зал, де стояли столики :  саме тут клієнти могли 
замовити випивку та побачити принади дівчат. Це нагадувало стиль паризьких кабаре  -   там, зі слів 
Лілі, побувала пані Адріана, тому вирішила їх наслідувати : „кабаре”  та  „бордельні” традиції 
французів.  З бічних кімнат,  через зачинені двері, долинали якісь голоси та сміх.  Лілі вийняла 
ключик і відімкнула одні двері.  

- Ця кімната  -  найкраща, тим більше, що майже поряд є вихід на невеличку терасу з 
екзотичними орхідеями та канапами  -  задоволено промовила Ліліана і, увімкнувши світло,  
причинила двері. 

- Справді?  - Емілія зняла капелюшка й озирнулася навколо. 
- Дивися, тут є ще одна кімнатка - Лі відчинила другі двері  - тут є мої : 

шиньйони, дзеркало, вбрання і, звісно  -  тахта. 
- А тут - Ема зазирнула за яскраву китайську ширму і побачила ванну для купелі, 

збоку на пуфику лежав рушник. 
- Гадаю, ти зрозуміла? 
- Тепер  -  так. 
- Затишно, правда?  - Ліліані дуже хотілося, щоб Емілії сподобалося все. 
- Так, затишно  - тихо повторила Ема і зняла свого капелюшка. 

Вона вперше потрапила до такого закладу. Хоча, купують любов за гроші не тільки в межах 
стін цього будинку  -  і всім про це відомо. 

- Поглянь, яка вишукана краса - Ліліана взяла до рук маску. Таких прекрасних масок 
Емілія ще не бачила. 

- Яка гарна - вона захоплено вихопила маску, що переливалася блискітками і 
мерехтіла різними барвами. Була також оздоблена чорним лебединим пухом і прикрашена 
перламутровим бісером. 

- Вдягни її     -    наполягала Лі. 
- Звідки у тебе така краса?  - 

спитала Емілія, вдягаючи маску, яка 
залишила відкритою тільки нижню частину  
обличчя, тобто кінчик носика та вуста. 

- Це один з моїх прихильників 
привіз із подорожі до Венеції. Він був там на 
карнавалі. Взагалі йому довелося побувати 
на багатьох карнавалах у світі. Уявляєш, - все 
місто наповнюють люди у масках, перуках, 
шиньйонах, яскравих костюмах : вони 
співають, танцюють, кохаються, палять 
вогнища і феєрверки. Якось поїдемо туди, 
тим більше, що маски у нас уже є. Життя 
суцільне свято - вона засміялася. 

- Для багатих, Лілі.  
- Для нас, Еміліє, для нас - 

переконливо сказала Лі, поправляючи маску 
на Емілії. - Життя - свято, коли ти сама цього 
забажаєш,  і  не  інакше. 

- Як хочеться вірити тобі ... 
 -  глянула на своє відображення Емілія. 
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- Ну, як?  - поцікавилася Лі. 
- Питаєш?  - посміхнулася Емі. 
- Зараз я вдягну тобі цю перуку, вона 

доповнює маску  - Лілі обережно, досвідченими 
руками вдягла Емілії перуку і закріпила шпильками.  

        Перука була прикрашена так само, як і маска. 
Вони й справді ставали єдиним цілим у створенні певного 
романтичного образу. 

- Дивовижна магія перевтілення - захоплено 
прошепотіла Емілія. 

- Я знаю цю магію-„перевтілення”. Побачиш, 
як я зараз перетворюся на іншу особу. 

        Ліліана начепила на себе перуку золотистого 
блонду і блискучу маску. Тепер із дзеркала на подруг 
дивилися дві прекрасні незнайомки у венеційських масках. 
Тоді Лілі взяла два китайських віяла. Одне простягнула Емі, 
а інше залишила собі.  

- Нам треба піти у велику залу. 
- Туди?   - лякаючись, спитала Ема

 -  я думала, що ми все зробимо тут ... 
- Чого ти боїшся?! Поглянь, ми змінилися до 

непізнаваності. Це навіть  -  не ми.  Ти  ж  можеш  і  
ім’я змінити! 

- Я можу називати себе іншим іменем?!  А 
яким? 

- Не знаю. Яке тобі подобається? Може - 
Жанна. 

- Яка  іще  -  Жанна?  Схоже до  „жаби” - вона 
поморщила носика. 

- Ні.  Справді, треба бути селючкою, щоб мати 
таке ім’я - засміялася Лілі    - то може  -  Жулі. 

Але, судячи з того позирку, яким Емілія зміряла Ліліану, подруга зрозуміла  -  це не підійде.  
Яка  ще  Жулі  у  Станіславі?!   Сміх та й годі.   Обоє замислилися над іменем. І тепер Емілія згадала 
про Терезу  -  один із головних персонажів її незавершеного твору  (який вона так і не знайшла у 
своєму смітничку).   А, що, як вона спробує жити життям своєї вигаданої героїні?! Адже, за 
первинним задумом  -  Тереза повинна б бути досить екзальтованою особистістю, надто у 
поводженні із чоловіками.   Вона ще раз окинула себе прискіпливим поглядом  -  чи пасуватиме  її  
іміджу  таке ім’я,  і спинилася на ньому. 

****** 

- «… Не знаю, наскільки то достовірно, але одного вечора довелося пити із тим самим 
нотаріусом, що підробляв папери. Пройдисвіт додумався не знищити оригіналів, сподіваючись 
заробити і на них. 

- Він напився і вирішив поділитися зі мною своєю таємницею. Так от, на тому тижні я 
зустрів того нотаріуса і він зізнався, що оригінал у нього викупив за великі гроші якийсь, не 
місцевий, пан. Гадаю, що, як вже той хитрюга продав документи, то гроші отримав не малі. 

… Емілії здавалося, що від хвилювання, вона втратить свідомість. Перед очима замерехтіли 
кольорові плями,  тьохкало та завмирало серце.  За кілька хвилин парадними сходами до холу 
спускалося дві неймовірно привабливі  і  загадкові жінки. 
Там, саме перед дзеркалами, стояли щойно прибулі гості. Досить заможні і статечні з вигляду 
чоловіки. Вони обернулися, щойно побачили відбиття у дзеркалі двох краль, які поволі гонорово 
йшли сходами. Тільки один з них, не обертаючись, продовжував дивитися на них у відображенні 
дзеркала.  Надто вже він пильно роздивлявся жінку у чорній масці.  Емілію  здиву вало,  що чоловіки 
відразу ж вклонилися і щільним кільцем оточили їх, вітаючись з Лілі, і називаючи її Лізою. Тоді Ема 
зрозуміла  -  то псевдо Ліліани.  Зважаючи на те, як вони балакали, Лі знала їх всіх. Тільки один 
незнайомець так і залишався проти дзеркала у просторому фойє. 
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Для Емілії, таке оточення було незвичним. Вона розгубилася і, затуляючи обличчя, тобто 
відкриту його частину, віялом, мимоволі намагалася сховатися за плечима Ліліани. З-під маски 
виднілися тільки пронизливі сині очі, що з підозрою зиркали на все, що діється. Нарешті дійшла 
черга розпитувань і до неї... 

- Вам, надзвичайно личать венеційські маски  -  вони, просто створені для вас. Кого це 
Ви приховуєте від нас, люба?  - поцікавився один з чоловіків, нахабно зазираючи за спину 
призвичаєної вже тут Лілі. 

- О, це моя прекрасна Тереза. Вона вперше тут, після далеких подорожей Європою і 
тривалого перебування за межами Станіслава; я вирішила ознайомити її з місцевою екзотикою. 
Тож, прошу шанувати мою милу Терезу! 

Чоловіки, посміхаючись, роздивлялися новоприбулу панну із неприхованою цікавістю. 
Тільки тепер до них приєднався незнайомець, який досі дивився на всіх через відображення у 
великому дзеркалі. Емілія відразу ж впізнала у ньому свого дивного покупця. „Тільки б не впізнав 
…”  - промайнуло в думці і вона ще сильніше притиснула віяло до обличчя. А він з цікавістю 
придивлявся до незнайомки, оскільки її ім’я нагадало йому про чарівну Емілію із крамнички. Певні 
підозри на цей рахунок уже визріли у його голові.  

- Вона, мабуть, дуже гарна, якщо ховає так своє обличчя  -  зауважив один із приятелів 
Лілі. 

- Не сумнівайтеся, хіба я колись казала неправду? - кокетливо мовила Лі  - а хто 
цей вродливий незнайомець?  - поцікавилася, глянувши на того, хто приєднався до компанії. 

- Це мій гість, він нещодавно приїхав із далекої подорожі Європою -  Мартин 
Вільновський, між іншим, йому цікаво буде поспілкуватися із Терезою, так би мовити „обмінятися 
враженнями” від Європи - пан Закревський  лукаво всміхнувся  - до того ж, не знаю як там у 
Європі, а тут у Станіславові - він відвідав ваш заклад уперше - глянув на Мартина. 

- О, вітаю - Лілі простягнула свою руку для цілунку.  
Тоді Вільновський глянув на Емілію, і вона несміливо простягнула свою руку у гіпюровій 

рукавичці.  На мить він затримав її у своїй долоні і це ще більше напружило Ему. 
- Прошу до зали - Лілі говорила, начебто вона власниця цього будинку розпусти. 

Чоловіки рушили вперед. Емілія смикнула Ліліану за рукав, щоб та відстала : 
- Що, ти городиш, яка подорож? Я й забула коли у Відні булла! Крім того, я не знала, 

що, ти тут вже аж така популярна. 
- Еміліє, ти багато про що дізнаєшся. Зараз 

краще я тобі скажу, хто з них хто :  той лисуватий, що із 
ним Мартин, між іншим дуже гарний цей Вільновський, 
так от, а то - пан Кшиштоф Закревський, відомий 
адвокат; другий - трохи старший, більш сивий  -  пан 
Іларіон Гільман, тримає кілька крамничок 
ексклюзивного одягу, кажуть ніби все йому привозять з-
за кордону; третій - барон Вальдемар фон Шандор.  А ті 
два брати Журінські -Тадеуш і Павел - власники 
цегляного заводу. І ще, прошу тебе   -   не будь такою 
напруженою.         Уяви, що ти вже не Емілія, а Тереза, а 
отже, зовсім інша людина. 

- Спробую. Але між іншим  -  де вже та пані 
Адріана? 

- Мабуть  у  залі,  ходімо. 

Вони пішли до дверей, з яких долинала музика. 
Чоловіки чекали на них за столиком, що був одним із 
тих небагатьох столиків, які майже  не було можливо 
розгледіти; до того, ж вони прикривалися оксамитовою 
завісою. На сцені танцювали дівчата. На столиках 
палахкотіли свічечки, утворюючи напівморок, 
освітленою і яскравою залишалася тільки сцена. Тож, 
при такому освітленні, складно було впізнати присутніх, 
зате добре можна було розгледіти дівчат, щоб замовити 
їхні приємнісінькі послуги. 
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Появу у залі двох незвичайних 
жінок одразу ж помітили чи не всі із 
присутніх. Емілії випало зайняти місце 
між бароном фон Шандором та 
Іларіоном Гільманом. Навпроти  -  
Мартин Вільновський, поруч із ним - 
адвокат Закревський, а ліворуч - 
Ліліана,  біля  якої  щільно  розмістилися  
брати Журінські.  

- То як, панове, будемо 
розважатися? -   поцікавилася Лілі, 
запитально оглянувши всіх чоловіків, 
що її оточували. 

-   Звісно, хіба ми не для цього 
сюди прийшли …  - погодився охоче 
барон фон Шандор і, погладивши себе 
по симпатичних чорних вусиках, скоса 
зиркнув на Емілію, котра сиділа так, 
наче проковтнула якогось металевого 
прута. - Чи не так?  - він звернувся до 
Емілії і поклав руку їй на стегно. Емілію 
вразила така відверта поведінка. Вона 
невдоволено зиркнула на нього з-під 
своєї маски, а тоді, ледь стримуючи 
свою лють, забрала його руку зі своєї 
ноги : 

-  Чи не надто, ви поспішаєте?!  - 
спитала вона, пильно вдивляючись у 
баронові очі.  

Вільновський з інтересом 
спостерігав за тим, що відбувалося навпроти. Він впізнав Емілію. З-під його прискіпливої уваги було 
неможливо приховати те, що їй важко вдавати із себе когось іншого. Мартин вже знав, він зробить 
все можливе, щоб цього вечора Емілія, тобто Тереза, залишилася із ним. Цей заклад не для неї. 
Ліліану цікавив зараз тільки незнайомець Вільновський : 

-    То у якому із готелів ви зупинилися, пане Вільновський?  - вона вміло-кокетливо 
дивилася на сусіда по столику. 

-    Граф Вільновський, він походить із славетного давнього роду    - з наголосом відповів 
замість Мартина  Вальдемар. 

-    О, вибачте, бароне  -  посміхнувшись, сказала Ліліана. 
-    Нічого.   Я живу  у  готелі  „AUSTRIA”. 

Про себе Ліліана зауважила, що цей готель є найдорожчим та найрозкішнішим з-поміж 
інших у місті. Тим часом, Емілія намагалася не дивитися на Мартина Вільновського, але  її  очі немов 
магнітом приковувало до нього, і щоразу вона зустрічалася з його поглядом. Через власну 
збентеженість вона навіть незчулася, як у келих вже лилося вино. Барон фон Шандор навіть не 
приховував свого відвертого зацікавлення Терезою. Враз завіса відхилилася і з’явилося посміхнене 
обличчя пані Адріани : 

-  Вітаю вас, панове. Пані Лізо, можна Вас на хвильку?     - звернулася до Ліліани, і та 
підвелася : 

-    Перепрошую, та мушу вас ненадовго залишити, розважайтеся - Лілі пішла із Адріаною.  
Емілію здивувало, що власниця борделю звертається до Ліліани так, наче то вона тут всім 

керує.  І взагалі, подруга тримається так, наче це її власне помешкання, а не розважальний заклад, 
який комусь належить. 

-    А Ви, чарівне створіння, чим займаєтесь?  - запитав пан Гільман, той власник 
крамниць із одягом  -   а втім, вибачте за нетактовне запитання.  

-   Я чув про одну таку крамничку з дивною назвою, не пам’ятаю, якоїсь квітки, чи дерева. 
Кажуть, власник -  банкрут і тепер його бідолашна небога заледве дає собі раду - співчутливо 
промовив адвокат. 
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- Нещодавно один доктор, мій приятель, сказав мені цікаву річ про ту справу, ви, пане 
адвокат, мали б краще знати про неї. Так от   - той пройдисвіт Мірховський заплатив чималі гроші 
одному з місцевих нотаріусів, і підробив необхідні папери на власність графа Плайовича. Він 
провернув ту чорну справу, а тепер чекає нагоди, щоб заволодіти найбільшим скарбом  -  молодою 
спадкоємицею Плайовичів, яка й не підозрює, яким маєтком володіє. Крім того, їхні основні 
володіння знаходяться далеко звідси -  на Балканах, у містечку, не пам’ятаю назви, на березі моря.   
Місцевість там, скажу Вам, не просто мальовнича, там казково гарно.  Тому негіднику вистачило 
нахабства повідомити тих родичів про її смерть.   А ще : дехто балакає, нібито тут не обійшлося без 
чоловіка графині, що й Сава Антімовський доклав до цього руки - Павел Журінський промовляв 
все надто переконливо.          

Емілія завмерла, слухаючи то все і чудово усвідомлювала, що нарешті вона дізнається 
правду про себе і своє походження. Вона, затамувавши подих, ловила кожне слово і закарбовувала 
у своїй пам’яті. Тепер вона вже не шкодувала, що прийшла сюди і ненавиділа Едера та 
Антімовського ще дужче.  

- Дозвольте поцікавитися, звідки Ви знаєте і наскільки така інформація є достовірною?   -  
спитав адвокат.  

Серце її шалено калатало, а рука затремтіла. Емілія миттю поставила келих на стіл. Тільки 
одна пара очей, що пильно стежили за кожним її порухом помітили ту знервованість. Ще б пак, 
дізнатися, правду про свої володіння та титул, про брудне фальшування. Емілії хотілося задушити 
Мірховського. 

…  Тепер очевидним було одне - власницею такої посмішки може бути тільки надзвичайна 
жінка. Вальдемар ще сильніше зажадав її. Зараз у тій посмішці він несподівано відкрив для себе 
дитячу безпосередність у поєднанні із дорослим досвідом, якими володіє не кожна жінка. 

Емілія уважно глянула на чоловіка, що так відверто домагався її прихильності. Та посмішка 
виникла попри внутрішнє її збентеження і незвичність знаходження у такому середовищі. Можна 
було подумати, що вона  вперше перебуває у колі осіб чоловічої статі.          Але це була її сутність : 
посмішка, як вияв беззастережної відвертості у почуттях; як захист від довколишнього оточення; як 
реакція на незвичні обставини.  Тепер, коли він дивився на неї очима сповненими пристрасті (і 
перед собою Емілія бачила тільки очі Шандора, не помічаючи інших жагучих поглядів), вона 
зауважила, яка біла шкіра його гладкого, чисто виголеного обличчя. Звідкись у ній взялося 
непереборне бажання напитися і забутися. Здавалося, барон переконав її. На вигляд йому було 
років десь так, трохи за сорок. І чим більше Емілія випивала горілки, тим більше їй подобався барон. 
І частіше з’являлася посмішка у неї на  вустах.  Взагалі, є одна властивість алкоголю  -  починати 
бачити речі, на які не зважаєш у тверезому стані і навпаки. Сп’янівши, Емілія вже у кожному із 
присутніх помітила якісь гарні риси.  

Тільки Вільновський залишався незмінним. Він з цікавістю спостерігав за жінкою, що сиділа 
навпроти і піддалася дії горілки та чарам барона. Мартин вже знав  -  цього вечора вона буде не з 
ним. То ж йому треба поступитися. Крім того, він не зміг освоїтися у цьому місті. Станіслав завжди 
залишатиметься жорстоким містом, спорудженим на болотах. Здається, інколи, по ночах 
вулицями міста сновигають неспокійні болотяні духи. Вони, колись давно потурбовані зайдами-
людьми, змушені були оселитися у 
підземеллях і тепер виходять 
вечорами у образах дивних людей, 
жебраків, юродивих,  у пошуках якоїсь 
чергової жертви. Іноді вони знаходять 
її і навіки оселяються у людському тілі, 
виганяючи з нього душу.  

Блукаючи часто нічним 
Станіславом,  Мартинові  вже не  раз 
доводилося бачити тих дивних істот. 
Він таки відчував, як за ним суне якась 
мара. Станіслав видався йому 
незвичним містом. Мартин не знав, 
звідки всі ці думки і навіщо вони 
залізли йому до голови зараз, коли він, 
запаливши, мружився від диму і бачив 
навперед себе ту, яку собі сподобав. 
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Вона безліч разів роздивлялася власне відображення у дзеркалі і шукала бодай щось, що 
могло б сподобатися у своєму обличчі. Надто після того, як Сава залишив її так несподівано. А тепер, 
після всього вона дізнається від Ліліани, що той вчащав до цього самого закладу.  Хоча, таких 
будинків розпусти у Станіславі було кілька, але приходити до „Бельведерського” вважалося 
найпрестижнішим. Адже він знаходився у самому серці - середмісті. Тут, майже поряд, 
розташувалися фешенебельні готелі: „Під Золотим Орлом”, „Брістоль”, „AUSTRIA”. … 

… Лілі віддала ключі від кімнати Вальдемарові. Вона добре знала, як сильно  він хоче Емілії.  
Він взяв за руку Емілію і повів до кімнати Ліліани. Туди вони вже підіймалися не парадними, а 
бічними сходами, що вели також до вузенького коридору із кімнатками. Тут було стільки закапелків, 
що Емілія спокійно, могла би втрапити до іншого коридору; здавалося, ніби все тут від початку 
задумано так, щоб збити з пантелику клієнтів.  … 

… Отямилася вже на вулиці, посеред нічного міста. Вона втікала. Втікала сама від себе і від 
того жаху, який залишився у темній кімнаті. Вона, до болю затискала у долоні ключ. В другій руці 
тримала ножа. У переляканій свідомості пульсувала думка про злочин, який вона щойно вчинила. 
Треба зникнути …   Мабуть, поліція вже знає про неї. Стояла на теплій бруківці, яка нагрілася за день 
на сонці. Якісь перехожі пройшли повз неї навіть не зауважуючи її. Це тішило. Схожа на нічну 
примару, йшла, тримаючись темних, не освітлених ліхтарками місць. Вона не мала куди йти, окрім 
як до колійового вокзалу. Найзатишнішим місцем виявився міський сквер у самому центрі. Там 
залишався на самоті мовчазний мармуровий  Міцкèвич.    Вона  угледіла  лавку  у  віддаленому  куті 
скверу, куди не діставало світло ліхтаря. Трагічна безвихідь тяжіла над нею важкою чорною хмарою. 
Готель „Брістоль” освітлював вуличку своїми вогнями. Вона дивилася, як з кав’ярень йдуть останні 
клієнти. Десь чулися сміх  і  п’яно-весела говірка …   

Неочікувана поява з бічної стіни постаті кремезного вусатого чолов’яги у гуцульському стрòї, 
змусили прийти до тями. Вона, з широко відкритими від жаху очима, дивилася на цього страшного 
гуцула, що вийшов з одної стіни  і, завернувши очима, голосно зітхнувши, зник у протилежній стіні, 
пройшовши крізь усю кімнату. Його обличчя, з закривавленими рубцями здавалося пекельно 
страшним. Те, моторошне видовище на мить прикуло її до місця. Голос Ангела змусив відійти від 
побаченого : 

- Баюрàк …  Ще довго не знайде спокою після того, як його стратили коло ратуші. Довго його 
душенька буде вештатися між небом і землею. 

- То він мертвий? Такий страшний …  - слово „мертвий” прозвучало для неї самої якось 
неприродно дивно ... 

- Його тіло давно мертве, четвертоване, а це його сутність. Через це тут  ніхто не живе - 
бояться …   

… Хотілося заплакати, але сліз не було. Почула, що хтось торкнувся руки і, міцно стиснувши її 
у своїй долоні, повів до виходу.  Вона вже не опиралася „незнайомцеві”, що забрав звідти з собою. 
З ним було так добре і спокійно.  Вони опинилися на Сапіжинського.     Невидимі для всіх інших, 
стояли так,  мовчки тримаючись за руки. Тепер вона глянула на нього і впізнала того дивного 
покупця, того дивного чоловіка, що так запав їй у душу, а тоді, кудись загадково зник з міста. Він від 
самого початку виявився не таким, як усі.  Ось, чому обличчя того Ангела видавалося таким 
знайомим, а обійми такими ніжними. Стільки тепла і пристрасті випромінювалося з його обличчя, 
що вона його навіть не впізнала відразу. Він посміхнувся.  

- Тепер, ти впізнала мене? Мені не вдавалося сказати тобі, хто я, але таки дочекався - ти 
збагнула, що ж відбулося насправді. Мені вже не самотньо. У місті знову спека ...  

Вона мовчки притулилася до нього. 

Ніхто  не бачив  тих двох,  що  стояли на даху готелю „AUSTRIA”,  споглядаючи Станіслав ...». 

          Івано-Франківськ, 2003-2005рр; 2006р. (неопублікований). 
 
 

Скажена  сука. 

 
«… Чула, як кров просочується крізь джинси. Біль внизу живота була нестерпною. Вона 

завжди переживала болісно такі дні ... Марта сиділа на кам’яній холодній долівці льоху, куди її 
кинули. В серці причаїлася глибока образа та ненависть до цієї країни, до всіх людей, що тут 
мешкають і, чи не найбільше – до себе, за таку нерозважливість. Ненавиділа себе за те, що взагалі 
приїхала до цієї клятої Італії, в котрій вона опинилася у рабстві. Наївна, вона аж ніяк не очікувала 
такого повороту подій. Ненавиділа свою Батьківщину, за те, що змушена була поїхати звідти і 
шукати кращої долі, попри свою кляту нікому не потрібну вищу освіту.  
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Відчуття непотрібності і нереалізованості у власному суспільстві, в якому панувала влада 
грошей, хабарів та свавілля. Через що багато її співвітчизників подалися у рабство по Португаліях, 
іспаніях та Італіях, зрештою  -  по всій Європі.   І з якими, не приведи Боже зіткнутися за кордоном, 
бо свої виявляється в сто раз лихіші за чужих. Гадала собі: „щойно з’явиться у Римі, а тут на неї вже 
всі зачекалися”... „потрапить у дім до багатої сеньйори, де у чистоті доглядатиме чемну дитинку і 
прибиратиме”... Та сталося не так, як гадалося. Не даремно старі люди кажуть: „Чоловік мислить, а 
Бог креслить”...  

… Внаслідок своєї нерозважливості вона, як і всі інші заробітчани, які щойно приїхали, 
опинилася на „площі рабів”, так охрестили ту площу, на якій італійські роботодавці, а правдивіше - 
„рабовласники” обирають собі білих „негрів-українців”. Ця площа у Римі нагадувала  такий собі 
ринок, на якому обирають не служниць, а якесь м’ясо, котре має бути цілковито здоровим. Крам 
має бути свіжим і тугим, бо інакше, в м’ясі заплодяться хробаки і з’їдять живцем, якщо воно не 
слухатиметься наказів сеньйор... Тепер Марта відчувала себе саме таким м’ясом чи навіть рибою, 
яку мають обрати на ринку живого товару. ... 

... Дуже швидко вона опинилася на площі, на яку зараз знову покладала чималі сподівання 
та надії. Бачила зловісні позирки землячок, що ладні були зжерти одна одну, як конкурентку на 
ринку праці. Звичайно ж, старші більше заздрили молодшим, вважаючи, що у тих більше переваг і 
відповідно, шансів скоріше найти роботу. Були й такі, що місяцями ходили сюди... Адже не кожен 
сеньйор приходив сюди просто по кухарку чи прибиральницю, йому звісно треба було щось більше, 
ніж покоївка. Марта бачила, як прискіпливо обирали той товар, яким вона також тут стала. Дівчина з 
огидою дивилася на схожих до циган італійців та італійок, що озирали з презирством та зневагою 
світлошкірих слов’янок. Бачила галичанок, які приїхали сюди з манікюрами та фарбованим 
відрослим волоссям, що масними пасмами спадало на очі, а гелеві нігті огидно повідростали, 
залишаючи брудні борозни ...   

... До Марти досить скоро підійшов молодий вродливий італієць, років близько сорока. Він так 
впевнено і відразу ж прямував до дівчини, що складалося враження, ніби йому потрібна була саме 
ця українка. Він, здавалося прицінявся якусь мить до неї.  Попри те, що живого товару тут було, як то 
кажуть: „до кольору, до вибору”, його вибір відразу впав на Марту. Сеньйор не тратив часу на 
оглядини. Він вже встиг оцінити її ще у піцерії, адже то він так прискіпливо свердлив очима плечі. 
Вона зауважила з якою надією на нього витріщалися заробітчанки. Звісно, приємніше потрапити у 
найми до такого вродливого чоловіка, ніж до якогось заслиненого масного підстаркуватого італійця. 
Вони добре знали, що  доводиться, не лише каву робити... Марті ж до цього часу не доводилося 
займатися чимось іншим окрім готування та прибирання. ... 

... - Житимеш і будеш харчуватися тут, так би мовити, безкоштовно. Але, іноді доведеться 
виконувати додаткову роботу - Ізабель прикрила по цих словах двері і очікувала, щоб дівчина таки 
перевдяглася. 

Марта неохоче зняла футболку і натягнула верхню частину того еротичного вбрання, яка 
нагадувала корсет куртизанки з кабаре-борделю. Таке, могла бачити хіба що у кіно. Ізабель стояла 
так близько, що  торкнулася Мартиної руки своїми грудьми. Дівчина відчула пружність сосків 
сеньйори, яка немов навмисно терлася ними об неї. Марті здалося, що це випадково і вона трохи 
відсунулася. 

-  У Паоло таки добрий смак - вдоволено промовила нова господиня і повернула до себе 
служницю.  

Тоді несподівано почала розстібати ґудзика і блискавку на Мартиних штанах, яка 
приголомшено дивилася на сеньйору, не розуміючи, як їй повестися з цією збоченкою. 
Спантеличена Марта спостерігала, як з неї стягують джинси і не могла й слова вимовити.  

З одного боку виникло бажання втікати, з іншого  -  потрібна була робота.  Може, схиблена 
сеньйора  -  не найгірше у цьому місті? 

-  Тепер, вдягни спідничку - те, що Ізабель тримала в руках, нагадувало більше широкий 
пас до штанів, ніж спідничку. 

Але, Марта слухняно натягнула на себе ту „бедрівку”. Сеньйора прискіпливо озирала її, наче 
яку річ з усіх сторін, і виглядала вдоволеною. Марті дедалі менше подобалися такі оглядини, і тепер 
вона вже подумала, що не так вже й добре, що потрапила до цих господарів.  

-  Платня залежатиме від того, наскільки добре ти виконуватимеш роботу. Гроші будеш 
отримувати наприкінці місяця. Якщо гарно працюватимеш, твій заробіток може зрости. все 
залежить від тебе. Невдовзі тебе огляне лікар. 

-  Який ще лікар?   Я здорова, не треба лікаря -  заперечила Марта. 
- Я маю бути впевнена. Зараз я покажу тобі, де ти прийматимеш душ і таке інше - 

продовжувала сеньйора. 
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Марта з огидою зняла з себе той „куревський” одяг і, натягнувши своє вбрання, сиділа на 
долівці, та думала  -   в яку халепу ускочила цього разу.  ... 

... Кухарка була старшою жінкою, яка постійно мовчала, а водій був вродливим чоловіком у 
розквіті сил. Пізніше Марта зрозуміла роль водія, який, на її думку, не був необхідним атрибутом в 
сім’ї, де і дружина і чоловік добре керують автомобілями. отже, кухарку звали Стела, а водія  -  
Джованні. Марта впала в око водієві, що не приховував свого зацікавлення нею. Але, щось 
підказувало їй, що слід бути насторожі. Важливим було питання, „як забрати свій паспорт”. 

Настав день, якого Марта вже не чекала  -   візит до лікаря, що виявився аж ніяк не 
терапевтом. Ці відвідини вкрай збентежили її. Він оглянув Марту, не лише ззовні з ніг до голови і 
навпаки, але й зсередини. Ізабель впродовж усього ганебного огляду стояла і не зводила очей з 
Марти, наче була асистентом лікаря. Так наче, цю жінку збуджував вигляд іншої жінки з 
розчепіреними ногами на гінекологічному кріслі. Сеньйора про щось розпитувала у лікаря, той 
відповідав, але Марта нічого не розуміла. Тільки з виразу обличчя і уривчастих знайомих фраз 
вдалося розібрати, що вона придатна до роботи і не має інфекцій.  

Усе єство протестувало проти такого брутального поводження, але лікар завчасно, під 
приводом щеплення ввів якусь ін’єкцію, котра змушувала Марту робити не те, що вона думала. Ніби 
в маренні чула дотик металевих інструментів до чутливої м’якоті піхви і огидне копирсання там ... 

... В той же день сеньйора отримала всі результати аналізів, що підтверджували „придатність 
до роботи” її нової підлеглої. Марта не могла пригадати, як з приватного клінічного кабінету 
опинилася у своїй кімнатці. ... 

... Відразу ж наступного дня  по обіді до будинку завітали два візитери. Ізабель наказала 
Марті вдягнутися у „робочу форму” і подавати каву та напої „гостям”. 

Коли Марта з’явилася до вітальні з тацею в руках, її вже роздивлялися, як товар. Вона 
поклала тацю з кавою на столик і не помітила, що позаду, наче з під землі, виріс Паоло зі шприцом у 
руках. Вона тільки відчула як голка боляче проштрикнула шкіру на руці. Вона навіть не встигла 
збагнути, що відбувається, як підлога вже пливла з-під ніг, а в кімнаті все стало догори дригом. 
Намагалася висмикнути руку, але Паоло міцно тримав і промовляв : 

-  Нічого, крихітко, ти звикнеш ...  
-  Навіщо ...  - ледь чутно шепотіла пересохлими вустами, не тримаючись на ногах.  
Перед очима пливли кольорові плями, а слова застрягали у горлі. Зір ніяк не міг 

зосередитися на чомусь, і все було, як у тумані ...  

... Коли Марта відкрила очі, побачила над собою стелю незнайомого помешкання. Зовсім не 
тієї кімнати, до якої несла каву ...      Крім неї був ще хтось. Над нею з’явилося обличчя і Марта 
впізнала одного із „гостей” сеньйори. Вона з жахом зрозуміла, що відбувається. Хотіла відштовхнути 
його руки від своїх грудей і виштовхати його пеніс зі свого тіла, проте виявилося, що не могла 
поворухнути ані руками, ані ногами. Руки тримав другий чоловік, а ноги заклякли під вагою, того 
бугая, що видерся на неї. Вони входили у неї так, наче вперше і востаннє в житті брали жінку. ЇЇ аж 
вернуло від огиди та відрази, через цілунки їх заслинених писків, стогін від насолоди, котру 
отримували від цього тваринного акту. Марта намагалася кричати, але це їх ще більше збуджувало. 
Вони добре знали, що її криків ніхто не почує. Все, що відбувалося з нею, скидалося на страшний 
сон, в котрому всі рухи та реакцію притуплено.   Марта немов перестала бути собою :   мозок чітко 
усвідомлював все, а тіло лишалося безсилим.   Вона немов відсторонено спостерігала за тим, як її 
брутально ґвалтують.  

Змінювалися обличчя, голоси, прутні, і вона вже не знала, чи тих чоловіків було двоє, чи 
більше ...    Виникло єдине, найбільше бажання  -  померти.    Один, що видавався з них 
наймерзеннішим,  весь  час намагався  запхати  свого члена  їй  в рота. Марта відвертала голову, але 
той здоровань всадився на неї, і вже мала відчуття, що ось-ось задихнеться. Чолов’яга схопив 
однією рукою за голову, тоді як другою тикав своїм товстим пенісом у вуста, поки силоміць не 
запхав таки його в рота. Цілковито знесилена Марта стиснула зуби, щоб вкусити його, сподіваючись, 
що він витягне прутня з рота, але це, здавалося, його збуджувало ще дужче і він зі стогоном порснув 
всю рідину їй у горлянку. Марта ледь не виблювала ту гидоту, що мала смак затхлої риби. Вона, 
повернувши голову, гидливо сплюнула це набік. Мала відчуття, що вкрита вся бридким смердючим 
слизом, наче велетенські слимаки повзали по ній невідомо скільки часу. ... 

... Цілковито прийшла до тями вже у помешканні сеньйори Ізабель. Здивовано озиралася по 
кімнаті, лежачи на ліжку зі страшним головним болем і судомою в кістках. Виглядало так, наче й не 
покидала цього приміщення. Тепер все ще більше видавалося страхітливим маренням. Намагалася 
знайти  у  ванній  кімнаті  леза  але  все  завбачливо   було  забрано  з  приміщень.   Побачивши  своє  
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відображення у дзеркалі, Марта з усієї сили кулаком вдарила по ньому, але сили забракло, і 
зображення не розлетілося на дрібні друзки ... Її охопила несамовита лють і образа. Перед очима 
пливли обличчя тих чоловіків, які длубалися в ній своїми поганими прутнями.  

Яка мерзота! Заради такого приниження треба було пертися аж сюди!   „Нагла кров би їх 
залляла!”  -  вкотре проклинала Марта своїх кривдників, разом з тими, хто напоумив її їхати до 
клятої Італії, і терла милом себе так, немов хотіла здерти все зі шкірою і м’ясом до кісток. Здавалося 
чоловічі парфуми й досі залишалися на її шкірі. Марта плакала від власної безпорадності.  Навіть 
вікно її кімнатки не відчинялося, то ж не могла ані вистрибнути на бруківку, ані кричати, щоб хтось 
почув. Вона лежала на своєму ліжку і почувалася вкрай приниженою і розчавленою, як та грушка під 
колесом несамовитого воза. ... 

... -  Ах ти ж погань українська! Та я згною тебе у льоху! Ти повзати будеш по долівці, сволото, 
проситимеш, благатимеш вибачення! Ніхто й не шукатиме за такою наволоччю! Диви, яка тварюка, 
я її годую, а вона! Здохнеш, суко! Таких, як ти, тут повно!  

Вони вчепилися одна одній у волосся. На ті шалені крики прибігли Джованні і Паоло, що 
почали рознімати оскаженілих жінок. 

-  Що трапилося?   - намагався довідатися Паоло. 
-  Це стерво сказилося!  - продовжувала кричати Ізабель - ця потвора не хоче 

спати з чоловіками, то буде трахатися з такими тварюками, на які заслуговує. Киньте її до льоху, 
припніть цю сволоту на ланцюги!  - оскаженіло верещала Ізабель, копаючи по нирках Марту, яка 
лежала, притиснута руками Джованні, на долівці. 

Паоло мовчки кивнув водієві, який, підхопивши Марту, поволочив її до підвального 
приміщення. ... 

... Втома і пережитий стрес швидко здолали Марту, і вона, зіщулившись, мов собака на 
кам’яній підлозі, поринула в глибокий сон. Засинала з великим сподіванням, що не прокинеться і не 
зазнаватиме більше знущань ... 

Але вранці вона прокинулася від несамовитого болю в кістках та внизу живота. Болів також 
поперек, сеньйора таки потовкла її ногами. Тіло було вкрите синцями. Почалася передчасна 
менструація, через пережите напередодні і біль ставав нестерпним. Чула, як пульсує і цідить на 
долівку кров, що вже просочилася крізь штани. Марта вже бачила в своїй уяві, як її мертве 
знекровлене тіло темної ночі вивозять на смітник, або у мішку з прив’язаним каменем, кидають у 
ріку. Ніхто ніколи не дізнається, якою ганебною смертю скінчила у Римі ... 

... Стела принесла Марті води, а замість черствого хліба (як наказала сеньйора) -  великий 
шматок піци. Марта любила піцу. Жінка побачила калюжу крові, в якій сиділа Марта. 

-  Треба швидше вибиратися звідси. Ти не уявляєш, на що здатна Ізабель  - пошепки сказала 
стара, кладучи перед Мартою таріль з їжею і невеличкий глечик з водою. 

Марта з подивом глянула на стару, яка завжди видавалася їй недоброю.  
-  Вона сувора з дівчатами. Не питай багато, бо помреш. Вдавай, що скорилася і покаялася, 

бо ніхто тебе більше не побачить. Головне вибратися звідси ... Твій паспорт у нижній шухляді 
червоної шафи, в кімнаті, до якої ти не заходила. Я принесу тобі підкладні. Але подам через двері, 
бо сама вже не зможу сюди увійти, - після цих слів, Стела надала своєму обличчю звичного виразу і 
вийшла з підвалу.  

-  Дякую, Стело ...  - Марта думала над тим, що сказала жінка. … 

... Так її протримали тиждень. Марта не знала, що вплинуло на рішення сеньйори, дати їй ще 
один шанс. Дівчину вивели з льоху, і вона нарешті отримала змогу відмити своє тіло від крові, запах 
якої вже переслідував навіть уві сні. Лежачи у ванній, думала, чи не краще захлинутися, втопитися у 
ванній, ніж продовжувати таке існування ...   Хто вона після всього, що сталося?   Людиною себе вже 
не вважала. Ніхто так ніколи і не зважиться зізнатися, як заробив ті гроші, і як „трахали” за це брудні 
італійці ...   Вдома головним є  -  наявність грошей, більше нічого. Те, що заради них, когось 
перетворили на тварину  -  не має значення, не цікаво і не важливо. Важливе і основне   -   гроші !!!  

Проте, Марта не втопилася у ванній. Чиста постіль після кам’яної долівки, видавалася 
райською хмариною, на якій вона вмостилася спати. Уві сні бачила, як їде додому.  

Те, що діялося з Мартою було суцільним потоком бруду і непорозуміння. Щоранку вона 
прокидалася з одним питанням: „Хто буде трахати сьогодні?”  Розуміла, що уникнути цього отак 
відразу не вдасться, але, принаймі хотілося, аби той клієнт був :  чистоплотним, охайним, приємним, 
а не смердючим, не бридким і не брутальним збоченцем. Ці думки обпікали отруйним жалом, 
замість солодких та  приємних мрій про те, як витратити зароблені гроші ... 

... Марта, користуючись його відсутністю, миттю кинулася до шафи. У згаданій шухляді 
знайшла не тільки свій паспорт, а ще - зо два десятки. Тільки свій впізнала відразу, по гуцульській 
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палітурці. Швидко стягнула палітурку з паспорта і поклала на місце поміж інших паспортів, а паспорт 
у джинси, спереду. Миттю закрила шухляду і продовжувала спокійно витирати пил.   Джованні 
повернувся з холу  і, смакуючи каву, хижо спостерігав за Мартою. ... 

…  До кімнати заявився Паоло. Він був не в настрої: 

-    Збирайся, є робота. 
-   Я не буду більше працювати. Я йду, можете не давати мені грошей, мені вони не потрібні  

-   спокійно відповіла Марта. 
-  Та невже?!   То ти задурно розсуватимеш ноги!  Чудово!  То слухай -  ти не підеш звідси, 

поки не обслужиш всіх, кого я накажу. Бо я збираюся заробити на тобі чималі гроші. Тож, ти підеш 
звідси, курво, тоді, коли я дозволю це зробити. Перевдягайся. 

Він вийшов, гримнувши за собою дверима. Марта зрозуміла, він не просто погрожує, вони 
так і вчинять з нею. Вона кинулася до свого наплічника, але грошей там вже не виявилося. Один раз 
вже мала змогу переконатися, на що вони спроможні. Вдруге, вони обійдуться значно жорстокіше. 
Захотілося глянути в очі рідним, які переконували їхати в пошуках щастя. О, такого „щастя”, як тут, 
вже точно ніде не знайде!  

Паоло повернувся. Сеньйор в руках тримав шприца. Марта знала, що це означає. Це 
перетворювало її на м’ясо, з яким робили, що хотіли ... 

... Він шаленів від того, що трапилося і заходився щосили несамовито копати Марту ногами, 
а тоді, вхопивши за руку, потягнув до підвалу. Марта вкусила його за руку, від чого він ще більше 
розлютився. 

-  Ах ти, суко!  Ти ще й кусаєшся!  Будеш трахатися з кобелями! Я тобі влаштую! Джованні!  
Веди сюди кобеля!  - волаючи, копав її ногами. 

Цієї миті Марта знову воліла померти. Чула, як ротом і носом потічками струменіє кров. Вона 
інстинктивно прикривала руками обличчя руками, все ще, не відчуваючи повною мірою болю. 
Паоло щосили жбурнув нею у морок підвалу, і вона скотилася сходами, наче мішок з кістками. 
Шкодувала тільки, що удар головою об долівку не виявився смертельним, бо це було б порятунком. 
Вона оговтувалася від ударів, коли в дверях з’явилися постаті двох чоловіків і силует великого 
собаки. Що вони задумали? Певний здогад вже був... Паоло спустився до Марти і наказав їй 
роздягатися. 

-  Для чого, сеньйоре? Прошу вас, не треба ... 
-  Так, сучко, ти благатимеш!  А я буду дивитися, як ти здихаєш, стікаючи кров’ю!  - шипів 

він, бризкаючи слиною - знімай з себе все! 
-  Не треба, прошу  - Марта злякалася. 

Паоло вже силоміць стягав з неї одяг. А вона думала про паспорт. Але ж на щастя, він 
пришпилений і не випав. За кілька хвиль, Марта сиділа гола і побита на кам’яній долівці, тулячись 
до стіни, мов загнаний звір. Паоло кинув її вбрання набік і наказав Джованні спустити собацюру. Той 
відстебнув поводок, і пес кинувся до Марти. Вона заціпеніла від страху, з широко відкритими від 
жаху очима дивилася, як та тварюка мчить просто на неї. Марта завжди боялася собак.  Це був 
нелюдський панічний страх перед цими тваринами. 

Два чоловіка стояли і холоднокровно спостерігали на боротьбу жінки й пса. Кров бризками 
летіла на стіну і підлогу, на пса, що хотів пошматувати її на дрібні часточки, роздерти кігтями й 
зубами шкіру на ній. Марта несамовито кричала, благаючи забрати пса, але сеньйори потішалися з 
того кривавого видовища двобою. Марта змією звивалася на долівці, ховаючи обличчя, і 
відбиваючись руками, але  оте с обаче гарчання  і  хрипіння, псячий сморід були такими близькими, 
що їй це видавалося подихом смерті. Ні, не такою смертю бажала вона померти... Страх опанував її 
мозком і немов прикув до місця, паралізував рухи. Чи не вперше в житті, відчула неймовірно 
потужне прагнення саме до життя. „Будь-що - вижити, подолати страх!” - чітко пролунало в голові, в 
глибині мозку. В момент, коли кігті глибоко врізалися у її тіло, шматуючи живу плоть, Майя знайшла 
в собі сили, щоб звестися на ноги і, відбиваючись від пса, почала бігти до виходу. Такого видовища 
ці чоловіки ще не бачили. Джованні наказав собаці сидіти і взяв на повід. Тепер сеньйори мали 
певність, що після цього, Майя вже не відмовиться від клієнтів ... 

... Кулею вилетівши з підвалу, Марта інстинктивно подалася туди, де бачила рушницю. 
Ізабель вийшла до вітальні і побачила Паоло та Джованні з псом. Поки вони про щось радилися у 
коридорі, Марта навздогад витягнула шухляду червоної шафи, в намаганні знайти набої до рушниці, 
і відразу ж натрапила на невеличкого пістоля, якого сеньйора тримала під верхом, про всяк 
випадок. Він виявився готовим до застосування. З фільмів Марта знала про запобіжник, який відразу 
ж зняла. Вже у набоях до рушниці не було потреби.  
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Сеньйори не чекали, що Марта вдасться саме до таких дій. Їм і на думку не могло спасти, що 
залякана служниця ще спроможна на якісь радикальні ходи. Їх подиву не було меж, коли їм на 
зустріч вийшла закривавлена гола жінка з пістолетом в руках, націленим просто на них ... Всі троє 
оторопіло витріщилися на служницю. ... 

... Пес кинувся до Марти. Дівчина зреагувала миттєво  -  перша куля дісталася вовкодаву. Він, 
заскавулівши, перевернувся на килим. Далі Марта холоднокровно застрелила всіх по черзі, вони так 
і не встигли отямитися... За псом був Паоло, Джованні та Ізабель. Яка стояла і дивилася, поки до неї 
дійшла черга з таким виразом, наче не може взагалі зрозуміти, що коїться. Насправді, вони 
настільки були не готові до такого, що навіть не робили спроби втікати. Все сталося миттєво і 
непередбачувано навіть для самої Марти. ... 

... Марта спокійно повитирала пістолет і шухляду від своїх закривавлених свіжих відбитків. 
Нічого більше не лякало її. Ті трупи вже не могли заподіяти жодної шкоди. Потрібно тільки забрати 
зароблені гроші, свій одяг і вшиватися. Загорнувши руку у серветку почергово відкривала шухляди, 
поки не натрапила на пакунок з купюрами. Вона взяла, не перераховуючи. Зрозуміло було, що там 
кілька тисяч доларів. Щоб піти по одяг довелося обминати тіла. Вона спинилася і глянула на них.  Не 
мала жодного жалю, навпаки  -  бажання подрібнити їх на дрібні шматки, позапихати у мішки та 
викинути на смітник, щоб там ними поживилися італійські пацюки і дикі пси ...  

... З підвалу забрала свій одяг, після чого пішла і змила з себе всю кров. І вже, коли приймала 
душ, на гадку спало, що саме зараз мали б з’явитися клієнти, до яких Паоло так і не відвіз її „на 
роботу”. Вона миттєво завершила свій пекельний туалет і за кілька хвиль вже збігла сходами до 
вітальні. Там вкотре побачила наостанку своїх сеньйорів, тоді спокійно пішла до дверей. Єдина 
людина, з якою хотіла б побачитися - Стела. Проте сьогодні вона мала незапланований вихідний. ... 

... Надворі сутеніло. Вийшовши з-за рогу будинку, побачила, як до парадного входу під’їхало 
авто. „Клієнти ...”  - подумала Марта і пішла  в протилежний бік. Вона прямувала до „площі 
рабів”, там скоріше зорієнтується звідки на Батьківщину їдуть „буси” ... 

... Всю дорогу Марта їхала мовчки. У неї не просто несамовито боліло тіло, була зранена 
душа. Вона думала про дівчат, яких ніхто не розшукував, а вдома й досі не знають, що з ними; 
думала, про сенс того заробітчанства і сенс життя. Чула позаду брехливі теревені двох заробітчанок, 
і  думала,  яка  ж  багата  у  них  фантазія, щоб  так  відверто  брехати.    Чи то гроші справді людей 
навиворіт вивертають?! Вдома чоловікам та рідним оповідають небилиці про догляд за дідами, 
прибирання, няньчення дітлахів, а самі ...   Хотілося, щоб ті дві скурвлені заспускані стерви 
заткалися, але, що вона їм казатиме?! Нехай вже триндять собі. Внутрішньо була зворохоблена 
настільки, що не могла спати. Дивилася на пейзажі, котрі змінювалися за шибою;   і з кожною 
хвилиною все ближче була до дому ... 

... Вигляд рідного міста настільки розбурхав усі її почуття, що ледь не паморочилося в голові. 
Щоправда, на неї ніхто не чекав. Нікого не сповіщала, нікому не телефонувала про свій приїзд, не 
везла ніякого барахла, ні подарунків. Хіба можуть чекати люди, які свідомо переконали її їхати до 
пекла, в котрому трахають в усі діри, принижують людську гідність ...  Вона не везла нічого, крім 
себе самої і близько семи тисяч чесно, пекельною кров’ю та слізьми зароблених грошей.  

Під колесами буса відчувалася станіславівська привокзальна бруківка, від чого защеміло 
десь у горлі клубком гарячущих емоцій.  Коли Марта вийшла з автобуса, вона зі сльозами впала на 
бруківку, та на величезний подив і тих хто приїхав, і тих хто зустрічав, в усіх на очах почала цілувати 
її. Люди дивилися на неї, немов на божевільну, яка обціловує, гладить і тулиться лицем до 
обхарканої, зашмарканої бруківки рідного міста. 

-  Боже, я вдома ... я вдома ...  людоньки, я жива і я вдома ...    - шепотіла вона і посміхалася 
тим, хто з повним нерозумінням дивився на неї.  

Вони дивилися услід дивачці, що пережила якесь там невідоме їм «чудо повернення 
додому».  Вона з наплічником і двома косичками, у джинсовій потертій курточці, прямувала далі, по 
запиленій дорозі ...  

Ніхто й не здогадувався, чого вона зазнала ...         2001р, серпень. 
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Весела Нàйденова, Ярослав Яновський :              ТАЄМНИЦЯ СКОЛОПЕНДРИ, 
                     фрагменти роману, робоча назва «Картина Бельведѐру». 

«… Цей вихор почуттів, який поглинув їх у 
собі і затягував у себе дедалі сильніше, називався 
коханням. Після такої пристрасті, він не міг уявити 
себе без неї. Ріко думав тільки про те, як втримати 
її біля себе, бо різниця у віці, його непокоїла.  Але 
у очах Майї світилося стільки щастя, що 
очевидними були ті почуття, котрі  її полонили. 
Вона навіть не замислювалася над тим, що їх 
розділяє 20 років. Подумати лише!  Це ж вік 
дорослої свідомої людини. Вона видалася йому 
тією маленькою дівчинкою, якою могла би бути 
його донечка. У нього так і не було доньки і тепер 
в Майї він побачив не просто кохану, не просто 
дівчину, а ту, котрою хотів би опікуватися,  
любити, і зробити щасливою ...  Зрештою, їй 
бракувало сильного чоловіка, який би захищав її, 
любив би, пестив і не дав нікому скривдити ...   
Невже сам Бог хотів цієї зустрічі?! … 

… Майя слухала його, дивилася на нього і 
їй хотілося знову закохатися.   Забути про все і 
закохатися ...  За півгодини вони  були у майстерні 
на  Бельведері. Марко, який приїхав з Флоренції,  
привіз хороші новини Франеку  -  знайшов  нових 
клієнтів. Крім  Яника з Майєю, в помешканні 
опинилися ще декілька артистів. 
Майя пішла у вбиральню, щоб помити виноград 
та овочі до столу. В умивальнику побачила дивну 
істоту  -  комаха-гусениця з багатьма ніжками 
стояла і вигнувшись,  спостерігала за нею. Це була 

одна із видів сколопендри  -  вона пригадала, що майже таке саме зображення має на своєму 
срібному браслеті.  Майя знала, що деякі з них отруйні, але досі й гадки не мала, що вони можуть 
існувати в наших краях.  Насправді є центрально-європейські сколопендри, котрі дуже люблять старі 
комунікації і каналізаційні стоки.  Власне, старі каналізаційні мережі  -  найкраще місце для цих 
істот.     Мить Майя дивилася на довгу комаху, а та  -  на неї. Потому Майя просто відкрутила  кран і 
струмінь води відніс сколопендру до її хати. Вона там живе   -   подумала. 

Майя   повернулася до кімнати, де гомоніли знайомі Яника і невимушеним рухом поставила 
на стіл невеличку тацю з фруктами та овочами. Тоді, побачивши, як Яника обступили знайомі 
панянки з місцевого бомонду, підійшла до вікна і споглядала, як сонце, ховаючись за обрисами 
старого міста, вимальовує красиві силуети архітектури, що ще вціліла у середмісті.  Майю 
наповнило дивовижне почуття.  Вона не могла описати це словами.  Але пригадалось щось таке, від 
чого щеміло серце … 

… Цього вечора темою більшості дискусій, які провадилися за столом було пограбування у 
музеї. Нарешті стало відомо, - це один з варіантів полотна Марка Шагала «Портрет батька». 
Щоправда, фахівці ставили під сумнів безпосереднє авторство картини. Безсумнівним, за 
висновками ретельних досліджень та експертиз, залишався період написання твору. Дехто 
припускав, що це авторська копія відомого шедевру. Щоб там не казали, а твір мав неабияку 
цінність.  Врешті решт  -  викрали саме це полотно, а не інше.  Загалом, у світі продається 
надзвичайно велика кількість копій творів відомих майстрів, що проходять як оригінали через 
найбільші аукціони, залишаючись підробками.  Тоді, як справжні оригінали залишаються 
недоступними широкій аудиторії.  Ходять чутки, ніби по музеях світу також виставлено підробки, а 
шедеври десь ховаються «за сімома замками».  Хіба варто ризикувати?  Якась частка правди в 
цьому є.  Хтось з присутніх припустив, що з музею викрали також майстерно виконану копію, а 
оригінал навіть не покидав стін самого музею.  

- Що ж, непоганий «піар» для музею  -  додав Яник  -  По-перше :   збільшити рейтинг музею, 
засвітити його, як скарбницю оригіналів світових мистецьких шедеврів.  По-друге :   у такий спосіб 
музей може отримати статус національного.   
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По-третє :  нащо ризикувати таким цінним 
екземпляром, якщо є повно хлопців, котрі за дешеву 
ціну намалюють будь-що.  Це таки виглядає на добре 
зорганізовану акцію. Тим більше, що якось ця історія 
уже не висвітлюється на ТБ.  А відвідувачів музею таки 
побільшало.  Між іншим зараз модно організовувати 
подібні акції, аби привертати увагу.  За такий піар 
непогано платять … 

… Щойно Яник пішов, Майя дістала тубус і 
відкрила його. У ньому було полотно. Обережно 
витягнула і розгорнула картину. Вона аж завмерла від 
несподіванки побаченого :   перед нею було полотно, 
яке недавно викрали. Майя приголомшено дивилася на 
картину, яка виглядала справжньою.  Не вірилося, що 
класичний твір просто перед нею …   Вона швидко 
згорнула і поклала все на місце.  Тепер гадки не мала, 
що їй думати.  Руки тремтіли від збудження.  Зробилося 
страшно, краще б вона не знала, що там зберігається.  
Справді, як казали у давнину: «Багато знання дає 
неспокій душі».  Якщо хтось дізнається, що зберігається 
у Франека за креденсом ...  І як він тільки зважився 
залишити на неї таку вартісну річ!  Внутрішнє обурення 
через те, що він наражає її на небезпеку, оволоділо Майєю. …       «Вечірня Кокетка», 2002-2005рр.   

… Яник і Франек йшли світанковим Станіславом і, запаливши по цигарці, розмірковували,  
що кохання дивна річ і згадували Майю, як  прекрасну волошкову мить, як ілюзію …». 

                 Івано-Франківськ, 2004-2006рр. (не опублікований). 

 

Подія 2008р. дотепер видається 
нереальною і знаковою для Весели - вони разом 
з Ярославом Яновським не тільки стали 
дипломантами престижного у літературному 
світі країни конкурсу «Коронація слова», 
засновниками котрого є голова правління 
«Крафт Фудз Україна» меценат Юрій Логуш  з 
дружиною, а й отримали спеціальну премію «За 
кращий романтичний твір» з романом «Долина 
Бельведеру». Власне, завдяки цій премії й 
побачила світ книжка з однойменною назвою. 

Весела Найденова : 

 «… Це для мене був момент, коли  
здавалося, ніби після безлічі розчарувань і 
пережитого у житті, тих всіх втрат, якась Вища 
сила винагородила за випробування і 
несправедливість, що я їх перейшла. Таке треба 
відчути, пропустити крізь себе  -  коли не можеш 
витиснути слова, на очах сльози, а ти стоїш на 
сцені і усвідомлюєш, що тебе визнали. Не просто 
визнали, але й відзначили з-поміж сотень, може 
й тисяч «писак», як одного з кращих. Досі я не 
уявляла, що людина,  яка репрезентує себе як 
образотворча персона, може бути визнана іще й 
як текстотворець. 
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Кілька років тому я вже переживала схоже відчуття болісного «комка» угорлі, крику душі і 
сліз, що затуляли зір, але то були зовсім протилежні відчуття :   образи, приниження, ненависті …   
Тепер, коли Славко Вакарчук в подарунок співав для нас «Бессаме Муччо», були сльози і тремтіння 
від щастя, невимовного щастя … 

Мушу зазначити - якби Ярослав Яновський вперто не надсилав роман кілька разів на 
конкурс, не змінив назви (первинною була «Місячна долина»), то доля цього роману залишалась би 
невизначеною довші роки.  

Першим, хто прочитав рукопис роману у 1998 році був Микола Яновський (на жаль, цей 
відомий письменник і батько Ярослава, сьогодні у далеких світах. Вічна йому пам’ять!). Саме він 
зрадів найбільше і на радощах поділився цим із Тарасом Прохасько. 

Коли ми працювали з Ярославом над цим романом, писалося напрочуд легко : сюжет, 
персонажі повставали перед очима, оживали, як у кіно. Між іншим, дуже чітко уявляю яким міг би 
бути цей фільм …   Одна з моїх мрій …   З Ярославової фрази :  « А  чого б не написати роман про 
Станіслав!» - почалося створення роману. Основне добре втілити ідею. Ми не намагалися влазити в 
якісь занадто високоінтелектуальні нетрі, хотілося написати просто і доступно, легко і цікаво, щоб 
затягувало і не відпускало … Отака собі «попсà».  Інколи здається, що мова йде про реальну Магду, 
тінь якої й досі їздить на роверку вуличками середмістя …   

Одна дівчинка, донька хорошого товариша Ігоря Косовича, Оля, зізналася, що прочитавши 
роман, ходила шукати на старий цвинтар склеп, описаний у творі. 

Багато із читачів питають про продовження. Мені це надзвичайно приємно, оскільки роблю 
висновок, що роман таки чимось зачепив, зацікавив, якщо виникає бажання зануритися далі … 

Зізнаюся  -  була така думка. Навіть є кілька варіантів сценарних планів продовження. Але, 
чомусь видається, що не слід цього робити. Я залишаю право за Читачем вивільнити політ власної 
фантазії і змоделювати можливий розвиток подій. Адже скільки людей, стільки ж і думок, 
припущень, бажань … 

Завдяки написанню цього роману, у мене проявилася любов до цього міста, якому я, по 
правді, не довіряю й досі …   Але цей роман став частиною мене. Як і кожен з моїх творів, чи то на 
папері, чи на полотні.  Інакше не вмію.  Врешті решт так і має бути …». 
 

Тарас Прохасько,            рубрика «Простір культури»,  
         «Галицький кореспондент», № 43 від 06.ХІ. 2008р. :                 

Долина спільної історії 

Незважаючи на те, що написана у Івано-Франківську художня література віддавна належала 
до чогось найкращого в Україні, самих життя та історії міста, життя міста в історії та історію в житті 
міста, в ній майже нічого не написано. Однією із таких спроб вважаю роман «Долина Бельведеру». 

 «… Автори роману -  Весела Найденова і Ярослав Яновський,  знані галицькі художники, 
точніше артисти, мистці. Їхній живопис, фотографії, їхні відео і перформенси завжди настільки 
вирізнялися на тлі місцевого художнього життя, що за багато років стали чимось таким органічним, 
без чого важко собі уявити  теперішній Франківськ. 

Майже десять років тому Весела і Ярослав взялися за написання роману. Причому, 
дотримувалися кількох важливих для себе пунктів. Їх давно обурювало те, що  -  на відміну від  
багатьох не менш цікавих міст світу  -  ще не існує жодного художнього тексту, в якому хоч трохи 
описувалась би навіть не буквальна історія, а та міфологія міста, яка супроводжує кожного його 
свідомого мешканця щохвилинно і впродовж життя. 

З цього виходило, що роман потрібно написати легко і доступно. За всіма законами 
популярної літератури.  Треба зауважити, що така настанова  -  одне з найсильніших місць авторів. 
На відміну від багатьох українських письменників, які або зневажають популярні жанри, або не 
хочуть признавати того, що їхні твори є власне чтивом, Весела Найденова і Ярослав Яновський 
якраз наполягають на тому, що навмисне робили свою оповідь за всіма схемами драматичної 
мелодрами. 

Власне тому в основі роману - щемкий любовний сюжет. Власне тому так прораховано 
вибраний час дії. Розквіт перед занепадом польської держави, перша більшовицька окупація, 
німецька окупація і катастрофа жидівського гетто на Бельвѐдері. Безпрограшні штуки, якими 
живиться  світовий кінематограф.  І дуже багато деталей, які відтворюють атмосферу міста Станіслàв  
-  найкращого до певного часу, найтрагічнішого через якийсь час,  міста в світі …». 
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Весела Найденова :     фрагменти  роману     ДОЛИНА БЕЛЬВЕДЕРУ 
 
«… Перші важкі краплі впали з неба, передуючи грозі. Дощ припускав дедалі сильніше. 

Почулися голоси, визкіт і сміх тих, хто розбігався по машинах, тільки завбачливі слуги накривали всі 
страви клейонкою. Можна було б заховатися до авто, як це зробили інші, але Маргошесові не 
хотілося цього. Він допоміг їй зіскочити з колоди і, прихопивши все із собою, вони обоє побігли під 
невисоке розлоге дерево. Листя тут щільно захищало від крапель. Дощ лив, неначе з відра, а тут 
виявилося затишно і сухо. Магда трохи намокла, тому довелося накинути на плечі безрукавку, хоча 
дощ був теплим. Стас зиркнув на Магду :  мокра сукня прилипла, облягаючи звабливе тіло, соски 
невеличких грудей випиналися, так і ваблячи до себе погляд. Щоб відволіктися від власних думок, 
він взяв пляшку : 

- З такими запасами нам не страшний дощ.  Добре, що гроза пішла стороною, бо було 
б небезпечно залишатися під деревом - наповнив келихи вином Маргошес.  

- Справді - погодилася Магда, відчуваючи, як десь поділася злість і образа на  
Стаса.  Їй зробилося надто добре, щоб думати про щось неприємне. 

- Навіть не хочеться, аби дощ припинявся ...  - промовив Маргошес і підступив 
ближче до Магди. 

- Цей дощ триватиме так довго, як нам того захочеться, Магдо       - він зазирнув у її очі.  
Внутрішній протест проти нього затьмарився Магдиною пристрасною натурою. Вона не 

могла протистояти цьому звабнику, чи не хотіла, хто знає ...   Вони тут удвох і їм байдуже, чи хто 
запримітить відсутність Камінської та Маргошеса. Магда відчувала тепло його тіла і дихання, яке 
свідчило, що він також збуджений від такої близькості до неї. У Магдиних очах заграли ті бешкетні 
вогники, які видавали неспокій душі. Спиною відчувала нерівність кори дерева, а грудьми  -  Стаса, 
що своєю вагою вже притискав Магду  до стовбура акації;   вона  й  незчулася,  як  опинилася  в  його 
обіймах. Він забрав від неї склянку з вином, єдине, що відокремлювало їх ... попри дощ  -  їм обом 
зробилося неймовірно гаряче. Несподівано він затулив її вуста своїми губами тим запаморочливим 
цілунком, від якого, втрачаючи голову, далі роблять багато того, що потім воліли б забути. 
Маргошес вже не стримував свою пристрасть і давнє бажання зробити все те, про що він ніколи не 
жалкуватиме.  Магда відчула, як його рука розімкнула її стегна, ковзнула під сукню. 

Камінській забракло внутрішньої сили відштовхнути його, цілунок не дозволяв спитати, що 
він робить. Тільки спромоглася рукою схопити кисть його руки, але не змогла примусити його 
перестати пестити себе … 

… Тепло розливалося тілом, наповнюючи його новими відчуттями та енергією. Стас дуже 
яскраво пам’ятав, коли цілував її і тепер йому хотілося більшого. Він поклав вино на бік. І мовчки 
почав розстібати на ній блузку. Магда дивилася на нього, тримаючи свою склянку і з цікавістю 
спостерігаючи, що він робить. У неї з’явилося враження, що колись вже таке було. Вона мовчки 
слухала тишу і власне серцебиття, не наважуючись поворухнутися. Він взяв вино з її рук і почав 
пристрасно цілувати. Не перестаючи цілувати, знімав з неї вбрання :  блузку, корсет, спідницю, 
черевички, панчохи. Він розстебнув ґудзики на сукні, звільняючи її тіло від усього зайвого. Коли вона 
залишилася без одягу, він швидко звільнив своє тіло від вбрання і притиснувся усім тілом до неї. 
Гаряча гладка шкіра збуджувала його і він ладен був цілувати Магду до нестями. Магда закрила очі і 
мимоволі вустами торкнулася цілунком його шиї. Вона цілувала його шкіру, гладко-поголену щоку, 
поки не відчула вуста. Він не міг опиратися тій пристрасті і палко цілував її губи, не приховуючи того, 
що жадає близькості. Обоє, міцно заплющивши очі, пристрасно цілували одне одного.   

Його руки вперше торкалися цієї ніжної та спокусливої шкіри. Його тіло було гарним, зовсім 
без тієї волохатості, якою наділено більшість чоловіків. Магді здавалося, що його тіло таке ж гладке, 
як у неї, тільки вкрилося дрібними пухирцями від збудження ...  Вона чула запах його терпкого 
парфуму і почала також гладити його волосся, вперше зважившись торкнутися до нього. Вони обоє, 
наче шалені безумці, віддалися своїй пристрасті, яка так довго виношувалася до цього моменту ... 
Він милувався нею, можливістю досхочу цілувати всю і гладити її. Почуття щастя оволоділо усім його 
єством. Він з такою ніжністю робив кожен свій рух, кожен його дотик був сповненим надзвичайною 
палкістю. Ті маленькі груди вкладалися до його долонь, немов у гарячі чаші, реагуючи на кожен 
дотик Він так чекав цієї миті, прагнув, відколи вперше побачив Магду ...  Ще ніколи він не був із 
Магдою таким близьким. Магда, здавалося, розчинилася у гарячих цілунках; вона наче лежала на 
крилах невимовного щастя, беззастережно віддаючись тому шаленству, що огорнуло їх. Коли вона 
відкривала очі, то бачила перед собою його пронизливо-зелені очі, що поглинали всю, затягали, 
неначе стрімкий вир. Її тремтіння передавалося йому і їхні тіла, переплітаючись звивалися, наче 
намагалися стати чимось одним, неподільним ... 
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… „Машина смерті” досить успішно почала працювати в Станіславі, поглинаючи і 
понівечивши не одне життя. За бажанням Крємнєва, Магда мала всюди його супроводжувати :   на 
всілякі партійні прийняття, прем’єри і урочисті збори. Можна сказати, що оточення полковника 
заздрило йому, адже йому вдалося отримати таку „кралю”. Магда відчувала на собі ласі погляди 
чоловіків, що своїм життям не надто дотримувалися проголошених ними лозунгів. Ті учти, що їх 
помпезно справляли „червоні командири”, відрізнялися від шляхетних прийомів, на яких колись 
бувала Магда, тотальною пиятикою і хамством.  Вона здивовано дивилася, як кельнерові брутально 
замовляли : - «ведро водки и ведро салата «Оливье»!  Вони викрикали це, бризкаючи слиною й 
салатом навсібіч, люди в мундирах перетворювалися на істот, щасливих „наче свині у калюжі”. Вона 
впізнала того самого кельнера, котрий обслуговував, коли вона бувала тут із Камінським та 
Маргошесом. Чоловік також впізнав Магду.  

Магда дивилася на тих жінок, котрих дехто попривозив за собою і розуміла, чому Крємнєв з 
такою погордою з’являвся на подібних банкетах „військової еліти” з нею попід руку.  Вона ніколи не 
забуде, як вперше поїхала з Крємнєвим до театру. Тут на власні очі побачила дружин військових і 
енкаведистів, що повиряджалися у спідню білизну і приїхали на виставу. Магда, зодягнена в одну зі 
своїх вечірніх суконь, приголомшено дивилася на дружин військових у комбінаціях, розшитих 
шовковими візерунками, оздоблених мереживом та гіпюровими вставками. Саме таку, чорного 
кольору, на собі мала Магда під сукнею. Вона не розуміла, чи то мода така носити тільки білизну під 
пальтами, чи ходити у комбінаціях до театру. Невже вони не мають відчуття, що майже голі?!  Ні, 
вони не тільки не соромилися того, а, здавалося, хизувалися одна перед одною, в кого більше 
мережива  та  вишивки.  

- У вас так прийнято приїздити до театру в спідній білизні?  - поцікавилася Магда в 
Анатолія, котрий допоміг зняти плаща. 

- Что ты имеешь в виду, дорогая?1  - перепитав він, віддаючи пальта до гардеробу.   
- Я питаю, чому всі жінки повбиралися у спідню білизну і забули при цьому зверху 

натягнути сукні?  - Магда зневажливо окинула поглядом навколишніх.  

Крємнєв здивовано обернувся, також обвівши всіх поглядом, розсміявся. Дехто зиркав у їх 
бік, не розуміючи, чого він регочеться. Він зрозумів, чому Магда з таким виглядом дивиться 
навколо. Він і сам бачив, що під сукнями у неї є такі красиві комбінації, що на більшості жінок, 
присутніх у театрі.  

- Действительно, я и не заметил. Они даже не подозревают, как по-идиотски выглядят 
в своих шикарных «платьях».  Ну и рассмешила ты меня2 - взяв номерки від гардеробниці.  

- Мені не смішно - тихо відказала Магда, йдучи сходами до зали.  

Це ж треба бути таким недалеким, щоб у нижній білизні піти до театру, не розуміючи цього. 
Понатягали на себе те, що вдалося знайти від попередніх господарів. Тепер Магда добре розуміла, 
чого стільки розмов точилося довкола виїзду з міста. Те, від чого втікали багато знайомих, тепер 
було перед нею. Ці самовдоволенні люди панують навколо, вони ходять вулицями її міста, носять 
білизну її знайомих, живуть в чужих помешканнях, вважаючи себе господарями всього, що 
отримали незаконно. В подальшому Крємнєв попросив Магду тримати свої зауваження при собі. 
Так буде краще для неї самої … 

… Липень видався нестерпно гарячим. Повітря палало, палало все, полум’я проковтувало 
беззахисні невинні душі.  Не встигло минути одне пекло, що перетворило місто на суцільну катівню, 
як насувалося інше. Містом прокотилася хвиля нових арештів. Станіславські катівні вирізнялися 
особливою жорстокістю, злочинці ніби не могли насититися людською кров’ю. Всюди сновигали 
„шестірки” винюхуючи  та   вистежуючи  нові  жертви.           Лихо,  котре  розпочали  „червоні”,  мало 
продовження ...   Усі новини, що лунали з радіоприймачів, були про війну. Червона армія готувалася 
до відступу і одного страшного ранку містом поширилася страшна новина - всіх в’язнів тюрми 
розстріляно -  без суду і розслідувань.  Закопували живими дітей і жінок, зв’язаних колючим дротом, 
дівчатам на грудях вирізали тризуби ...  Здавалося, ті „червоні” звірі не знали, яких катувань їм 
вигадати ще, аби вразити тим людську уяву на всі прийдешні віки ...       

… Ніхто не міг знати, яке з двох жахіть менш криваве. Люди переживали на землі пекельні 
муки. Кожного дня Магда крізь шибу крамниці бачила фашистські колони. Якщо мешканцям міста 
здавалося, що у місті не залишилося вже кого катувати і вбивати після розправ НКВС, то вони 
глибоко помилялися ...   Літо промайнуло надто швидко, у серпні почалися перші розстріли. 
Розмови про нищення євреїв  і  всіх  представників „неарійської” раси  по всіх окупованих землях  не  
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видавалися нереальними, а стали тією страшною дійсністю, в якій жило місто, котре не встигло 
оговтатися від попередніх катів. На Бельведері нацисти розпочали будівництво якихось ангарів. То 
мало бути єврейське гетто.  

Вперше, відколи не стало Крємнєва, Магда пригадала розмову з ним. Вона не дуже добре 
розуміла всіх слів, але пам’ятала ту суперечку з приводу існування Бога. Їй здавалося, що в глибині 
душі він вірив, але мусив називати себе „атеїстом” і заперечувати існування Бога. Зараз, пригадуючи 
те, що він казав про долю людини, яку кожен вибудовує сам і ніяка інша сила не втручається, 
засумнівалася у власних переконаннях. Бо жодної сили не вистачило б, щоб втручатися у кожне 
окреме життя з усіма тими безглуздими і дурними реаліями,  які існують навколо.   Магда вже 
думала собі, чи не мав рації Анатолій, кажучи про це ...   Магді здалося, що як би вона не називала 
Бога, якими іменами не зверталася б до нього, він послухав би і припинив те беззаконня, що 
відбувалося. Якщо ні, то чи не живе вона у пеклі?!  Хіба всі ті страждання і муки не описані у 
Біблійних текстах?! Тоді, якщо повірити в усе це, виявиться, що вона народилася і живе у пеклі, а 
пекло знаходиться не деінде, а у Станіславі, тобто на землі. А працівники НКВC і гестапівці є 
пекельними чортами, що мучать грішників. Чи можуть маленькі дитячі, знищені ними душки бути 
грішними? Можуть, бо відповідають за гріхи попередніх поколінь ...   До таких невтішних висновків 
дійшла Магда у своїх міркуваннях. Єдине, що її заспокоювало  -  те, що у неї немає дітей, адже самій 
зазнавати страждань легше, ніж бачити, як ті нелюди вбивають діток, таких невинних, таких 
невимовно гарних ...  

У Станіславі правили кривавий бенкет «Сім доленосних Сестер» :   Біль, Страждання, Горе, 
Зневіра, Зрада, Смерть і Війна ...  Ніби страшні вершниці гравюри Альбрехта Дюрера зійшли з 
просторів моторошної картини і подалися блукати світами.  … 

… Великі краплі дощу падали у калюжі і перетворювалися на бульбашки. В дитинстві Магда 
любила, вдягнувши дощовика, бити паличкою по них і дивитися, як вони тріскають. Але зараз ніхто 
не зважав на дощ. Магда з невеличкою валізою з найнеобхіднішими речами, з пов’язкою на руці з 
намальованою єврейською зіркою, разом з іншими йшла до гетто. Серед поліцейських, які стояли 
вздовж вулиці з вівчарками, що голосно гавкали і гарчали на приречених людей, Магда побачила 
обличчя того слизького типа, який був шестіркою у червоних і зараз прилаштувався до нацистів. Він 
продавав людей, заробляючи свої криваві гроші. Не мала сумнівів у тому, що він знав Тадеуша і 
Крємнєва. Мала впевненість, що він доклався і до того, аби її внесли у списки євреїв. Звісно, бабуся 
по материній лінії похована на єврейському цвинтарі, а те, що батько і дід були поляками, зараз не 
мало значення.  

Магда розуміла німецьку набагато краще за російську, бо вчилась колись у приватній 
німецькій гімназії. Вона, наблизившись до того місця, де стояв цей покидьок, що вже запримітив її у 
натовпі і стежив за нею очима, стала навпроти нього і німецькою викрикнула :  - „Du bist, еine rote 
Schweine!”.3    Всі почали озиратися, той паскудник оторопіло вирячив очі на Магду і 
виправдовувався перед німцями, які зреагували на це, наче бик на червоне полотнище в руках 
тореадора.  Якийсь німецький офіцер відразу ж наблизився до нього і уважно дивився на того, кого 
Магда німецькою мовою обізвала: - „паскудним, червоним донощиком і запроданцем, а іще 
совєтским зрадником”. Офіцер з однією фразою :  - „Ненавиджу зрадників”  - витягнув з кобури 
пістолет і в усіх на очах натиснув на гачок. Тіло відразу ж відтягли.  

Магда не мала полегшення, просто сталося те, що повинно було статися. Вона відвела очі від 
огидного видовища і пішла далі дорогою смерті. Мокра від дощу, що припускав усе сильніше, 
дивилася на вікна будинків, що їх бачила востаннє у житті, звідти ходỳ проводжали налякані очі тих, 
хто співчував їм. Навіть природа сумувала, пускаючи сльози з небес. Так хотілося стати в цю мить 
струмочком води, щоб зникнути у щілинках бруківки назавжди. Проте ніякого дивовижного 
перетворення  цієї  хвилі  не  сталося.   До Магдиної свідомості  прорвалося розуміння,  що уникнути  
того, що має бути, ніяк не вдасться. Вона бачила поруч покірних людей, котрі свідомо, слухняно 
йшли на страту зі своїми дітьми. Охопив невимовний розпач, він володів кожною клітинкою :  
мозку, свідомості, тіла ...  Крик застряг у горлі, а сили немов потрохи кудись випаровувалися з тіла, 
час від часу плуталися ноги, вона спіткалася, і йшла далі, протестуючи усім єством.  

Не раз мала бажання застрелитися, але мати викинула пістоля. Саме тепер пригадувалися ті 
моторошні сни, в яких бачила тілà вздовж Бельведерської. Різниця тільки в тому, що зараз ці тіла 
йдуть поруч ...  Вона думала про батьків, думала, що добре, що їх також немає поруч і вона не 
страждатиме від їхнього болю. Костомаха-смерть йшла поруч із кожним. У кожного своя; і всі ті 
костомахи з’єдналися зараз у один смертний вирок. Магда не вірила, що гетто тимчасове явище, 
вона передчувала, що це чергова котельня смерті.   

Вони побачили бараки за високою огорожею з колючими дротами. Зігнаних з усього міста 
людей, потоки яких здавалися річками, що прямували до цього бездонного озера людського болю, 
який просмоктувався у землю, аби залишитися надовго у тому місці. Людей почали „сортувати”.  
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Магді це нагадало сортування цукерків чи будь-якого іншого товару. Тепер тим „крамом” 
стали людські долі та життя. Вона втратила лік часові, тому здавалося, що ця „процедура” зайняла 
багато годин.  

В тій групі, до котрої потрапила Магда, в людей позабирали все разом з документами. Люди 
будували здогади. Хтось казав, що розстріляють чоловіків, а старих і дітей з жінками залишать, інші -  
навпаки, казали, що здорові сили міцних чоловіків згодяться нацистам до роботи, а всіх 
непридатних до робити знищать. Малесенька дівчинка, яка опинилася поруч зі своєю матір’ю, ніяк 
не могла зрозуміти, куди вони йдуть. Цього так і не збагнув дехто з дорослих, не те, що маля років 
двох. Магда дивилася на крихітку і сльози враз заступили їй погляд. Малà, ховаючись за спідницю 
худорлявої матері з хворобливим блиском в очах, що видавав ознаки сухоти, зазирала на цікаву 
вродливу тітку. Жінка не відповідала на питання дитини, вона не могла сказати те, про що всі 
боялися зізнатися і що пробивалося з підсвідомості і застигало у мозку.  

Дощ то посилювався, то вщухав. На людях геть чисто промок одяг, та вони цього не 
відчували. Магда, дивлячись на цю крихітку, раптом збагнула, що їй дуже хочеться жити. Вона не 
збирається вмирати, якби комусь сильно цього не хотілося. Все у середині мозку волало про це. 
Магда опинилася у групі, приблизно із п’ятдесяти чоловік, яких вивели з гетто і повели кудись.  

Дівчинка з матір’ю були в цій же групі. Тут бачила чимало знайомих облич, але всі мовчали. 
Багато хто подумки молився, але полегшення не знаходив. Магду враз охопила апатія. Захотілося, 
щоб усе відбулося миттєво. Впасти отак і зникнути з лиця землі. 

Їх пригнали бічною вулицею на якийсь болотистий пустир і Магда відразу впізнала 
місцевість, бо звідси не досить далеко знаходився єврейський цвинтар.  В голові промайнув здогад : 
- „Невже їх ведуть до цвинтаря?!”  Але ні, їх вели далі, повз дерева, що покручені поодиноко росли 
вздовж ґрунтової дороги. Далі виднілася осока, там - болотà. Дощ дужчав, але й він не міг 
перешкодити процедурі страти. Фашисти спинилися. Тільки тепер Магда розгледіла, що під свіжо 
насипаною землею видніються людські тіла  -  вони лежали на дні тієї страшної ями, над якою 
пригнаних спинили німці. Тепер Магда зрозуміла, що тут напередодні було розстріляно кількасот 
людей. Відчула, що не бачить нічого, крім цих обрисів тіл, що вимальовувалися з-під землі. Вже 
навіть не було страшно, так наче напало божевілля. Перед очима сіріла мерехтлива дощова 
порожнеча, крізь яку Магда вже не бачила, як на живі цілі направили автомати ... 

... Вона завжди боялася мерців, а тут й сама вже почувалася трупом поміж холодними 
тілами, які непорушно лежали навколо. Тіла були всюди, до краю землі ...  

Після них сюди привели іще зо дві групи бранців на розстріл. А далі почалася несамовита 
злива. Абияк, недбало прикинувши тіла землею, фашисти пішли геть. Магда опритомніла під 
мертвими холодними, моторошно слизькими і мокрими тілами, якими її привалило. На голові 
лежала чиясь важка, немов закам’яніла, рука. Магда почала перші спроби вивільнення з-під 
мертвих сусідів, коли почула поруч якийсь рух. Спершу дуже злякалася, а тоді збагнула, що хтось 
також залишився живий. Зрозумівши, звідки йде той рух, почала допомагати комусь невидимому у 
темряві вибратися з-під тіл.  

То виявилася малесенька дівчинка. Вона не плакала, просто так само, як спершу Магда, не 
могла зрозуміти, де вона знаходиться. Магда витягнула дитинку із завали розстріляних мерців. 
Навколо вже впали темні сутінки. В повітрі відчувався нестерпно солодкавий запах смерті, змішаний 
із пахощами осіннього повітря та дощу. Жінка прислухалася до тиші. Вартовим набридло мокнути 
під дощем і вони кудись забралися звідси. Десь у місті гавкали пси.  

Тепер Магда розуміла  -  вона не померла. Притиснувши до себе дівчинку, яка вижила разом 
із нею у цьому пеклі, почала вибиратися зі страшної „поховальної” ями. Найдужче боялася, аби 
малеча не закричала, але дитина, немов відчуваючи небезпеку, мовчала. Магді навіть здалося, що 
вона заснула, від знесилення. Магда повзла боком, тримаючи на собі дитину. Трохи поодаль від 
страшного місця підвелася, захована темрявою. Тільки тоді відчула біль у плечі, зібравши усі сили, 
які ще мала в собі, побігла у ніч, тримаючи на руках дитину. Вона спіткалася об каменюки, по коліна 
провалювалася у якусь багнюку, але не спинялася. Рух - то завжди життя. Бігла, наче без пам’яті, 
доки не опинилася в якомусь незнайомому місці.  Дощ майже припинився.  

Магда підвела голову і глянула на небо, клаптик якого глибокою темною латочкою 
засвітився з-за хмар місячним сяйвом, що залило долину, в якій опинилася Магда, що ще недавно 
була приречена на небуття.  Місячна долина, посеред якої стояла маленька постать тієї, котра 
вирвалася з обіймів смерті з маленькою дитиною, тепер видавалася дивовижною, нереальною 
казкою дивовижного порятунку!  Так, наче заново починалася  її  Книга Життя.     

     Весела Найденова  & Ярослав Яновський,     1999-2005 (23.02.2005). 
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- Німеччина, РегенсБург, «Donumenta»;     від лів.  -  Яновський,  Найденова, Андрухович. 

 
 с.Незвиско,  біля могили В.Мельника.              Зліва направо:    Т.Ткачук, Я.Яновський, 
 О.Фурдіяк, В.Найденова, Р.Котерлін, А.Звіжинський;           фотографує  І.Панчишин. 
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- Німеччина, РегенсБург, «Donumenta»,  р.Дунай  -   Яновський,  Найденова. 

 
- Пляцок «Батьківщина»   -   Я.Яновський. 
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Леон  Кондрачук : 

… Коли у порожнечу летять роки,  
   треба щось робити, аби зупинити  
   негативний процес ... 

 
 
 
 
«КЛЮЧ ДО ПОЧУТТІВ». 

Кожен твір художника, як на мою 
думку, є тим самим ключем до Вашого 
серця :   чи воно відгукнеться?  А якщо ні?  Є 
і такі випадки. 

В наш час байдужості, брехні, 
фальші і тотальної корупції вже немає 
нічого, що могло б нас здивувати - і все ж 
ми сподіваємось на краще. 

Майже півстоліття вигнання, а потім 
переїзд до Сахалінської області, загибель 
рідного батька - все це не могло не 
вплинути на емоційну складову, та 
залишатиметься  болісним переживанням 
впродовж всього мого життя. 

 

 
ТВОРЧИЙ ШЛЯХ : 

1963-1968  -   ДСДУ, факультет океанологія                       (м.Владивосток, Росія). 
1970-1975 -   Державний інститут, біо-географічний факультет           (м.Южно-Сахалінськ, Росія). 
1983-1989  -   закінчив художньо-графічний факультет, Народний універс.        (м. Іркутськ, Росія). 
1990   -  «Норд» - обл. виставка художників Далекого Сходу        (м.Южно-Сахалінськ, Росія). 
1991   -  «Древо життя» - спільна виставка художників Холмського району, Сахалінської обл.  

            (м.Холмськ, Росія). 
1991   -  Спільна виставка художників Сахалінської обл.            (м.Саппоро, Японія). 

1992   -   повернення на Україну,  в  м.Івано-Франківськ. 

ВИБРАНІ  ВИСТАВКИ : 

2004   -   Народний дім               (м.Івано-Франківськ). 
2005   -   Медична академія               (м.Івано-Франківськ). 
2005 - 2006  -   Прикарпатський університет ім.Василя Стефаника          (м.Івано-Франківськ). 
2006 - 2007  -   Персональні виставки в Художньому музеї           (м.Івано-Франківськ). 
2008   -   Виставка Ів-Франківських художників в арт-кафе «Химера»      (м.Івано-Франківськ). 
2009   -   Персональна виставка, КМЦ «Гармидер», територія Є          (м.Івано-Франківськ). 
2010   -   Спільна виставка «Живопис, графіка»,  виставковий зал НСХУ  (м.Івано-Франківськ). 
2010   -   Спільна виставка «Живопис, графіка»,  фест «Порто-Франко»  (м.Івано-Франківськ). 
2013   -   Персональна виставка «ЧАС ПІДНЕСЕННЯ», КМЦ «Є»         (м.Івано-Франківськ). 
 

… Це чудово, що в цьому місті є шанси на винаходи. Ніби поговорив з Леже,  Матісом, Дюфі 
… Лео.  Дуже гостро і солодко! … 

І.Панчишин начальник відділу з питань охорони культурної        
спадщини виконавчого комітету Ів-Франківської міської Ради. 
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Ростислав Котерлін   -   про  творчість  Леона Кондрачука : 

… Щоб глибше збагнути світобачення художника Леона Кондрачука, треба звернути увагу на 
кілька істотних подій. 

Перебування на Далекому Сході (20 років) не за «власним бажанням», вплинуло на його 
емоційну складову та залишатиметься болісним переживанням упродовж всього життя. 

У 1992 році, повернувшись на Україну і оселившись у Івано-Франківську, Леон Кондрачук 
розпочинає новий етап творчості. 

Простори Тихого океану поглибили відчуття свободи, а емоційні та інтелектуальні контакти з 
екзотичними культурами далекосхідного регіону згодом проявлять себе у малярстві. 

Вроджене відчуття кольору, помножене на уважне вивчення малярських здобутків 
європейського постмодернізму та авангарду початку ХХ століття, інтуїтивно привели художника до 
власної манери письма, де вирішальну роль відіграє колорит; очевидно, це сталося під впливом 
творчості Ван Гога, Матісса, Кандінського, Модріана  -  його улюблених живописців.  

«Композиція-1», «Код да Вінчі - 2», «Втеча у віртуальну реальність», «Власні 
спостереження людини» та інші картини, в яких митець прагне абстрагуватися до космічних 
масштабів. Експресія, протиборство відкритих кольорів навіть в цих абстрактних полотнах не 
створюють композиційного дисонансу. Художник продовжує пошук «ключа» до самопізнання, 
пізнання суті людської природи. 

Поза всім, картини Леона Кондрачука запам’ятовуються завдяки своїй енергетичній 
наповненості   -   і це очевидна ознака їхньої естетичної цінності.  … 

 

 

«Код да Вінчі 1»,   2005р,  олія, полотно 76х56. 
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«Зворотний рух»,   2008р,  олія, картон 43х73.                           «Ніч у місті»,   2005р,  олія, картон 50х65. 

 
На виставці, 2013р;       з ліва на право :   археолог Василь Романець,  Леон Кондрачук,  адвокат Роман Савчій. 
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Шанувальниці  живопису та поезії  -  в черзі за жаданим автографом улюбленого Митця. 

 
Леон Кондрачук : збірка поезій «СВІТЛО», 2010р. видання,     м.Івано-Франківськ.  
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Збірка поезій «СВІТЛО». Вибрані вірші. 

 

ДЖАЗ 

Їв я музику, наче голодний вовк. 
Але я тоді працював на червоного боса. 
Заплющив очі, бачив Нью-Йорк, 
З його незрівнянними хмарочосами. 

Я й дотепер в житті імпровізую, 
Мов завзятий джазмен. 
Себе провокую. Крокую, крокую  - 
У музиці буднів шукаю рефрен. 

Куди я несу пам’яті теплі пакунки? 
Доля моя  -  наче крашанка, 
З яскравими візерунками. 
Хтось грає блюз.  І мені стає краще. 

Пригадаймо, коли в останній раз піднімали чарку 
За чудову гру Армстронга і Чарлі Паркера? 
Як змінилися наші обличчя. 

«Джаз 1»;  2001р,  60х50,  олія,  картон.    Страшне.  Наче все це було у потойбіччі … 
 
 
 

ПОШУК ДОЛІ 

Згадаєш про літà, 
На душі стає моторошно. 
Не весела виходить картина. 
Скільки часу забрали чиновники 
і просто кретини. 
Нас мололи, мов зерно на борошно : 
Їх слова були, наче цегла. 
А хіба ти не був енергійним і наполегливим? 
І хотілось кричати, побачивши кривду. 
Час від часу життя здавалось огидним. 
І коли якийсь поц затуляв тобі рота,  
Ти вже знав, що пора озирнутись навколо 
І вилазити із цього смердючого болота, 
Де лише мерзотникам можна співати соло. 
І нарешті ти робиш велику паузу, 
І зітхаєш з полегшенням, наче вийшов із лазні. 
Ти до нестями любиш дружину і сина, 
Але залишаєш свою Україну, 
Бо мусиш їхати до Європи на заробітки. 
Дідько з ними, хто завдав тобі збитків. 
Водограй почуттів тебе переповнює, 
Ти зловив хвилю і відчув чисту енергію життя  - 
Європейський рівень назовні, 
Де уже не панує дурна метушня, 
І начальство тупе не присутнє, 
І тепер ти знаєш : 
Не рулетка твоє майбутнє. 
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РОЗМОВА ДРУЗІВ У КАФЕ 

- Гарне кафе. На столах навіть конвалії. 
Яке добре пиво!   У тебе є смак. 
Ти й досі працюєш в Італії? 

- Так … 
 

Заробляю гроші на власний будинок. 
П’ять років працюю.  І вже відчувається втома. 
Дружина продає дріб’язок на  міському ринку. 

- Плюнь на все.  Повертайся додому. 
 
- Мій бос  -  є справжнє посміховисько, 

Створює нову парафію.  
Фірмою і надалі керує мафія. 

- Тихо! Нас підслуховують. 
 
- Згодом, я полюбив цю країну 

Та її життєлюбних людей. 
Просто сталося диво. 

 
- Повертайся, мій друже, на Україну … 

Ще пива? 
- О’кей. 

 
 

Основні літературні твори : 

- 1982  -   «Созвучие».  Вірші,     м.Южно-Сахалінск,  Росія. 

- 1985  -   «Перспектива».  Поезія, проза,   м.Холмск,   Росія. 

- 1988  -   «Красная рыба».  Очерки.   м.Холмск,   Росія. 

- 1995  -   «Смог».   Поезія. Бібліотека альманаху «Саксагань»,  м.Кривий Ріг. 

- 1992  -   «Жуть».   Редакція «Риф»,  м.Южно-Сахалінск,  Росія. 

- 2010  -   «Світло».   Поезії.    м.Івано-Франківськ. 

 

- Всеукраїнський літературно-художній і громадсько-політичний журнал «Перевал» (1/2007,  

  м.Івано-Франківськ),   проілюстрований фоторепродукціями картин художника. 

 

Л.Кондрачук працює і надалі в галузі літератури і живопису. Чимало картин художника 

знаходяться у приватних збірках, як в Україні, так і за кордоном :  в  Росії, Німеччині, Японії, США, 

Естонії, Білорусі. 

Улюблений співак митця  - Френк Сінатра. 

Улюблений художник   - Джексон Полок. 

Улюблені письменники  - Хемінгуей, Борхес. 

Улюблена їжа    - рибні страви. 

Сам  -  завзятий рибалка. Вміє готувати рибу за японськими рецептами. 

Мав тривале спілкування та дружні стосунки з відомими постатями в літературі;  це :  Андрій 

Вознесенський, Булат Окуджава, Володимир Солоухін (спільна творча подорож-відрядження до 

Середньої Азії).  

Літературні виступи в містах Ургенч, Бухара, Самарканд, Хіва.       Живе  в  м.Івано-Франківськ.  

LeoKon-06 ------------------------------------------------------ Вòрон СС. ------------------------------------------------------------- 



 
P                            R                           Æ                            T                          O                         R                           I                           V                        M 
=========================================================================================================  

Шанувальні відгуки прикарпатських Митців на творчих виставках Л.Кондрачука. 

 
Митецьке  товариство   -   Леон Кондрачук   та   Микола Павлюк   -   на вулицях нашого міста. 
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                            Микола Павлюк. 

Визнаний досвідчений графік, котрий керуючись 
специфікою естетичної природи цього виду мистецтва,  
віддає перевагу умовним зображенням, створює образи 
концептуального характеру, з ускладненим 
інтелектуально неоднозначним підтекстом. Вражає його 
доскіплива неквапність, реміснича вправність щодо 
фактурного опрацювання графічних поверхонь, 
скрупульозної деталізації зображеного. 

У структурі графічних відбитків Миколи Павлюка 
неважко угледіти принципи компонування, притаманні 
традиційній творчості :   центричність і чітка ярусність 
композицій, перехрещення горизонталі і вертикалі, міцна 
архітектонічна вибудованність. Серед персонажів 
нещодавно створених ліноритів  -  образи народної 
демонології, фольклору, космологічних уявлень українців, 
як нагадування про втрачений симбіоз Людини і 
Природи. Ця дорогоцінна якість раз по раз трапляється і в 
творчому житті М. Павлюка, адже він  -  щорічний учасник 
скульптурних симпозіумів і пленерів, які дарують йому 
відчуття універсалізму пращурів. 

                               З відгуків всіх мистецтвоЗнавців. 

         

… Микола Павлюк, як людина, чиї потужні, надЕнергетичні роботи відомі в багатьох країнах 
світу, ніякого «піару» або ж рекламування взагалі НЕ ПОТРЕБУЄ.  Скоріше  -  саме тільки перебування 
біля нього, в зоні його ментальності, в зоні його харизми та креативу, є потужним каталізатором 
Творчості, поштовхом в підсвідомості певної людини та надихає її на творення, нагально вимагає 
виробництва будь-чого  -  але обов’язково вартісного. 

Саме через ЦЕ біля Миколи завжди повно товаришів і просто випадкових «товаришів тих 
товаришів»;  у Павлюка ЗАБАГАТО ДОБРА, забагато найЧистішої енергії первісного стану незайманої 
Душі, які він, навіть сам не помічаючи, розсіює в наших з Вами повсякденних життєвих Світах.  Біля 
нього хочеться бути добрішим та щедрішим, хочеться бути знову дитиною та довірливо сприймати 
Мàвку та Чугàйстра, як реально існуючих таки тут, за твоїм селом, казкових чарівників. 

Тільки завдячуючи більш тісному спілкуванні з Миколою Павлюком, я глибше проникнувся 
духом архаїчного гуцульського життя та докорінно змінив концепт книги «Гуцули, Божі Сокòли», 
яку готував на той час (2009р.) ... 

                          Сергій Вòрон, незалежний дослідник. 
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Церква Покрови в с.Бубнище, Ів-Фр.     «Дорога до Храму». 

               
«ОБЕРЕГА».       Мàвонька  та  Чугàйстрик. 
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«ГУЦУЛИ  ЗАСИНÀЮТЬ …». 

     
 
 

 
Ворòхта. 
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Микола Панасович Павлюк народився 13 серпня 1953 року в селищі №3 Нагорського району 
Кіровської області (Росія).  Реальні службові німецькі вівчарки сучасної Галичини сприймають 
Панасовича, як дуже толерантну та дружелюбну людину;  Він любить їх годувати цукерками. 

Закінчив Львівське училище прикладного мистецтва ім.І.Труша за спеціальністю «Художня 
обробка дерева, каменю та кості» (1973р.) та факультет Інтер’єру і обладнання Львівського 
державного інституту прикладного та декоративного мистецтва (1980р.). Вчителі з фаху -  
В.Трофимлюк, Т.Драгіш, В.Борисенко. 

Викладач скульптури, рисунку, живопису, пластАнатомії кафедри образотворчого мистецтва 
Прикарпатського університету ім.Василя Стефаника.   Член Національної спілки художників України. 

Митець працює :   в галузі монументального  та декоративно-прикладного мистецтва, 
скульптури, графіки, живопису, дизайну. 

Основні монументальні роботи :    

-  дерев’яна чотиристороння стела «Карпатський лісовий календар»   (1987р.),  
-  свічник «Трійця»           (1991р.), 
-  «Святий Миколай Франківський»         (1997р.),  
-  скульптура в камені «Прадавня Волинь» (нагорода «Крило натхнення»),  м.Луцьк  (2001р.). 

У 1997р. відбулася персональна виставка Миколи Павлюка  в  м.Івано-Франківськ. 

Твори митця знаходяться у фондах Музею культури і мистецтва України, дирекції виставок 
Національної спілки художників України, Івано-Франківського Краєзнавчого  та  Художнього музеїв, 
художнього музею м.Ковель, а також у приватних колекціях. 

… Поруч із своїм видатним татом, натхненно працює його донечка  -  Надія Павлюк-
Ротерман.  Її митецькі роботи вражають надзвичайною різноплановістю, яскравістю кольорів, 
незвичним сполученням їх відтінків та новим, свіжим  поглядом на «вже усталені митецькі канони».  
Це  -  первинно-архаїчно належить до Галичини, притаманно нам на генетичному рівні, але разом із 
тим  -  дуже дивовижно та невідпорно прекрасно.  Напрочуд показним є поява саме в Станіславі 
такої потужної молодої мистецької генерації, до якої ввійшли юні, талановиті жінки нашого Міста  -  
Вèсела Нàйденова,  Тетяна Єфтимовська та Надія Павлюк … 

Нижче  -  твори Надії Павлюк.                        Сергій Вòрон, незалежний дослідник. 

                        
Богородиця з похвалою.                      Богородиця. 
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Іов  та  Феодосій Манявські.  Робота Надії Павлюк. 
 

     
Прогулянка з Бỳбликом.     Мальованки на страусиних яйцях.   Роботи Надії Павлюк. 
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Сергій  ВÒРОН :      ДИВÁ ЩЕ ТРАПЛЯЮТЬСЯ 

Всім відомо, що кожній людині бодай раз у житті сниться такий сон, який  неможливо забути 
ніколи. Яскравий, кольоровий, з надзвичайно чіткими деталями і подробицями, сон цей назавжди 
врізається у пам’ять, нестерпний  своєю незавершеністю і таємничим, незрозумілим до якогось 
часу, змістом. Кожен з нас, мабуть переживав щось подібне і довго, інколи до кінця свого життя, не 
міг знайти спокою, прагнучи розгадки того сновидіння. 

Я був ще зовсім хлопчаком, трохи більше 9-ти років, як мені наснилося, що я заледве 
пробираюсь якимось лісом посеред зсувів та урвищ. Схопившись за корінь, що стирчав з урвища, я 
намагався підтягнутися, щоб вибратися наверх, але не втримавшись, корінь вирвався з глини і до 
моїх ніг, перекочуючись із дзенькотом, посипалися тьмяні жовті монети  -  більші і  менші, круглі, 
квадратні, трикутні, з отвором посередині і без нього. Я почав збирати їх і розпихати по кишеньках  -  
з дірочками в одну, квадратні в другу і т.д.   Зібравши під ногами, я почав руками порпатися в 
корінні і витрушувати решту. На цій дії мій сон обірвався. До цього я ніколи не бачив золотих монет  
- окрім батькових «золотих» бойових медалей у моїх батьків нічого не було. Я кілька днів 
пригадував цей сон, а потім дитячі клопоти :   школа, домашні та вуличні справи, відсунули його на 
задній план, поступово все забулося. Після того я захопився нумізматикою, історією. Захоплення 
стало постійним і супроводжує мене по життю. А сон цей тому й  пригадався мені, що снився ще раз, 
без змін, але вже через багато років, і лісом я йшов вже у іншому віці. Тільки місце це не 
зустрічалося у моїх життєвих подорожах, я б обов’язково впізнав би його. 

Приблизно в тому ж віці, мене часто мучили спазматичні тягнучі болі у лівому боці в 
підребер’ї. Батькам я не зізнавався, але сам сильно вимучився, не знаючи, коли воно минеться і від 
чого ця біда. Якось вночі мені приснилося, що я йду зі своїми друзями  повз готичну церкву 
(протестантська кірха), яка раніше стояла на місці сучасного драмтеатру. До ниючого боку 
присмокталася велетенська мідія-мушля, зі стулок якої стирчала м’ясиста хижа кровожерна плоть. 
Мідія висмоктувала мене всього зсередини і це завдавало мені сильного болю. Намагаючись 
відірвати її обома руками, я підійшов уже до магазину «Дитячий Світ» (нині «Рубін» біля готелю 
«Надія»). Мої друзі йшли поруч і балакали, не помічаючи моїх дій і цю страшенну потвору на мені. 
Минаючи вітрини магазину, я з великим зусиллям відірвав мушлю від себе і з відразою відкинув її 
вбік. Ця тварюка, завбільшки з велику пательню, ще довго стрибала за мною плитками тротуару, 
хижо клацаючи створами. Я прокинувся від сильного страху і ниючого болю в боці. Вранці я зібрався 
до рідної школи № 14, відучився потрібні уроки і в перерві між денними заняттями та продовженим 
днем, ми зібралися, як завжди, побігти в місто повитріщатися на життя. Напад болю схопив мене 
при збиранні, але хлопці підганяли мене і я таки пішов з ними. При наближенні до крамниці 
«Дитячий Світ» мені зробилося особливо зле, я мляво плентався і не приймав участі у веселощах. 
Побачивши вітрини і плити тротуару, я раптом чітко пригадав своє нічне жахіття. Мене враз охопив 
сильний безпричинний страх, біль не давала ногам йти. Яскраво пригадався момент відривання 
«пательні» і її хиже переслідування мене, її жаска гонитва за мною. І цієї миті біль луснула, 
вибухнула, я ледь не впав на коліна від больового шоку. Але біль остаточно зникла, тільки її 
відлуння виходило, витікало з мене. З острахом озираючись на поверхню тротуару, я наздоганяв 
нашу компанію. Відтоді я ніколи більше не мав больових відчуттів в цьому місці, але проходячи повз 
«Рубін» я часто пригадую той епізод свого сну і момент реального зникнення болю.  

Продовжимо на більш складному випадку. Мені було біля 14-ти років, коли якось вночі мені 
наснився досить простий, але страшний через свою безвихідь сон. Я лежав у зробленому мною 
заглибленні поміж вкритих мохом каменюк на невеличкій верхівці якогось відгалуження гірського 
хребта. Вершина була без дерев, хирляві берізки між дрібними ялинкками починалися на 60-70 
метрів нижче по схилу. До них, хаотично накидані, спускалися брили, обліплені лишайниками. 
Вгору по схилу поволі але вперто, короткими перебіжками, підіймалися фігурки в синіх мундирах. 
Ось вони зараз дістануться межі лісу, сонце било їм у очі, а мені було зручно. В мене був 
однозарядний карабін, «Манлìхер / Верндель», 1867 року, 8,2мм (пізніше бачив схожі в довідниках;  
при попаданні в тіло, куля робила отвір, як «вхід в шпаківню»).  

Спокійно і по-діловому, хтось Я, пересмикував затвор рушниці, докладав набої у патронник і 
впевнено прицілившись, натискав на гачок, після чого один із плазунів унизу втикався обличчям у 
камені або зсувався повільно до ями. Густий, приємний мені «на дух» пороховий дим, після 
кожного мого пострілу хмаринкою поволі відпливав у бік, дуже часті чужі кулі розколупували камені 
навколо і обсипали мене дрібним рожево-жовтим пилом;   іноді боляче драпав уламок каменю.  
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Стріляв я дуже добре, звик. Навіть у цьому, своєму реальному житті, я пізніше став 
снайпером.  А ось ті, внизу, стріляли «не дуже». Набоїв у ямці біля правої руки залишалося 4 штуки - 
блискучі з тупими заокругленими кулями;  таких я пізніше багато знаходив саме в Горгàнах.  Отже 
все, мені звідси не піти. Тут моє останнє місце. А ті, унизу, помалу, але вперто лізуть. Ненависть 
каламутно ворухнулась під серцем. Ще двоє доповзли до могили, залишилося два набої …   На 
цьому сон урвався. Я прокинувся у надзвичайному страху  -  вмирати у  14 років я не хотів!  Але там, 
на горі був Я  -  дорослий, мужній, не знаю, який з лиця - бачив тільки по лікті свої обідрані, брудні, в 
крові руки, тьмяний блиск набоїв у виїмці каменю, сіро-зелені брили, вкрай ворожі мені мундири і 
зелень рослинності. А ще сонце палило немилосердно, води не було. То був хтось Я. Чи я був Ним.  

Мене так налякав тоді цей сон, а пізніше розхвилював. Я і фільмів таких не бачив ніколи, і в 
горах жодного разу не був таких, як те місце. А сон той снився мені ще два рази через різну кількість 
років  -  все той самий без доповнень та змін, з тим же кимось Я.   Коли я почав активно займатися 
гірським туризмом (від 1981р.), я кілька разів під час своїх походів-блукань виходив до схожих 
місць, але завжди мав сумніви. Безперечно тільки те, що ЦЕ відбувалося в Горгàнах, або в Тàтрах, 
або на Балкàнах, або й у Карелії, тільки тут я в певні відвідини бачив всі необхідні компоненти 
ландшафту і рослинності. Дотепер мене мучить і тривожить ця достовірність і жорстока наочність 
думок і дій того, що відбулося у тому сновидінні :   мусить же десь бути якась відповідь?!   Може 
направду,  десь-тут-колись  давно було «моє останнє місце», я загинув тут невідомим, забутим 
всіма. Потім відбулась реінкарнація, я «народився» знову і тому так люблю Горгàни …   

Але мені снився і другий сон, зовсім інакший.   А я так не люблю голий степ, поле і сніг. 

Він мені снився тільки один раз, але був таким самим яскравим і страшним. Я лежав серед 
купи конячих і людських тіл, притиснутий однією з коняк, що впала. Поряд лежав кінь, який бив 
копитом перед моїм обличчям, час від часу зачіпаючи моє плече. Не боліло, болю я вже не відчував. 
Густо пахло кров’ю та мертвим м’ясом. Насувався вечір, мороз зтягував відкриті рани на руках і 
голові, а просочена кров’ю куртка з грубої шкіри зрослася з металевим нагрудником і наруччями. У 
просвіті поміж тілами коней я бачив частину поля, вкритого брудним снігом  і встеленого тілами 
людей і тварин, за полем стояли кілька перекошених хижок. Бачив я все дуже дивно  -  то якось 
трохи зверху та навскоси (наче Душа моя відлітала та знову тужливо поверталася), то очима 
ратника, що вмирав під вбитим конем. Все вже присипав легкий сніжок. Кілька десятків латників 
брели полем, підбирали зброю і оглядали тіла, знімаючи, що сподобається, голосно перегукуючись 
«не по-нашому». Неподалік від мене один підібрав штандарт-хоругву біло-червоних кольорів. 
Бородань, чужий. Хоругва наша. Я замерзав, Значить, тут чужі, мене не підберуть, кричати не варто і 
немає сил. Перед очима стирчало лезо зламаного клинка, руків’я примело снігом.     Сон скінчився.  

Це було в 1975 році перед моїм призовом на Флот. Відтоді він мені не снився ні разу, але я 
дуже добре пам’ятаю його. Майже в усіх таких снах я був за хвилини до смерті; чому? За роки мого 
свідомого життя мені снилися тисячі снів. Більшу частину з них я забував в момент пробудження, 
декотрі не пам’ятав уже за день-два. Але такі пам’ятатимуться до смерті -  нестандартні за часом та 
ситуацією, на межі життя і смерті, вражаючі реалізмом того, що відбувається.  

В січні 1995р, в останній день місяця загинув наш Ельбрỳс - чудовий взірець імбрідінгу 
сенбернара і кавказької вівчарки, так звана москòвская сторожевàя. Це був надзвичайно великий 
пес, який запозичив розум та надійність у сенбернара, а від кавказця - лють і неприборканість. В 
моїй уяві він був Сæномергл - крилатий Пес-Дракон, божество древніх іранців. Коли я йшов, 
тримаючи його на повідку, кавказькі вівчарки, що не визнають авторитетів у собачому світі, 
ховалися за своїх господарів, винувато відводячи очі. А Ельбрус з почуттям власної гідності 
продовжував рух, тільки його погляд завчено ковзав «вправо-вперед-вліво» і назад, вишукуючи 
потенційну загрозу-небезпеку для свого бога-господаря. Його рухи були настільки могутніми і 
впевненими, що здавалося, ніби він своїми драконячими лапами підштовхує земну кулю, надаючи 
прискорення її обертанню. Якось я проходив з ним приміською вуличкою, він здивовано крутив 
навсібіч своєю ведмедеПодібною головою з коротко купіруваними вухами - запахи були 
незнайомими. Місцеві дітлахи із захопленими вигуками полізли на паркани і заворожено дивлячись 
на це «чудовисько», розпитували: «Дядечку, а де ж ви змогли спіймати цього ведмедя? …». 

Ми дуже важко переживали безглузду загибель такого славного та відданого пса. Минув 
майже рік. За фатальним збігом обставин, у нас вдома від «чуми» вмирала заміна Ельбруса - 
восьмимісячна кавказочка Шарлòтта. Тривали морози і сподіваючись на чудо, ми тримали її не у 
вольєрі, а в квартирі, біля нашого ліжка. Вночі з 30 на 31 січня, опустивши з постелі руку, я заспокоїв 
поскулюючу біля мене Лòту і, знеможений нещастями, заснув. Раптом бачу і чую  -  сильним 
поштовхом відкриваються вхідні двері, заходить  Ельбрус і «посміхаючись» до мене, підходить до 
Лòти. Вона довірливо потерлася до нього, вони щось сказали одне одному. Ельбрус підійшов до 
вхідних дверей, таким самим сильним поштовхом лапи відчинив їх і повів Лоту в Нікуди. Тут я 
прокинувся і відразу ж торкнувся рукою тіла Лоти.   Вона була мертвою і вже застигала. 
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Місяці за три, коли я сильно захворів і важко виздоровлював, вночі мені наснилося, що 
знову так само могутньо увійшов Ельбрус, підійшовши до моєї постелі, вткнувся головою мені в бік. 
Я чув його вдоволене воркотіння і чесав його велику красиву голову. Раптом Елька взяв мене 
зубами за руку і почав тягнути до дверей, обережно стискаючи руку своїми шаблеподібними  
костеПодрібнювачами. Зрозумівши, що він просить мене піти з ним, я почав вивільняти кисть руки 
від його кликів, відштовхуючи його пащу. Ельбрус відпустив мою руку, відступив трохи від ліжка, 
докірливо дивлячись мені в очі. Погляд його професорських сенбернарських очей  промовляв до 
мене: «Ну, давай, вставай і підемо зі мною… Ми скучили один без одного… Всі твої померлі та 
загиблі Пси і Коти вже давно тебе чекають Там …». Потім Ельбрус озираючись на мене, пішов до 
дверей, так само ударом лапи відчинив їх, постоявши трохи у дверях, пішов. 

Вранці я відчув себе значно краще, після цього я швидко пішов на поправку. А Ельбрус ще 
кілька раз «приходив» до мене. Але це вже інша історія …  

Ще один, дуже цікавий і пізнавальний сон приснився мені зовсім недавно, на початку зими 
1997 року. Такий же точний у деталях, але слава Богу  -  не страшний. Сюжет його такий. Десь в 
горах, натрапивши на щілину між брилами, я намагався залізти в неї, але не міг протиснутися. Я  -  
це був саме я - розхитавши за допомогою льодорубу сусідні брили і відкотивши їх набік, отримав 
хороший лаз. Хід вів у темряву. Витягнув з наплічника, що лежав неподалік, ліхтарика, увімкнув його 
і поліз. Якісь жучки, мокриці і багатоніжки повзали перед очима, корінці проростали від стелі до дна 
ходу, я їх нетерпляче обривав і просувався вперед. Доклавши зусиль, можна було рухатися на 
чотирьох. Гострі кути каменів боляче забивалися у долоні і коліна, зачіпали хребет і лопатки. Запах 
затхлої вологості і плісняви був всюди. Так проповз  5-6 метрів і буквально вивалився у приміщення - 
його долівка була на 70-80 сантиметрів нижче рівня підлоги лазу. Ледь не розбив ліхтарик, при 
падінні він згас. Потрусив його в руках  -  загорівся, слава Богу!  Обвів променем стіни. Неправильної 
форми приміщення, біля 4 на 4 метра з низькою стелею з нависаючих великих брил, така ж нерівна 
долівка. Стіни горбаті і закопчені. Ближче  до мене, ніж до центру приміщення   -  кругле кам’яне 
місце для вогнища. Всюди грудки осипаного грунту, чистої долівки не видно. У віддаленому куті 
купа зітлілих шкір, ймовірно, місце для сну чи спочинку, лежанка. Рушив обережно льодорубом - 
нічого, тільки всі розлізлися на смужки і шматки. За вогнищем побачив великий, зелений до 
махровості мідяний котел із якоюсь субстанцією, що прикипіла до днища і два таких самих, дивної 
форми, горнятка. Ручка одного з них при огляді неумисно відламалася. Ще далі, у куті  -  якийсь 
різнорідний непотріб з тканин, деякі з відблисками парчі - порване і гниле, все зітліло. На стіні над 
цим помітив зігнилі залишки дерев’яних кілків, забитих у щілини поміж брилами. Все зрозуміло - 
вішак. Всі ці, можливо, красиві і дорогі колись убрання, висіли до часу на цих кілках.  

Тут звернув увагу на нішу - думав закладена каменем. То була шкіра-завіса, теж 
обкуструбатилася вся, неприємні відчуття на шкірі долоні. Тлінь. Проліз до середини, присвітлюючи. 
Така ж комірчина, тільки більша розміром, 5 на 3 метри і без місця для вогнища. Стоять діжки, 6 
високих, до пояса, і 5 штук, наполовину менші, стоять на верхніх накривках більших діжок. Всього 11 
штук, закриті на вигляд. В куті купою під стіною накидано різного заіржавілого  -  зброї. Довгі, дивної 
форми рушниці, десяток різних шабель в піхвах і без них, сокири, серед решти  -  довгий дворучний 
прямий меч. Все позеленіло, побуріло, окислилося, але в доброму стані. Тут також все притрушено 
грудками глини, але відчувається, що повітря тут більш сухе, ніж в сусідньому барлозі, хоча сморід 
такий самий. Сподівався побачити чиїсь останки, але поки що не знайшов, а ходів у другі 
приміщення начебто немає. Зброя також, мабуть, висіла на стіні, бачу залишки кілків. Зірвалося 
скоріше за вбрання, під власною вагою. Комòра-пивниця! Пощастило, випадково пощастило … 
Знайшов! Нічого не розбираючи підхопився, залишив біля вогнища льодоруб, поліз назад, на 
поверхню  - мені раптом забракло повітря і серце почало стискати. Знайшов! Мене розпирало 
щастя, неземна радість. Знайшов! Мрія сотень пошуковців, сотні років, а я знайшов! Пролізаючи 
лазом, я знову ранив руки, коліна і спину. Спереду замерехтіло світло за дугою стіни ходу. Більше я 
нічого не бачив.   

Коли я прокинувся, «зранені» місця нили так, ніби я щойно виліз з лазу на свою постіль до 
сумирно сплячої дружини. Ось такий дивовижний сон. А радість мене розпирала ще кілька хвилин, 
поки я не зрозумів, що це був тільки СОН. Кілька днів мене переслідувало відчуття великої 
невиправної втрати  -  наче мене пограбували, відібравши найбільш дороге. А ще пізніше я зрозумів, 
що там,  в лазі,  повертаючись  на поверхню,  я не доповз,  помер  від  хвилювання,  здало  моє 
хворе серце, підірване роками боротьби з бездушними упирями, нестатками похідного / 
сторожового життя.  Ось такий варіант майбуття був запропонований мені. Більше ходити в гори 
одинаком не варто, а лазити в усілякі діри - тим більше. Побачимо, що «день грядущий нам готує» …  
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Дідусеві Кòсюку літом перед його смертю, коли він вівчарив на Пàнтирі, дві ночі поспіль (!) 
снився один і той самий сон, що достеменно співпадав у деталях та фразах. Вночі до нього в колибу 
приходив, точніше - з’являвся нізвідки - старий-престарий дід, з довгим сивим волоссям, вусами і 
бородою, зодягнений у гуцульський старожитній стрій. Підходив до лежанки, де на сіні спав Дмитро 
Петрович і будив його, термосячи за плече: «Вставай, Дмитрику, йдемо відкопувати, бо вже час, вже 
давно ЦЕ лежить …». Стомлений за полонинський день старий Кòсюк спросоння відмахувався, 
казав, що спати дуже хоче і древній волхв, відступивши, зникав. Перед третьою ніччю Кòсюк місця 
собі не знаходив, хвилювався, що даремно проганяв дідуся. Твердо вирішив :   сьогодні обов’язково 
запитає діда - що закопано і де.  Хвилюючись, ліг спати, але дідусь так і не з’явився. Ні наступної 
ночі, ніколи. Дмитро Петрович дуже переймався тим, що образив духа Полонини Чòрної. Я ці дні 
був біля нього і все це відбувалося на моїх очах (переживання та розповіді вранці, а старий Кòсюк 
ще нікому в житті не збрехав і був при здоровому глузді до останніх годин життя).  Мабуть, таки 
прийшов до нього ще раз древній дідусь, перед його (Д.П.) смертю і все розповів, якщо Дмитро 
Петрович так сильно чекав на мене перед своєю кончиною, визираючи у віконце своєї гірської хати. 
Нікому нічого не сказав, навіть дружині. Тільки мене хотів бачити, так і забрав свою страшну 
таємницю з собою у могилу. Хай буде йому та всім опришкам Карпат з усіх часів земля пухом!  

Всі ми знаходимося в єдиному інформаційному полі Всесвіту, де утримується інформація 
про всі події, людей, предмети минулого, теперішнього і майбутнього. Але ми не вміємо зчитувати 
цю інформацію, брати потрібну на вибір. Тільки коли свідомість людини, її інтелект досягає певного 
визначеного рівня, виникає якийсь інформаційний канал, що об’єднує людину-приймача і загальне 
інформаційне поле. Але знову ж, ми не завжди вміємо відкрити його, скористатися можливостями 
цього каналу. Якщо все ж пощастило  і це таки відбулося  -  сняться «віщі» сни, людину озаряє-
просвітлює передбачення чогось грядущого, майбутнього. Я здійснюю свій виклад не професійно, 
примітивно, як я собі уявляю цей механізм. Екстрасенси знають, що це таке та як це відбувається. 

Але я твердо переконаний в наступному :   в горах все загострюється і посилюється в багато 
разів. Біоенергетика оточуючої рослинності і самих гірських хребтів, набираючи тисячоліттями 
інформацію і впродовж тисячоліть залишаючись незмінними, впускають у себе біоенергетичне поле 
людини, зчитуючи його інформацію і даючи йому можливість використовувати свою, взаємно 
збагачуючи один одного. Так саме космічна добра енергія життя, впродовж тисячоліть 
накопичуючись у гумусі гірських вершин, підживлює і насичує цілющі корені і рослини, 
допомагаючи їм набирати силу, яка повертає людині здоров’я, а іноді й життя. В цивілізованих 
зонах ці зв’язки спотворені або знищені в результаті антропогенної діяльності. Тому тут вже не 
може бути корисних для здоров’я людини рослин, люди втратили дар нетрадиційних знань і 
відчуттів, хворіють і рано вмирають. Чистота цього зв’язку збереглася тільки у глибині незайманої 
ще людиною природи. В гірській місцевості - особливо. Я далеко не медіум, не екстрасенс, але те, 
що я зараз опишу, переконає читача у правильності вище зазначеного. 

Якось в середині 1991 року я завершував свою чергову одиноку подорож, залишалося ще 
кілька вільних днів, і я вирішив зайти на Пàнтир до Дмитра Петровича. Тривали нескінченні дощі. 
Кілька днів я провів на полонині у гостях в дідуся Кòсюка. У ніч з 16 на 17 серпня мені наснився 
дивний і не дуже приємний для споглядання сон. Я йду містом. Це Москва, Красная Площадь  -  
впізнав одразу, тому що не раз тут бував. Посередині площа перерита огородженим котлованом, 
що оточений ланцюгом людей у мундирах. Розкопки, реставрація - відповідає мені на моє питання 
хтось невидимий. Щоби обійти це місце, звернув у бік і опинився біля входу до багатоповерхового 
магазину. Підіймаюся догори східцями  -  людей ніде немає, і так поверх за поверхом. Несподівано 
на одному з поверхів у нішах біля стін на стелажах відкриті труни в кілька ярусів. У них припорошені 
пилюкою лежать всі члени Політбюро, яких бодай колись в своєму житті бачив по телевізору чи у 
пресі. Продовжую підійматися поверх за поверхом цього «мавзолею Партії» - ряди трунв 
продовжуються. Моторошні, запорошені мертві обличчя.  Ось і Брєжнєв.   Коли я з ним порівнявся, 
він раптом заворушився у труні, відкрив очі і швиденько виліз із труни, не зважаючи на мене.   З 
нього тонкими цівками у згинах костюму осипалася дрібна сіра пилюка.   Він обтрусився, швидко 
підійшов до інших гробівців  і  почав  смикати труни  і  розштурхувати  їх  мешканців  за  руки  і  
вбрання.  Біля  кожного Брєжнєв промовляв фразу - «Вставайтє! Наше врємєчко прішло …». Мої 
ноги приросли до підлоги!  Вся ця братія оживала так як і Брєжнєв, вилазила з трун,  розштурхувала 
ще не оживлених сусідів  і монотонно повторюючи: «Наше врємєчко прішло! Наше врємєчко 
прішло! …» різними голосами, підтюпцем побігли сходами вниз, на Красну площу. Коли останній 
упир пробіг повз мене, я з жахом кинувся вгору. Ось і останній, верхній поверх, металеві двері на 
дах. Я вибрався назовні -  ніч, дріботить дощ, довгий як у ангара, напівкруглий дах йшов вдалину, 
виблискуючи під дощем чорним гудроном. У мене в руках чорна парасоля, вдалині в світлі 
прожекторів видніється чиясь постать.  Людина, жива!  Біжу до нього - це Горбачёв.  Блідий, сумний,   
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дощ струменіє плямистою лисиною і обличчям в окулярах. Співчутливо запитую: «Что, Михаил 
Сергеевич, заболел?  Нà тебе  зонтик, а то ещё сильнее простудишься …».   І всунув йому парасолю 
в руку. Раптом Горбачёв став схожим до паперового, із пап’є-маше, потім взагалі ЦЕ зробилося 
картонним силуетом з моєю парасолею в руці. Дмухнув сильний вітер, силует перевернувся і, 
перекидаючись, зашарудів дахом у темряву.  

Я прокинувся весь накручений, чомусь стривожений. Увесь день мені перед очима 
проминали дикі картини упирів, які просинаються і фанерний Горбачов, що перекидається на вітрі. 
Коли я втомлений, мокрий і брудний зійшов у Бистрицю і сів у рейсовий автобус на Фрàник, крізь 
дрімоту чув бесіду гуцулів :  що в Москві на вулицях барикади, танки стріляли, давили людей, хтось 
штурмував Білий Дім. Думав, що напевно обговорюють якийсь фантастичний бойовик, згодом я 
заснув. 

Приїхавши додому, під час вечері побачив по телевізору репортаж про ГКЧП. То був вечір 19 
серпня. Я ледь не проковтнув ложку від прозріння. А потім, співставляючи події сну і те, що 
відбулося реально  -  все сходилося один до одного :   спроба військового перевороту і провал 
хунти, відставка Горбачёва і відхід його від справ після заточення в Форосі. 

Ось так звичайна людина може іноді стати на рівень провидиці Вàнги, сам собі 
Дельфійський Орàкул. Майже за три доби до перевороту я вже все міг би передбачити, якби 
володів політичною інформацією. Без сумніву, багато людей переживали схожі моменти у своєму 
житті, тільки вони, як і я, не розуміли до часу, що їм дане, ким дане і з якою метою.  

Що ж чекає нас попереду?! 
                   Авторизований переклад з російської 
                      В.НайдеНова. 
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КІНЬ ДЛЯ ПАННИ 

Пізньої осені 1989 року, відпочивши після не дуже вдалого тривалого гірського переходу, я 
готувався поставити себе у чергову стресову ситуацію. Знаючи, що напевне це буде останній у цьому 
сезоні «подвиг», я вирішив зробити щось таке, про що пам’ятатиму, якщо не всю зиму, то принаймні 
- до Нового року. Розсіяно переглядаючи свої мапи, шукав район, до якого можна було б 
«причепитися». І таки знайшов. Грòфа-над-Осмолòдою  -  один до тебе в гості я ще не ходив, тим 
більше з цієї підКарпатської сторони. Вдягай нічну сорочку, кралечко! Так думав я, збуджено 
готуючи кальки району для похідного планшету. 

Кілька днів посилено проробляв маршрут, збирав спорядження й продукти. Харчів вирішив 
взяти на 7 днів, щоб після основної ділянки, розрахованої на 2 дні, ще днів 3-4 побродити 
неходженими хребтиками довкола  -  це моє слабке місце, я люблю знати район досконало в усіх 
напрямках. 

День відправлення - 15 жовтня - вбив мене остаточно. Я не спав ніч, підтягаючи хвости, 
намагався заштовхати все необхідне у свій вірний старий «Єрмак». І раптом під ранок пішов дощ. До 
осмолодського автобусу я сів геть чисто мокрий, влаштувався на задньому сидінні і задрімав, 
Приїхали до кінцевого пункту під обід, я перекусив у місцевій їдальні для лісорубів, з’їв чудовий 
недорогий, але смачний обід (так само добре раніше годували у їдальні с.Бѝстриця, Надв. р-ну).  

Хто звик вештатися горами на межі їх досяжності і максимально економити пайок - той мене 
зрозуміє. Виходити з їдальні під дощ сильно не хотілося, але жевріла надія, що цей Мокрий Жах - 
ненадовго, не може ж зі мною трапитися такої підлоти.  

Форелька, що її мені непомітно «ненароком» підклала симпатична молоденька дівчина на 
роздачі, прикривши щедро салатом, була з місцевого форелеРозплідника: саме тільки й ця Риба 
думала, що вологи тут вочевидь ще недостатньо. І чому ж я звабився цими двома рибками (на 
тарелі і на роздачі)?  Якби знав, чим це скінчиться  -  віддав би засмажити свій язик.  

Натягнувши важкий для транспортування наплічник, я попрямував центральною і єдиною 
вулицею до виходу із поселення. Увійшовши до місцевого рятувального загону і «поцілувавши 
клямку», я вирішив, що не відіб’ю у Ігора його хліб насущний, якщо бодай раз врятую себе сам (і тут 
я наче у воду дивився). Рішуче пірнувши у дрібне моросіння, через міст в/к з/д я вийшов за межі 
поселення і,  повернувши вправо, рушив до устя р.Котелѐць, де вже раніше бував.  

Підійматися зі сторони Котельця на Грòфу  - дитячі забавки. Я проскочив гирло потоку, за 
десяток хвилин підійшов до двох мостів і тут спинився «перед боєм». Звідси розпочинався мій 
маршрут, моє останнє (я був в цьому щиро впевнений) в цьому році шоу. Несподівано, поки я 
«медитував», сталося чудо  -  дощ припинився і з’явилося сонечко.  

Ось він, знак!  -  подумав я, і гарцонувши всіма чотирма, зірвався по схилу догори - без 
стежки, по тайзі, так як я це раніше любив чинити від надлишку молодецьких сил (ніколи так не 
робіть, шановний Читачу! Стежки в горах протоптувалися століттями такими мудрими людьми, як 
горяни. Вони завжди йшли у потрібному напрямку з оптимально зручним набором висоти).  

Як же я пошкодував про свій порив за якихось пів години! Схил виявився на диво стрімким і 
тривалим, пообіднє сонце нещадно палило а зайва вологість, випаровуючись, забивала дихання. 
Ледве добрався до нижнього зрізу полонини, де йти стало ще гірше - крутий схил (близько 
«горілчаних» 40 градусів), а густа висока трава впиралася в обличчя і вперто сплутувала ноги. 

Нарешті найвища точка полонини. Впав знесилений на дерн під деревом, віддихавшись, 
взяв спец-мапу. Все вірно - полонина Крỳгла, а зовсім поряд з напрямом мого марш-кидка, майже 
біля місця, де він починався, і саме сюди  йшла дуже симпатична стежка, яка зекономила б мені 
кілька місяців спокійного здорового життя. Поки я похмуро розмірковував, сонце образилося і 
сховалося. Майже одразу ж пішов такий густий і шалений дощ, що я змушений був накрити 
целофаном себе і наплічник.  

Вирішивши трохи перечекати ту мряку, я залишив наплічника під стовбуром старої ялини, а 
сам в обгортці, як цукерка, вирішив оглянути цей кругло-вертикальний пагорб-полонину. Нічого 
особливого: заіржавілі троси і ролики, залишки бугельного транспортера для колод, вибита 
колесами до каменю стара дорога в бік Осмолòди і чудовий вид на поєднані короткою, дуже 
низькою перетинкою, терикони Великого і Малого Конусяків. Якби не сітка дощу - був би чудовий 
знімок для архіву.  
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Минуло близько години, наближався вечір, а я тільки вийшов із заселеної зони. Клятий дощ! 
Кинувши в небо кавалок іржавої труби, я вдягнув наплічника і рушив вперед, набираючи висоту. 
З’явилися порослі мохом брили  -  а це в Горгàнах вірна ознака наближення вершини. Стежка 
зникла і відразу ж за нею зникла видимість - на голову сіла хмара. Я продовжував рухатися 
каменюками в молочному тумані, насиченому вологою, так, що накидка вже була ні до чого. Ось і 
верхівка цієї гірки  - заросла карликовими деревцями купа каміння у задимленому вариві Перунà. 

Скинувши наплічника, я присів на камінь. Здрастуй, Кінь! Он ти який - норовливий, 
необ’їжджений, але не дикий. Я осідлав тебе з першого разу, тепер в цьому локальному Всесвіті ми 
єдина система - Алькòр і Міцàр, Кінь і Вершник. Вибравши брилу, яка підходила до ситуації, я 
поплескав Коня по «загривку». Випаливши мокру сигарку, я дістав заготовлену ще вдома 
контрольну цидулку :  поставивши реальний час, я закрив касету, приклавши її каменем на верхівці 
туру. Поряд у щілину увіткнув суху гілку-знак. От і все, Кінь-Вогонь! Завтра прибуду до двору твоєї 
господині Грòфи і підведу тебе до неї - об’їждженого, сумирного. А поки - пасися у небесних 
рівнинах, нагулюй шал і силу. 

 Легко визначивши  «в голові» напрям на південь, я пішов, втрачаючи висоту, в бік Грòфи. 
Мокрий туман, який сочився навколо, починав більше гуснути, помітно сутеніло, темніло. Тайга 
неохоче розступилася метрів на три-п’ять в обидва боки гребеня. Я опинився на вузькому і 
живописному хребтику  -  порослі мохом брили з двох боків були затиснені давніми ялинами, які 
досягали гребеня хребта лише половиною своєї висоти. Схили стрімкі, градусів 45, видимість 30-35 
метрів - автоматично зафіксував я, перескакуючи з брили на брилу.  

За моїми підрахунками, я вже давно маю бути на полонині під Грòфою, а насправді - 
відходжу по її відрогу все правіше й правіше. Раптом на самій межі видимості виникло щось 
нереальне, настілки несподіване, що я забув зупинитися і продовжував за інерцією рухатися 
вперед. Як у мультику «Їжачок у тумані», з білої вати вимальовуючись дедалі чіткіше, виникла 
цілковито «потойбічна» фігура оленя. Стоячи в напівоберті, він дивився на мене, обернувши голову. 
Молодий, років п’ять - по відросткам на рогах визначив я, спиняючись. Щойно мої ноги перестали 
рухатися, олень без зусиль відірвався від хребта і, описавши дугу, упав в туман справа від мене. Тієї 
ж миті зліва направо, не торкаючись брил, як примари, промайнули два силуети. Самочки 
наздоганяли свого володаря. І тут я пригадав, що рівно рік тому, такого ж жовтневого вечора, тільки 
надзвичайно теплого, за сотню кілометрів від цього місця, під  г.Чòрна Клєва на хр.Братківська 
Дỳжа, я також зустрів оленя і самочок біля водопою.  Дивний збіг, а може і недивний, і зовсім не 
збіг …   Але вже явно вечір, до того ж мій внутрішній компас стверджував, що хребтик однозначно 
не основний і помітною дугою завертає вправо від моєї мети. А звернути тут нема куди! Вирішив ще 
хвилин 30 ще йти, а потім аврально ставити намет  -  вранці розберемося, куди того Одіссея занесло.  

Хребтик  явно пішов на зниження, ліс зімкнувся і я крутим ялиновим схилом розпочав 
сходження вниз. Дощ посилився. Опинившись в ущелині сухого, давно зниклого струмка, я знайшов 
у його «руслі» більш-менш рівне місце і почав поспіхом встановлювати намет. Завершував уже в 
темряві при світлі ліхтарика. Влаштувавшись затишно, взявся за вечерю. Багаття не розкладав, 
сухого прутика ніде аж до Дністра не знайдеться, не вперше сухий пайок приймати. Поївши, 
перебрався в сухий одяг, влаштував лігво і поринув у сон. Вночі не раз здригався від крапель, що 
спадали на обличчя  -  дощ йшов із завидною наполегливістю, вочевидь, надовго. 

Вранці прокинувся пригнічений і розбитий, поразка першого дня виринула на поверхні 
свідомості  -  потрапив я зовсім не туди, куди хотів; одним словом  -  явно попав …   Взявши мапу, 
довго мудрував, але все ж зрозумів, що пішов далеко вправо по дузі і опинився від Грòфи на тій 
самій відстані, що й на початку подорожі. Але діватися нема куди, спробуємо виправити становище, 
ось тільки дощ трохи ускладнює завдання. Треба вибиратися з намету і йти далі.  

Вийшов назовні і завмер  -  я стояв під рясним дощем, а вище по схилу, в метрах п’ятдесяти 
від мене, лежав чистий новонароджений сніг, сантиметрів 15 мінімум, а з неба падали все нові і 
нові армії снігових парашутистів. Все - зрозумів я, приїхали. Далі дороги немає  -  снігом брести я 
зараз не готовий, всі основні хребти привалило, і ще невідомо скільки все це триватиме. Від такого 
сильного розчарування я зліпив велику, дуже фігурòву снігову бабійку, замість очей встановив по 
консерві, ніс витворив пачкою печива, а рот інкрустував дюшесками, «щоб солодшою була». 
Здрастуй, холодна бабійка Грòфа, а водночас і прощавай. Програвати також треба вміти, інакше  -  
як пізнаєш смак перемоги …  

Полишивши надлишки харчів на місці вимушеної ночівлі, за пів години стрімкого спуску 
ущелиною струмка я вперся у набубнявілу ріку Молòду, що аж ревіла від надлишку свіжих сил.  
Вправо  і  вліво дороги не було  -  схили гори були стрімкими  і  урвистими,  а   перехід   такої   водної  
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перешкоди уявлявся неможливим  -  невідома реальна та новітня глибина потоку в цьому місті, а 
кущі та дрібні деревця, що проносилися повз і зникали у бурунах, наштовхували на думки про 
Садко, Єрмака та Чапаєва.  

За пів години,  усвідомивши безвихідь становища, озвірілий від безпорадності, випаливши 
перед смертю останню цигарку, я пригадав Флот і з відчайдушністю бійця морської піхоти ступив у 
воду. Каменюки рухалися під ногами, а вже кілька метрів від берега вода сягала поясу, і встояти на 
ногах було дуже важко. Мій корпус хвилею розвертало по осі, і варто було опинитися спиною до 
течії - мене би перекинуло, підхопило та понесло. Інстинктивно розуміючи це, я намагався 
розвертатися вліво, напівобертом до набігаючих валів, і поволі просувався до протилежного, такого 
потрібного мені берега, трохи навскоси, по діагоналі. О мої могутні, прекрасно треновані в 
спортзалах та у горах Ноги, мої мускулясті Колòни, мої Герàклові Стовпѝ - ви зараз мої рятівники! 

Якби не наплічник! Площа його парусності збільшувала ударну силу хвилі і я знаходився на 
межі загибелі. Де ж та тростинка, за яку хапається потопельник?! З’явися, рідна, любима, я накажу 
тебе інкрустувати золотом із зубів мого сусіда і єдиним діамантом моєї хтивої кобили …  Молитви 
довелося обірвати - ледве вивернувся від комеля молодого деревця, що ледь не підсікло мене - 
ріка вудила ненормальних туристів! Цікаво, один я такий розумний тобі сьогодні попався?  Якби ж 
не довелося знімати черговий дубль загибелі Василя Івановича Чапаєва, а заодно і Єрмака …  

Залишилася половина шляху, вали іноді били в груди, кілька разів мене відривало від дна, я 
занурювався майже до плечей і чудом відновлював рівновагу. Тільки завдяки вродженому і 
виробленому почуттю рівноваги і стійкості, я таки виграв двобій, вирвався із пастки. Мабуть, богиня 
Атрòпа, яка обриває нитку життя, втомилася чергувати і задрімала. А може пальчик свій порізала …  

Останній ривок - і я, як Афродіта із піни Молòди, вибрався на каменистий берег, протягнувся 
ним кроків п’ять до кущів, залишаючи за собою такий слід, ніби у повної бочки відпало днище. Хотів 
присісти, але тільки тепер відчув, що все тіло задерев’яніло від крижаної води. При форсуванні ріки 
моя напруга була такою великою, що я забув про температуру талої води і не відчував її. А тепер я 
не міг зігнути пальці, я замерзав. Мозок все зробив сам  -  не зупиняючись, моє тіло прорвалося 
крізь кущі, за якими виявився насип з полотном вузькоколійки. Повернув нею направо, спершу 
кроком, а потім поволі підтюпцем, я побіг поміж рейок. Поступово пришвидшуючи рух згідно того, 
як ноги почали коритися сигналам мозку.  

Моторошне, мабуть, це було видовище зі сторони: біжить зòмбі з «Єрмаком», а мармиза - 
потопельника-невдахи. За десяток хвилин такого відхідника, я нарешті відчув, що біжу з 
наплічником, почав збивати темп, перейшов на швидкий крок. Хотілося палити свою першу в цьому 
новому житті цигарку, починався нервовий зрив. З одягу парувало, дихання диміло, ноги тряслися і 
підгиналися в колінах -  але я рухався вздовж ріки по рейках до людей, до тепла, до житла. Я жив! 

За моїми підрахунками, до Осмолòди залишалося кілометрів  10-12, коли я пройшов 
гуртожиток лісорубів, який виявився зачиненим. А міг би тут висушитися та відновитися …  Вже 20 
хвилин, як я вирвався із пастки; автоматично рухаючись вперед, я раптом почув за спиною пісню 
Ангела. Обернувшись, побачив картину, від якої хотілося плакати - НЛО у вигляді маленького 
акуратненького паровозика з п’ятьма вагончиками, наздоганяв мене і свистів, вимагаючи звільнити 
шлях. Зрівнявшись зі мною, видиво спинилося і інопланетянин, який висунувся з віконця, чисто 
карпатським діалектом української мови сказав з приємною щирою посмішкою:  

- Сідай, хлопче, у вагон, чого ноги бити задарма. Бачу, що в Осмолòду йдеш по штрѝсі, то і 
ми туди …   Якраз на обід попадаємо! 

Я хрипко подякував і, все ще погано тямлячи, почав лізти у вагон з лісом. Машиніст, 
сміючись, крикнув, аби я йшов у хвіст потягу. На мій подив, два останніх вагончики були 
пасажирськими, в них сиділи лісоруби :   пили горілку, грали в карти, палили люльки і співали своїх 
пісень - загалом все, як у нормальному серійному НЛО. Всі такі милі, славні хлопці-своєПланетяни. 
Мене посадовили, змусили розповісти, де я був і що сталося. Посміявшись та посваривши мене, 
змусили переодягтися в сухе вбрання, поскидавши з себе хто що міг, пригостили цигарками і 
відпоїли горілкою. Через 30 хвилин подорожі ми прибули у космопорт Осмолòда, де я запросив 
кількох лісорубів до їдальні на пригощання у відповідь.  

Обід був на славу, хоча я навідріз відмовився від смаженої форелі-пструга (хотів дістатися 
додому без чергового замочування). Зате я був обігрітим ззовні і зсередини і купив інші, сухі 
цигарки. Додому  я все ж таки потрапив того ж дня, хоча мене вмовляли залишитися у гуртожитку 
лісорубів. Але я відмовився цілу ніч провести в цьому «мокрому місті», де розверзлися болотà 
небесні, поки лісоруби не спорудять Ковчег. Всім коли-небудь знадобиться. 

Вдома зраділи моєму несподівану поверненню (бувало ж раніше таке …), але, коли я заявив, 
що знову збираюся завершити  маршрут, дружина мовчки зробила невизначений жест біля скроні і 
більше зі мною на цю тему не говорила  -  знала, який я «віслюк впертий і настирливий». Сказала 
тільки, що якщо хоч раз вночі я назву її Грòфою  -  спати буду на городі. Я парив ноги у тазі з гарячою 
водою, пив індійський чай, палив суху цигарку і блаженно посміхався.  Балакай собi, балакай …  

                   Авторизований переклад з російської 
                      В.НайдеНова. 
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В ГОСТЯХ У ТИХОЇ СМЕРТІ 

Рівно за тиждень, як і було вирішено, я був цілковито готовим до виконання поставленого 
«собою-перед-собою» завдання до повторного рейду - знову набрав продуктів на 5-6 днів, 
спорядження для зимових умов і все, що належне у зимовій автономній подорожі. 

Вранці 23 жовтня добрий старий ЛАЗ мчав  мене до передгір’я Горгàн. Затишно 
прилаштувавшись біля вікна, я милувався краєвидами за шибкою машини. Ранок видався 
надзвичайним - сонячні промені навскіс пронизували туман, що стелився, надаючи місцевості 
особливо яскравого забарвлення. Небо було таким синім, яким буває тільки в горах навесні та 
восени - синішим за очі наших коханих. Ось вже Ценява, підгірське селище, добре облаштоване та 
чисте. Поряд із зупинкою мій улюблений пам’ятник на честь скасування кріпосного права у 
Австрійській імперії - хрест на постаменті, вкритими мохом буквами написано: «Пам’яті данної 
свободи. Дня … травня  1848р.», і два величезних пні-зруби обабіч пам’ятника - залишки лип, 
посаджених у 1848 році селянами. Зазвичай, селяни закопували під хрестом реєстри повинностей, 
нагайки-батоги, пляшки з горілкою - всі символи-атрибути «тяжкої неволі». Вже в наш час комусь ті 
давні липи заважали і «добра» душа наказала зрізати їх на дрова. А улюблений цей пам’ятник мною 
тому, що, бачучи його, завжди подумки уточнюю дату, як приміром наприклад, сьогодні: у пам’ять 
про дану МЕНІ свободу, дня 23 жовтня 1989 року. Хай пробачать мені всі мої дружини. Амінь. 

Швидко промчали Перѐгінське, Я сень і ось вже відчуваю нюхом свою територію;  настрій з 
ліричного перетікає у гарячково-героїчний - скоріш би вже все розпочалося. Не доїжджаючи до 
Осмолòди, праворуч розташоване господарство з розведення пстругів (форелі).  Я на нього не 
дивлюся, подумки сплюнув тричі через ліве плече (вибач, сусіде!). Проминули два водяні млини, а 
це означає, що ми вже на місці. До їдальні не заходжу, до Ігора у рятувальний загін - також. 
Прямісінько, уникаючи спокус, що можуть скінчитися непередбачуваними затримками, виходжу за 
межі столиці лісорубів і на обід зупиняюся вже тільки через 45 хвилин на роздоріжжі. Прямо  -  на 
лісництво Мшàна, вправо через р.Молòду  -  на хр. Áршѝця.  

Тут  -  «обід», перекур, рекогносцировка місцевості. Огляд найприкметніших місць  -  втрата 
часу: р.Молòда праворуч, в/к з/д - ліворуч, поміж ними - грунтова дорога, якою я йду, ось і все.  
Молòда - річка сьогодні прозора і зрадливо-лагідна, улесливо дзюркотить, переливається. Іще 
через 30 хвилин зійшов з дороги й пішов параллельно до неї галявинками, що поросли 
чагарниками. Це, звісно, було помилкою - ноги загрузали у тягучому мохові, багнюка хлюпотіла  під 
черевиками. 

Вперся у двоповерховий будиночок - лісництво Мшàна, як завжди все зачинено. З лісу 
вийшов чоловік у куфайці та синьому кашкеті. Лісничий. Розговорилися. Виявляється, я проскочив 
завій на Чòрну Рікỳ метрів 200, якби йшов дорогою, то побачив би. Пригостив його цигарками, 
обговорили політику Рейгана і вирішили все ж наказати Америку. Я почав збиратися, а він 
запрошував приїздити у гості на пару днів «на свіжинỳ». Спитав, чи є у мене при собі паспорт чи 
фляшка (з того би й починав, а то мучиться). Отримавши негативну відповідь, розчаровано 
відвернувся. Вертаючись до роздоріжжя, пригадав мудрий указ Петра Першого, в якому йшлося :  
«… А лісничим грошового утримання не давати, бо ж робота в них крадійська…». Міжчасовий, 
відвічний слов’янський зв’язок.  

Повернувшись на роздоріжжя, я перейшов ріку по залізному мості та пішов на південний 
захід, берегом Молòди, вверх за течією. Пройшовши місце,  де я тиждень тому «форсував Дніпро», 
тихо  подивувався  -  дзюркочить собі тихо річечка метрів шість завширшки і води по коліно. Ось такі 
метаморфози. Близько шести кілометрів, згідно мого крокоміра, відділяли мене від Мшàни, коли я 
підійшов до Мèнчильського лісництва і, перейшовши по лавці-переправі на правий берег потоку, 
опинився біля своєї  рокової точки відліку «Нуль». Не зупиняючись, звернув на 90 градусів вліво по 
курсу зюйд-ост і пішов ущелиною р.Зелений, де за п’ять хвилин вийшов до мисливського будиночка  
- дерев’яна споруда на лівому березі струмка :   тамбур, кімнатка з піччю і двома ліжками.  Тут  -  
легкий перекус і психологічна підготовка до майбутніх пригод. Гарний початок  -  пів справи …  

Трохи перепочивши і здійснивши необхідні ритуальні дійства, я рушив стежкою, яка 
тягнулася вгору, вздовж струмка. За пів години звернув з неї вправо,  звабившись старою єгерською 
стежкою    -    вони  йдуть  дуже  зручно  вздовж  усього  хребта,   не  втрачаючи  та  досить  повільно  
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набираючи висоту. Зазвичай, ці стежки добре доглянуті,  з них відкриваються чудові краєвиди. Але, 
пройшовши кілометрів зо два я зрозумів, що останніми, хто користувався цією стежкою, були ще 
австро-угорські лісничі тому, що українські лісничі чергують на роздоріжжях в очікуванні 
«поправин». Стежка виявилася мальовничою, але настільки часто завалена зсувами та деревиною, 
що пересуватися нею було досить складним заняттям. Місцями все ще проглядалися старі кам’яні 
бордюри і викладена кам’яною плиткою долівка; траплялися старі блок-пости, доверху порослі 
мохом та папороттю.  Напрям руху відповідав потрібному, йшов паралельно ущелині струмка і за 
дві години таких пересувань-перелазів, я вийшов на перетинку, що з’єднувала г.Грòфа  і  г.Пàрєнкі.  

Це полонина Плìсце. Я опинився за спиною Грòфи, коло її південного схилу. Кінь Грòфський 
сховався за вершиною своєї господині, а справа простягалася невелика, вся в плямах плацдармів 
гірських сосенок-лѐличу, полонинка. Наближався вечір, помітно лягали присмерки. Я набрав воду з 
витоку  р.Зелѐний у фляги, вмився і рушив стежкою на південь, в бік Попадì, прагнучи до сутінок 
вибратися з цієї в’язкої полонини і десь неподалік віднайти місцину для ночівлі. Від снігу, що випав 
тиждень тому, не лишилося й сліду  -  увесь зійшов донизу, до Чорного моря.  

Швидко сутеніло, а стежка в альпійці не мала зі сторін просвітку. Залишався рейнджер-
варіант. Скинувши наплічника, своїм легендарним гірським ножем я почав вирубувати у сосні-
стѐлюху місце для табору. За кілька хвилин п’ятачок  -  два на один метр, був вирубаним і вкладений 
зрізаними лапами. Залишилось тільки знайти друзки для вогнища і поставити тент. Взявши ножа, 
пішов на пошуки хмизу, знаючи, що в субальпійській зоні така знахідка - надзвичайний випадок. 
Вже майже у цілковитій темряві, при світлі ліхтарика, мені довелося рубати сухі гілки і корені 
гірської сосни.  

І тут сталося те, чого мені б не надто хотілося  -  у темряві я полоснув лезом ножа по пальцях, 
розсік їх, відсік частину нігтя і подушечку великого пальця лівої руки. Хоч рана не виявилася надто 
серйозною, але кров гатила сильно. Витягнувши з бічної кишені на рукаві алярмовий пакунок з 
бинтом, я швидкоруч обмотав пальці і, прихопивши зрізані гілки, пішов на площадку. Будь-як, при 
світлі ліхтарика, розкинув спальник і натягнув над ним целофановий тент, прив’язавши його краї до 
верхівок кущів альпійки. 

Тепер можна й собою зайнятися. Намагався спинити кров, вдалося це лише за допомогою 
тампонової пов’язки :  у мене «генетичне багатоКрів’я першої групи» - дуже сильний «тік крові», але 
рани не бояться інфекцій і загоюються надзвичайно швидко Присвітив ліхтариком навсібіч - всюди 
мерехтіли ягодами брусниці краплі розприсканої крові і мазки її на гіллі сосон. Нічого, подумав я, 
вранці з росою все зійде у землю. Спорудивши міні-вогнище, я в похідному горнятку закип’ятив 
200гр. дорогоцінної води і заварив собі невелику, але дуже запашну порцію кави. З’ївши належний 
пайок, запиваючи печиво маленькими ковтками кави, я розмірковував про події минулого дня. 
Несильний, але поривчастий вітер теребив краї тенту, плескаючи іноді ними від надлишку почуттів.  

Небо було дуже близько, надзвичайно чистим і чорнішим від флотської шинелі, на якій 
яскравими ґудзиками мінливо виблискували, переливаючись, мільйони заселених і незаселених 
світів. Я привітливо помахав здоровою рукою колезі-туристу, що приліг переночувати у нетрях на 
одному з хребтів зірки Алькòр. Привіт старий, як справи, як хвіст, як щупальці, у мене, бачиш  -  не 
надто, ну добре, відпочивай, вітання дружинам, добраніч, завітай у гості. Насправді захотілося спати 
і спальний мішок заклично-догідливо смикав мене за штанину. Занурившись у нього, я вже за кілька 
хвилин колисався на хвилях подій, що відбулися за дня, провалюючись у небуття, яке манило …  

А небуття це виявилося недовгим. Спрацював прадавній інстинкт, культивований мною у 
різних перипетіях :   всередині мене щось насторожено завмерло і всі мої сигнальні системи почали 
подавати тривожні  сигнали   -   я  далеко  від людей;    висота 1500м. над  р.м;    ніч,   гостей  бути  не 
може,  але довкола щось таки діється, у мене одна рука;   вогню немає;   небезпека ...   Небезпека!  
Все це промайнуло у мене в голові за частки секунди, не розплющуючи очей, я звично потягнувся 
рукою до ножа, який вночі «у полі» в мене завжди всередині спального мішка. 

Навколо панувала тиша. Нічого не змінилося, але я твердо знав - ВОНО тут, неподалік, 
спостерігає за мною. З юнацьких років я мав здатність часто відчувати сторонню присутність за 
спиною чи потай.  А тепер всі мої рецептори працювали на межі. І я почув - тихе, скрадливе 
пересування, м’який звук гілки, що спружинивши, вивільнилася, шурхіт камінця, зачепленого на 
стежці. Напрямок визначав  -  північ, на Грòфу, звідки я прийшов, метрів шість-вісім від мене …  

Я тихенько сів, вивільнившись до поясу. Вітер шарудів целофаном, заважаючи відстежувати 
об’єкт. Але ж я ще десять років тому був кращим гідроакустиком Північного Флоту, я вмію на слух 
вирізняти потрібні звуки від сторонніх шумів, визначати їх походження і координати. Небезпека 
дугою обходила мене праворуч, відстань потрохи скорочувалася. Я різко увімкнув ліхтар за 
пеленгом останнього шурхоту  і  завмер, зціпенівши  -  промайнувши на мить пізніше за промінь, за  
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кущ альпійки метрів за чотири від мене вгору по стежці, зникло жовто-сіре, у коричневих 
підпалинах  і  білих плямках, безхвосте тіло.    Рись!  -  обімлів я,  моя  тиха пухнаста смерть. 

Зрозумівши, що викрита, кицька перестала дотримуватися режиму тиші, але не йшла 
напрямки, вешталася колами, муркочучи і підм’явкаючи іноді утробними звуками. І тут я все збагнув 
- кров, вона повзає і злизує з гілля та моху мою кров. Так вона йшла шістдесят метрів від місця, де я 
поранився і позаливав все навколо. Йшла за легкою здобиччю, тільки присмак цієї крові виявився їй 
незнайомим, вона була обережною, не зважувалася добити. І правильно - тут мужній Альбатрос, 
скиталець морів; тут славний хоробрий гірськоПроходець  - підбадьорював сам себе.  

Час від часу я відстежував її променем ліхтарика, тоді вона залягала у кущах і вичікувала 
темряви. На годиннику близько нуль-два-тридцять, до світанку ще далеко, а вона не забирається, 
лише невдоволено воркоче і очі вибухають зірками смарагдів крізь гілля кущів, коли промінь 
ліхтарика перетинає нейтральну смугу. Слід їй натякнути, що я ще живий і також хочу їсти ... 
Закріпивши надійно ліхтар, я зібрав хмиз що лишився і розпалив невелике багаття. Наспівуючи якусь 
нехитру пісеньку, я вилив у горнятко залишки води і закип’ятив каву, прикриваючи вогонь від 
поривчастого вітру. Увесь час намагався триматися обличчям до напрямку її переміщення.   

Боже мій, як їй пощастило, що я не встиг сильно злякатися! Я не знаю, що би я тоді з нею 
зробив, можливо покусав би її до смерті …  Страх та небезпека вивільняють прадавні первісні 
«темні» інстинкти людини. Якось, пізно ввечері, я після другої зміни повертався додому. Треба було 
пройти від дев’ятиповерхівок на вулиці Жỳкова  алеєю між дитсадком і школою № 17 на 
Нàбережну, де я жив.  Це було  після дощу і всюди заспокоювалися калюжі різних розмірів та, іноді, 
доволі глибокі  -  залежно від рельєфу нашого вітчизняного (українського) асфальту. Десь 
посередині прохідної алеї, у темряві, я зіткнувся з жінкою, яка йшла назустріч. Намагаючись 
поступитися один одному дорогою, ми недолуго перестрибували калюжі то в один бік, то в інший, 
але, як це інколи трапляється  -  увесь час в одну і ту ж саму сторону. Подумавши, що я нахабно 
чіпляюся і хочу з нею зробити щось чи пограбувати,  (це вже потім з’ясувалося), жінка раптом 
вихопила звідкись складену парасольку і, вигукуючи  неймовірно лайливі слова, почала несамовито 
гамселити мене нею, куди заманеться. Відмахуючись ошелешено, а потім у справжньому гніві від 
тієї валькірії, я не знав куди подітися. Парасольку довелося відібрати. З великими зусиллями мені 
вдалося заспокоїти і переконати її, що «я не я і хата не моя». Так і не повіривши мені остаточно, вона 
з острахом прошмигнула повз і розчинилася у темряві. А я стояв посеред калюж, потираючи гулі, 
забиті місця і щиро сміявся  -  домашня кицька здолала бійцівського пса … 

Але повернімося до іншої кицьки, набагато більш небезпечної від тієї, в місті. За дві години я 
вже виснажився і почав замерзати на вітрі. Рись десь залягла. Вирішивши взяти з неї приклад, я 
також заліг у спальний мішок до половини тіла. Вітер дужчав, сильно колишучи тентом. З трьох 
сторін мене захищала стіна альпійки, а з четвертого боку я поставив вертикально станок наплічника. 
Подивимося, хто кого пере-пантрує, подумав я …  і прокинувся від денного світла. Було біля восьми 
ранку, вітер трохи притих, я вистрибнув до вогнища. Живий. Я заснув, а вона не зачепила;  чому, що 
мене  врятувало;   на чолі  ж  не написано,  що  я  цар природи;    не  може  так щастити  -  такі думки  
крутилися в моїй голові. Оглянувши обережно місцину навкруги, побачив у місцях залягання Киці 
багато погризених гілочок  -  нервувала, чекати не звикла  -  молода. На товстому корені, що виліз із 
землі  -  глибокі борозни і шматки кори  -  гострила кігті, готувалася до вечері. Але, чому хоча б не 
спробувала, не зважилася, пішла? Це я зрозумів, коли повернувся до табору - лунке, незвичне 
шарудіння целофанового тенту були для неї незнайомими, що приховували в собі небезпеку, 
звуками, а сама споруда - невідомою істотою, моїм охоронцем, який ворушився і гучно всім 
погрожував. Мій кращий друг Вітер, я тебе люблю! 

Зібрав спорядження і приготувавшись до руху, я залишив наплічник на місці ночівлі, а сам 
вирішив сходити без тягаря у гості до Грòфи. ЇЇ інтриги мені вже набридли  -  то втопити хочуть, то 
убивць-людожерів підсилають …   На стежці і в «зеленці» слідів рисі не знайшов :   на стежці плитняк 
і камені, в кущах глибочезні мохи - тут її царство і все тут працює на неї. Через 35 хвилин підйому 
вийшов на вершину  -  полога площадка, вкрита брилами, що поросли мохом. У центрі пам’ятний 
знак  -  дюралева труба з такою ж табличкою, на котрій гравійований напис «Вічна пам’ять героям, 
що полягли за свободу Вітчизни!» (у 1992 році цей знак вже зник; авт.). Заклавши контрольну 
записку, накидав у блокнот навколишні панорами і подався у зворотній шлях. Спуск пройшов 
спокійно, спорядження було на місці, не розпотрошене звірятками, як це у мене інколи траплялося.  

Покинув це «погибельне місце» і хвилин за 80 я зійшов на г.Пàренки  -  невеликий красивий 
хребтик, що тягнеться з північного-заходу на південний-схід і має дві головні вершини на 
протилежних кінцях. Тому й ПÀРЕНКИ, що пàрою стоять. Зробивши необхідні розрахунки і записи, 
залишивши контрольку, я пообідав всухом’ятку між цією парочкою - був третім. Після обіду 
продовжив рух на південь.  
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Вирішив сьогодні стати на ночівлю раніше, почувався розбитим і засмиканим, нормальне 
відлуння напруги цієї ночі. Тому, щойно я підійшов  до підніжжя Малої Попадì  і вийшов на 
невелику галявинку, я без вагань скинув наплічника і почав готуватися до ночівлі. Світлого часу ще 
залишалося години зо дві і я, не поспішаючи, облаштовувався на новому місці. Пошуки води 
виявилися марними. На Пàренках я мав необережність розтратити основний запас на промивання 
рани, на «чай». Так що, закип’ятивши останні 200гр. води, заварив прощальну порцію  кави і пив її, 
ледь змочуючи губи чи кінчик язика, довго смакуючи і вигадуючи різноманітні смакові відтінки. Як 
тільки почало сутеніти, я вмостився і дуже швидко заснув. Палатку перед тим я задраїв наглухо так, 
що вранці сам ледь вибрався назовні. 

Ранок видався таким же сонячним та чистим, як і попередній, але краса і привабливість його 
знищувалися спрагою напитися водиці з «копитця». На жаль, схили тут були стрімкими і жодних 
«жаб’ятників» тут бути не могло. Чудова полянка для табору, але пустеля Калахàрі більш 
повноводна. Зібрався і поплентався поволі вгору. Хороша стежка у альпійці впевнено вела мене до 
мети і, проминувши вершину Малої  Попадì, через 80  хвилин від початку руху, постійно набираючи 
висоту, я взяв г.Попадя  Рỳська (Велика). Після Грòфи (1748), це друга за висотою вершина (1742) в 
цьому районі Горгàн.  

Попадя  -  гуцули пов’язують цю назву з опрùшком Павлом Марусякòм, що гуляв у горах на 
початку XIXст. За легендою, він звабив попадю Марỳсю Грàбівську  -  вона пішла з ним у гори і 
якийсь час жила в розбійному загоні. Опришка Павлà Маруся кà схопили австрійські жандарми і 
повісили в с.Лàнчин. Про його любов до Марусі складено чимало суперечливих легенд. Дуже 
поетично і трагічно їх історію описав на початку ХХст. Гнат Хоткèвич в повісті «Кàмінна душа» («… 
Попадѐ Марỳсе, Кàмінна Дỳше …»). Народ також увічнив цю драму  -  гору, де нібито відбувалися ці 
події, народ назвав Попадею.  А Рỳською вона стала вже після боїв 1915-18рр, коли російські війська 
ввійшли в цей район з боями і заволоділи прохідними перевалами (саме так стверджують різного 
штибу «карпатознавці»).  

Ось і прекрасно у мене все вийшло, тільки одна біда - по дорозі ніде немає води і я весь 
шлях страждав від спраги. Підтримував себе вітамінками, але зневоднення в горах настає дуже 
швидко, внаслідок величезних фізичних навантажень і підвищеного потовиділення. Це закон. 
Фахівцям відомо, що організм людини, отримуючи із зовні  2-3 літри води на добу, виробляє та 
виділяє близько 9-10 літрів за умов нормальних побутових навантажень. Ця різниця (6-8л.) - так 
звана ендогèнна вода. Тепер можете собі уявити, скільки ендогенної води виробляється і 
витрачається організмом за умов супернавантажень гірської пішої подорожі! 

Я дерся вгору вузькою стежкою в заростях альпійки і безладно бурмотів-чаклував-замовляв-
випрошував : 

         …  Как я люблю тебя, Гроза! 
Твоё могучее дыханье, 
Твоё внезапное блистанье, 
Твои безумные глаза!  …   

Але чаклун з мене виявився «не дуже», під спекотним, просто таки палючим сонцем, я виліз 
на головний хребет, ковтаючи останні краплі власної крові.  

Якби не сюрприз, що очікував на мене  в «Домі попаді», мені довелося б ще добу висихати 
зсередини. На моє щастя, на верхівці у руїнах численних бліндажів і блок-постів, збереглися снігові 
намети тижневої давнини. Знявши наплічник, дістав лист целофану і нагріб у нього снігову масу, 
попередньо збивши сіру кірку насту. Залишивши сніг танути на сонці, я приліг на мох і задрімав.  

Прокинувся від голоду. На годиннику сiмнадцять-нуль-п’ять, скоро почне вечоріти.  
Яка ж краса розкинулася навколо - обидві  Сивỳлі на сході, в їх свиті Висòка та Ігровѐць;   

перекриваючи одне одного, тягнуться Свидòва і Браткìвська на південному-сході;   ЧорноГòра вже 
у сутінках, а на заході, в словацьких Тàтрах, готувалися прийняти в себе Сонце гірські хребти, де я 
ще не бував. Це вже заманливо …  

Зливши талу воду до своєї морпіхівської фляги, я заклав контрольку в тур, попрощався з 
Центральним Прикордонним стовпом № V і вирішив розвідати найближчі до мене відроги 
Головного ВодоДільного Хребта - г.Пѐтрос та г.Студенѐць. Через годину після того, як я «зліз з 
попаді», опинився на місці, де кордон різко звертає на південь.  Це вершина г.Верх Корѐтвина.  
Увесь шлях до неї не був важким, але надзвичайно мальовничим  -  могутня лінія багаторівневої 
оборони навколо Попаді;  на тривалому шляху величезні, до 20см. в діаметрі, корені альпійки в 
багатьох місцях перетинали стежку. Ну що за монстри!  Їм мабуть по 300-400  років, а на зріст кущ 
трохи вищий від мене. Зате діаметр куща іноді сягає  6-10 метрів:  у дуже старих «сосенок» 
всередині куща утворюється ціла полянка у місці відмерлих коренів, перетворюючи кущ на подобу 
величезної зеленої пружної корони. 
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Визначивши напрям і мету руху, я попрощався з Кордоном, далі дороги наші розходяться. 
Увійшовши в альпійку, крізь руїни бліндажів рухаюся на схід  і з великим зусиллям, подолавши за 35 
хвилин трохи більше кілометра Зеленого Божевілля (так я собі назвав непрохідні зони ареалу 
«альпійки»-стѐлюха-жѐрепа-лѐличу; авт.), виходжу на видовжену вершину - полонинка зі слідами 
пожежі. Вбитий на її найвищій точці обідраний кіл, вочевидь, символізував верхівку г.Корѐтвина.  

Знову починався вітер і знову я опинився у невигідному становищі. Зовсім поряд  -  подати 
рукою, трохи більше кілометра кривавого поту - на північному сході височіє горгàнський Пѐтрос. 
Там і буду ставити табір, з водою перекантую на мінімумі. Знову боротьба з альпійкою, йти не має 
сили і наплічник кинути не можна, доведеться протистояти до останнього. Так я вирішив і через 50 
хвилин виснажений, розхристаний, але задоволений, звалився на вершині. Місця для ночівлі тут не 
було. Мене ще вистачило на те, аби прорватися на примічену мною нижче, на сідловині поміж 
Пѐтросом і Студенцѐм, залисину.  

Цих 200 метрів відібрали мої останні сили. Не розкладаючи палатки, я влаштував лігво, як 
першої ночі. Закип’ятивши горнятко чаю і викуривши цигарку біля багаття, я вже у цілковитій 
темряві заповз у барліг і провалився у чорну глибоку безодню. Начхати мені було на всіх рисей 
карпатського регіону, на шаблезубих ведмедів і тиранозавро-мамонтів разом взятих ...  

Вранці я довго не міг вибратися з трясовини сновидінь, основою яких було нескінченне 
пробирання крізь безконечні зарості жѐрепу. Навіть поснідавши, почувався розбитим і втомленим :  
я діставався до своєї психологічної межі, за котрою  -  зрив. До того ж, боліли поранені пальці, 
набиті гіллям. Рани запалилися і сильно потемніли. Доведеться закруглятися, далі ставатиме гірше. 
Проте вирішив таки дістатися Студѐного Верху (г.Студенѐць), надто вже образливо було б 
залишатися осторонь, знаходячись так близько від нього.  

Залишивши наплічника у таборі, через 90 хвилин я виповзав на його каменисту, порослу 
смереками, верхівку. Видимість дуже обмежена, тільки й видно, що вправо метрів 500  -  інша його 
вершина, трохи вища на зріст. Але дороги туди не було і я вирішив не ризикувати, не витрачати 
марно часу. Залишивши контрольку в турі, повернувся до місця ночівлі. Відпочивши, перекусивши 
що там ще Бог післав, я зібрав табір і подався до ущелини біля самого витоку р.Пѐтрос, що йде 
дугою на північний схід до струмка Пàренки і далі, до впадіння р.Пѐтрос в ріку Лòмниця  -  трохи 
більше 11км.  

Ущелина р.Пѐтрос виявилася недоглянутим і диким місцем з дуже слабо позначеною 
звіриною стежкою вниз, вздовж струмка. Але, просуваючись вздовж лівого берега струмка, за  15 
хвилин сходження я вийшов на чудову австрійську військову дорогу, яка, ймовірно, на початку ХХ  
століття, йшла до г.Попадя  Рỳська. У зворотному напрямку вона мене цілком влаштовувала. 
Крутіший лівий схил біля дороги місцями був повністю закритий пластами різнобарвного моху, 
дорога під ногами також - цілими ділянками довжиною 20-30 метрів скидалася на красивий килим з 
суцільного моху. Праворуч за рухом дзюркотів ручай. Яке щастя, що ліспромгоспи ще не дісталися 
сюди, так би і йшов до самої  Осмолòди. Проте щастя тривало коло двадцяти хвилин. Як тільки 
дорога перетнула потічок Пѐтрос, одразу ж перетворилася на нову насипну трасу з завалами із 
залишків  деревини обабіч і непрохідною багнюкою. Всюди суцільні лісорозробки ... 

У районі Вавтàрки (Гонтàрки?), біля впадіння у р.Пѐтрос струмка Студенѐць, зустрівся з 
бригадою лісорубів. З їх слів, бригаду привозять вранці машиною, а забирають до Осмолòди в 16-
16.30, збираючи такі ж самі бригади по дорозі. Ця бригада найбільш віддалена на цій гілці, 
складається з 4-х чоловік, мають одну бензопилу. Місячний план - 260м. куб. кругляка, оплата 
складає 220-250 рублів (карбованців) за місяць на людину. Ми разом пообідали, а за півгодини 
підійшла вантажівка і взяла нас на борт. До Осмолòди ми дісталися за 50 хвилин через 
ДовгоПоля нське та Бистрѐцьке лісництва, забираючи по дорозі веселих, доволі «розігрітих», міцних 
лісовиків з сокирами та пилами. 

Завершилася ще одна історія, знову доведеться занурюватися у побутові проблеми, 
виховувати своїх та не зовсім своїх дітей, займатися нелюбою справою. Але все це і називається 
одним коротким, проте доволі ємним, змістовним словом  -  ЖИТТЯ!   До весни, Горгàни! 

                   Авторизований переклад з російської 
                      В.НайдеНова. 
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ЗЛИЙ ДУХ ЧОРНОЇ ПОЛОНИНИ 
 

Жовтень 1995 року в Горгàнах був похмурим, непривітним. Часті тривалі дощі і нічні 
заморозки не надихали на довгі подорожі. Але іноді вийти в гори, щоб скинути психологічну втому, 
дуже хотілося. Нудилися ми вдома, і якось я вмовив свою (?) дружину Тетяну скласти мені 
товариство і вийти на кілька днів старими місцями на пізні ягоди та гриби. Треба ж хоча б іноді 
задля різноманітності погуляти зі своєю дружиною, а то все чужі жінки під руками, все хочуть стати 
бодай трохи часу крутими гірсько-підкорювачами чи просять повезти їх «на пару днів» гриби-ягоди 
збирати, залишивши чоловіків на господарстві. 

Приїхавши з Танею у Бѝстрицю, ми дізналися у своїх друзів, що худоба давно зійшла донизу 
і полонини вільні. Нас також попередили, що в тих місцях, куди ми прямуємо, наприкінці літа 
з’явився ведмідь, б’є домашню скотину регулярно та вміло. Остання здобич  -  кінь на пасовиську, 
пропав тиждень тому, недавно знайшли заховану недоїдену його половину і влаштували біля 
залишків коняки засідку. Це якраз біля полонини  Пàнтир, куди ми з Танею й направлялися. Своїх 
планів ми змінювати не хотіли, тому вже після обіду по р.Пàнтирській ми піднялися на полонину і 
підійшли до вагончика-колùби. Майна з собою не брали ніякого  -  знали, що у вагончику є лежанка 
з сіном і добра пічка-буржỳйка. 

З труби колиби струменів димок, хтось готував обід не сподіваючись гостей. Новим 
тимчасовим господарем виявився мій знайомий лісник Онỳфрій, що жив тут вже близько тижня і 
щоночі очікував у засідці ведмедя-шибеника. Мишкò виявився хитрий та досвідчений  -  якимось 
чуттям він завжди знав, що на нього «там» чекають і підходив до приманки завжди за відсутності 
«засідкового полку». Онỳфрій перебував у тихій люті і вирішив чекати ведмедя стільки, скільки це 
було необхідним - «… а хоч би й до Страшнòго сỳду! …». За розмовами непомітно підкрався вечір. 
Онỳфрій зібрав усе необхідне спорядження і пішов «на чергування». Ми з Танею пройшлися 
вечірньою полониною і тільки вимушено, через вітер, який посилювався і дощ, що почався, 
повернулися у затишний, сухий і теплий вагончик. Посидівши біля вогню і згадавши буремну юність, 
повлягалися на запашне сіно, але заснути довго не могли. 

Прокинулися пізно, нас розбудив Онỳфрій, що тільки-но повернувся. Мокрий і 
роздратований, він, не кажучи ані слова, перевдягнувся, поїв і ліг спати. Щоб не заважати йому, ми 
подалися побродити околицями, вирішивши повернутися як можливо пізніше. Вибралися на 
верхівку гірського хребтика, я показав дружині місце, де якось я всю свою відпустку шукав 
радянський взвод, який саме тут загинув. Дуже красивий краєвид ущелини струмка  Рафàйловець і 
хребта Тавпишìрка затримав нас ще на якийсь час. Грибів вже не було, а всі ягоди в цьому районі 
виїли корови та вівці, так що залишалося тільки насолоджуватися принадами природи, що засинає, 
тихим і добрим спілкуванням - таким рідкісним між нами останнім часом -  і дихати найчистішим 
свіжим повітрям, поки випала така нагода. Пообідали продуктами, що їх взяли з собою, вийшли на 
старий польсько-чеський кордон і не поспішаючи рухалися ним, та відхилилися єгерською стежкою 
в ущелину р.Турбацùл, що йшла у Закарпаття. Стежка була акуратною, чистою і доглянутою. Біля 
джерел траплялися лавочки і через струмки, що перетинали стежку, було прокладено симпатичні 
мостики. Одразу ж робилося зрозуміло, що це Закарпатська сторона, саме та Європа.  

Час вже був далеко по обіді, коли вирішили повертатися на Пàнтир. Повернувши назад тією 
ж стежкою, метрів через сто п’ятдесят  я насторожено зупинився і присівши до грунту стежки, 
уважно оглянув свіжу після дощів поверхню. Наші сліди, які ми залишили пів години тому, 
перекривалися «тарелями» ведмежих слідів. Звір рухався в той самий бік, за нами, нашими 
слідами. Але зворотних його слідів не було, а це означало, що він почув шум нашого повернення, 
зійшов зі стежки і причаївся десь поряд. Я й до цього відчував певний психологічний дискомфорт, 
щось ніби підсмикувало мене, збивало з думки. Тепер я зрозумів причину мого неспокою. Про це я 
дружині нічого не сказав, просто показав, якими бувають ведмежі сліди, як задня стопа перекриває 
передню і як глибоко по всій довжині в м’якому вологому грунті відбиваються його дивні кігті. 
Витягнувши сірникову коробку, я швидко зробив заміри - три повних довжини і ще третина - ширина 
подушки задньої лапи біля сімнадцяти сантиметрів, а на вигляд відтиск був розміром з міліцейський 
кашкет, «… або добру патèльню …», як казав Онỳфрій.  
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Ось так і народжуються рибальські та мисливські історії. Але все одно, судячи з ширини 
відбитку, екземпляр був дуже великий. На питання Тані, чи далеко ведмедик і чи не є це 
небезпечним, я невимушено пояснив, що це цілком безпечно, оскільки тут ведмедя відпускають 
гуляти без нагляду тільки якщо він приручений і дресирований. Адже до цирку ведмеді 
потрапляють з лісу. Про те, що ведмідь уже три дні нічого не їв, про що свідчила неторкнута 
приманка і його прагнення познайомитися з нами, я не казав. Бо ж апетитні зрілі блондинки не 
кожного дня вештаються дикими гірськими теренами. У іншого, менш стійкого чоловіка, вже почав 
би дозрівати план «вивільнення з рабства» за допомогою  Михаїла Потàповича … Одночасно з 
невимушеними балачками я не нав’язливо відводив дружину від небезпечного місця і, коли хвилин 
за 15 сліди зникли, я трохи заспокоївся  -  тільки зрідка та непомітно озирався на стежку в нас за 
плечима. Гуляти в цьому районі Полонùни Чòрної  ставало дедалі небезпечніше. 

Повернувшись до колиби, я тихенько розповів Онỳфрію про зустріч, яка не відбулася, вказав 
точні координати, він вхопив рушницю і швидко вийшов. Повернувся, коли вже зовсім смеркло. На 
мої питання похмуро відповів, що ведмідь йшов за нами і на зворотному шляху, як показали сліди, 
тільки я його не побачив - дуже обережний і зматерілий звір. Онỳфрій вистежував його до глибоких 
сутінок;  на цю ніч мишкò пішов на Закарпаття і найближчі день-два сюди не повернеться, але 
Онỳфрій вирішив з полонини не йти. 

Ведмеді завжди вирізнялися цікавістю, надто коли відчували запахи незнайомі і тривожні  -  
запах незнайомої їжі, жінки, рибних продуктів. Якось в юності я подався з однією із своїх подруг в 
гори з палаткою, сподіваючись приємно провести час. Ведмідь, який жив у тому районі, також 
вирішив провести час з приємністю. Кілька довгих годин він господарював у таборі і терся до 
брезенту палатки, обірвавши нам більшу частину шнурів кріплення і зовсім не реагуючи на крики, 
жіноче голосне верещання і мою нестримну лайку. Всі, що були у таборі консерви  (згущене молоко, 
тушковане м’ясо, рибу) він повідкочував набік, розплющив жерстяні банки і повисмоктував все, що 
було всередині. Тільки після цього рекет від’їхав, але моя екс-супутниця більше ніколи не їздила у 
гори з палаткою, а ночувала тільки з «справжніми чоловіками» на турбазах. 

Пàнтирський Михайло Потàпович також був цікавим, любив блондинок і запах якісної 
косметики. Проте тиждень тому  у нього стріляли і це подвоювало його обачність. На щастя, ми з 
ним так і не бачилися більше  -  ні з живим, ні з мертвим.   Онỳфрія цікавили хутро, жир і жовч,  він 
ладен був із себе приманку зробити, аби здобути ці коштовні мисливські трофеї. А мені ведмеді 
подобаються живими, нехай вони навіть і не залягли вчасно зимувати. Може, він тільки тому і не 
заліг у барліг, що у нього не було своєї «тетянки» … 

Вранці ми розпрощалися з Онỳфрієм і пішли донизу, до людей. Я подумки побажав 
ведмедику здоров’я, шкода топтùжки. Дісталися до дому увечері, втомлені, але відсвіжілі на 
природі. Тільки наступної весни ми дізналися, що прочекавши ведмедя більше місяця, Онỳфрій 
полишив цю справу і зійшов униз так і не перехитрувавши клишоногого. А за якийсь час Онỳфрія 
знайшли з розтрощеною головою на одному із розлогів Полонùни Чòрної. Загинув він за 
нез’ясованих обставин, ніхто не знає, яким був його кінець і про що він думав в останні миті свого 
недовгого життя. 

Незвідані шляхи твої, Господи …             Авторизований переклад з російської 
                     В.НайдеНова. 

 

SV-15----------------------------------------------------------- Вòрон СС. --------------------------------------------------------------- 



 
P                           R                           Æ                             T                           O                         R                           I                          V                       M 
========================================================================================================= 

     СОКОЛИ  І  ВÒРОНИ.      З реального міського життя. 

 В літо 2005 я охороняв законсервований об’єкт фірми  -  це була покинута військова частина 
в межах міста.  Периметр території був величезний, все поросло буйним різнотрав’ям та кущами, 
але асфальтовані дороги та будівлі казарм були обрамовані старими топòлями, що їх висаджували 
радянські солдати ще при зведенні цього колись затишного, впорядкованого військового містечка. 

Вже декілька тижнів погода була спекотна;  все навколо дзвеніло, дзижчало, цвірінькало та 
щебетало.  Це був райський острівець поміж гуркотливого та запиленого міста.  Такі «другорядні» 
об’єкти  начальство відвідує з перевірками нечасто, тому в денний час чергування я був в улюбленій 
ще з часів своєї служби «на всіх флотах» тропічній формі  -  темні окуляри / сандалі / шорти, такий 
собі суто «гавайський патруль». 

В старезних тополях біля казарм від весни поселилися незчисленні угрупування 
найрізноманітнішого Птацтва, окрім відверто хижого  -  всі вони уживалися мирно, мали свої колонії 
на сусідніх гілках, просиналися на зорі, кожний вид літав своїми зграйками, разом галасливо 
улягалися на ніч.  Тільки сороки та ворòни проживали на окремих деревах,  голуби любили cтарі 
будівлі та їх піддашшя.  Цікавим було те, що знаходячи велику поживу десь в траві (залишки пікніку; 
тощо), ворòни, сороки, голуби та різна дрібнота зліталися разом, паслися «крило-в-крило» і я 
ніколи не бачив між ними жодної сварки. 

Вже не дивина городянину і хижі птахи;  в околицях цієї частини також «проживало» з 
десяток дрібних соколів  -  перепелятники та мишолови.  Частенько вони здійснювали піратські 
рейди на сусідні племена, турбуючи «мої» пернаті колонії.  Впадуть з неба, погасають блискавками 
поміж тополь, вхоплять по пташці  -  і додому.  Таке вже життя … 

Того дня, по обіді було вже відчутно, що погода йде до перемін  -  повітря стало парке і 
горизонт з боку гір був затягнений мрякою.  Птахи зграйками баражирували над травами, збираючи 
обважнілих від переддощової вологи комах;  явно збиралося на дощ.  Раптом все завирувало - 
загони птахів в немислимих віражах кинулися врозтіч, наповнюючи повітря такими звуковими 
частотами, що відразу позакладало вуха.  Це був черговий повітряний наліт, а в гніздечках майже 
всіх видів лишилися беззахисні пташенята різної пори. 

Я відразу побачив, як до тополь стрімко наближалася пара соколів.  Вхопивши на льоту по 
пташці, вони впали в траву і скоренько їх випатрали.  Здавалося б  -  усе як зазвичай, прилетіли-
поїли-відлетіли … 

Але цього разу соколи злетіли в небо і, неочікувано, парою мисливців-«мессерів» впали в 
саму гущавину дерев. Зчинився страшенний гвалт.  Попри те, що повітря перед дощем було зовсім 
нерухоме, ряд старих тополь затріпотів, наче його накрило шквалом  -  все нажахане птацтво 
знавіснілими хмарами металося між гілок, рятуючи себе і свої гнізда.   Соколи були молоді, вони 
просто БАВИЛИСЯ, демонстрували дрібноті свою силу, скорість та вправність лету, збиваючи на 
віражі крилом якусь пташину. 

А потім сталося диво  -  пташиний світ раптом оговтався або дістав мудре керівництво,  
величезна хмара уляглася, не перестаючи однак страшенно верещати.  Від дерев, де залишилися 
сили охорони, відокремився тільки великий «загін» дрібноти, серед яких було по-декілька ворòн, 
сорòк та голубів;  ця рать миттєво розбилася на два підрозділи, кожний з яких блокував «свого» 
сокола та, обліпивши кожного з усіх сторін, не даючи йому ухилятися в стрімких віражах, налітаючи 
гуртом на ворога, погнали обох геть.    Через  короткий час  «бойові загони відсічі вторгнень»  
повернулися  до своїх племен, птацтво радісно щебечучи на всі голоси, розлетілося на полювання …   
Біда пройшла, день ще не скінчився. 

Я, посміхаючись зачудовано баченому, пішов в караульне приміщення, що було 
розташоване недалечко від казарми, над тополями якої й відбулася ця повітряна битва.  Та не встиг 
я й присісти, як ще більший «пташиний алярм» змусив мене скоренько вийти назовні.  Знов тополі 
вирували і птахи несамовитою хмарою гасали поміж ними  -  соколи повернулися.  Але не самі.  Я 
нарахував п’ять дужих, досвідчених хижих бійців та двох молодих (видно, тих самих) :  провчена 
молодь «поскаржилась» вдома і, діставши бойове підкріплення, повернулася каральним загоном.  
Соколи хижо вдиралися в пташину хмару і, легесенько пройшовши її наскрізь, миттєво виринали з 
другого боку, розверталися в крутому віражі і все повторювалося знов. 

Вони вже не гралися;  пташине пір’ячко першим сніжком крутилося в повітрі, під деревами 
лежали тільця вбитих пташок.  На мої крики, бігання, підскакування та махання руками жодна із 
сторін не вважала.  Мені б тепер хлопчачу рогатку-катапульку! …   Соколи діяли злагоджено  -  то 
йшли щільною «п’ятіркою», як наші «МИГи» на показових польотах, то розбивалися на пари / 
одиниці, то знов зливалися в «п’ятірку»;  вони щезали на кілька секунд, а потім з`являлися 
несподівано зовсім з іншого боку.  Все це відбувалося дуже швидко, на протязі декількох хвилин. 
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Від нажаханих колоній нараз відокремилася група пташок і стрімГолов, щільною ватагою, 
полетіла суто на захід.  Летіли вони впевнено, на панічну втечу або дезертирство це не було схоже.   

- Невже вони піднімуть сусідні колонії ?!  -  подумав я здивовано.  Між тим, відразу після 
відльоту «загону кур’єрів», обложені обрали нову тактику захисту  -  пташки перестали метатися 
хаотично, а притислися до стовбурів та гілок, ховаючись в них.  Соколи віражували навколо дерев і 
не бачили здобичі.  Тим часом, від сусідніх, близьких колоній допомога вже б давно мала бути, але 
її не було;  соколам всеж вдавалося подекуди вихопити якусь пташину і вони невтомними стрілами 
гасали навколо, навіть не збираючись покидати «завойовану» нову територію.  Я, втомлений та 
розлючений, присів на ганок караульного приміщення,  чекав неминучої тепер розв’язки. 

І вона не забарилася.  Соколи наразі збилися в купу, метнулися вправо-вліво і сховалися в 
деревах.  Звідти знову вихопилася хмара пташок, але у її вирах соколи літали хаотично, нікого не 
зачіпаючи.  Я хутенько піднявся на ноги, напружено обдивився навколишнє небо і не повірив своїм 
очам  -  із заходу стрімко наближався загін «гінців», а за ним, трохи повільніше,  летіла купка якихось 
величезних птахів.  Їх було п’ять, але це ніяк не могли бути орли … 

В часи моїх екстремальних подорожей в Карпатах, мені доводилося бачити різних хижих 
гірських птахів і я НЕ МІГ помилитися  - це були саме лісові / гірські Вòрони, що їх в Галичині на 
польський манер називають крỳки, хоча в гірських місцевостях Гуцульщини до цього часу кажуть не 
Крук, а тільки архаїчно - Вòрон.  Нелюдимі вòрони гніздяться здебільшого в лісових нетрях, 
одинокими досмертними парами; розмір тіла майже з домашнього гусака, могутній долотовидний 
дзьоб, броньоване чорне пір’я та міцні пазурі - не кожен гірський орел ризикне зійтися з вòроном в 
сутичці; дуже рідко вòрони селяться біля населених пунктів. Саме такі бійці, викликані з приміського 
лісу, летіли на захист гинучої колонії своїх братів менших.  Я стояв, вражено відкривши рота … 

Вòрони впевнено ввійшли в зону конфлікту;  пташки, як по команді, шугнули в дерева і 
соколи лишилися в небі самі.  Вони гасали між тополь, а вòрони спокійно кружляли над ними.  Враз 
агресори збилися в «п’ятірку» і стрімким віражем пішли вверх, просто на вòронів;  але це була атака 
курчати на бойового півня.  Вдарившись об двох ближчих вòронів, «п’ятірка» розвалилася, соколи 
завертіли «повітряну карусель», але повсюди натикалася на могутню зброю прибульців.  Вòрони 
впевнено патрулювали зону і, коли втомлені соколи стрімко відлетіли в далечінь, переслідувати їх 
не стали  -  не та скорість, не солідно та й вже не має потреби …   Я,  вражений невірогідним 
видовищем, сів на траву, з насолодою закурив цигарку.  Наближалося передвечір’я, сива хмара 
наповзала на місто.  На цьому все і мало би скінчитися … 

Але мудрі Вòрони так не думали.  Вони не приймали почестей зраділого птацтва, вони 
чекали повернення більш численного нападника.  «Порадившись» між собою,  вòрони один за 
одним, плавною дугою сходили з висоти вниз і почергово всідалися на гребінь даху казарми  -  в 
один ряд, на рівній відстані один від другого, від одного кінця гребеня до іншого, очима в бік 
зниклого супротивника.  Це знову була якась надприродна, містична, комп`ютерна точність 
розрахунку, передана тільки одним коротким хриплим карканням командира загону. 

Стара «сталінська» казарма була триповерхова і мала велетенське піддашшя, від чого його 
гребінь знаходився на значній висоті від землі.  Це був чудовий спостережний пункт для тих, хто 
чекав вторгнення.  Почав накрапати дощ, дрібний але дедалі густіший, відразу стало сутінково.  
Вòрони, напівскриті завісою дощу, сіріли рівною шеренгою на гребені даху;  вони стійко-непохитно 
несли охоронну службу, не зважаючи на зливу. 

Я, сховавшись під навіс над входом в караульне приміщення, з величезною повагою дивився 
на цей мужній загін.  В насуваючихся сутінках вони були дуже схожі на Гургỳлій собору Нотр Дам де 
Парì  -  такі ж древні,  такі ж таємничі,  такі ж містичні …  Змерзнувши в своєму «тропічному» гард-
де-роб, я зайшов в приміщення  -  переодягтися та щось поїсти.  Через годину, вже майже в 
суцільній темряві, я вийшов на ганок;  злива притихла, але не вщухала, дах казарми люмінесцентно 
відблискував від світла далеких вуличних ліхтарів.  Гребінь його був порожнім  -  варта, виконавши 
свій обов’язок, відлетіла.  Я тільки зачудовано уявив собі, як впевнившись в подальшій безпеці цієї 
дружньої території, командир загону хрипко подав команду і Вòрони знялися в небо рівним строєм.  
Через щільну завісу дощу, через ніч, вони неухильно летіли на захід, в приміські ліси  -  до своїх 
володінь, до своїх родин … 

Ранок був тихим та світлим.  Пташине царство просиналось та виходило назовні.  Ніби нічого 
й не сталося, бо «вчора» птахи не пам`ятають через незнання поняття «час».  Під деревами декілька 
ворòн та сорок патрали вбитих соколами пташок, біля них таж сама дрібнота ловила комах та 
підбирала дощових черв`яків.  Мені було потрібно зібрати пѐра соколів та сорок - задля їх 
мистецької рідкості в Місті (власне мені - для оперìння стріл).  Цього назбиралося достатньо, але, на 
жаль, не вдалося знайти жодного пера вòрона, хоча суто воронячого пір`я тут було багатенько. 
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P.S.  від Автора  -  Читачу : 

Природно, що ця, така «докладна» розповідь самої пригоди, яка реально відбулася, є 
плодом детального її аналізу та віртуальної реконструкції в найближчі після події дні;  рукописний 
формат в документах власного архіву Автора. 

Дивовижним фактом є неймовірна злагодженість ВСІХ видів птахів в разі реальної небезпеки 
та потреби - взяти здобич (агресор) або відбити вторгнення (захисники);  також  -  вміння подавати 
та сприймати спеціальні сигнали необхідної взаємоДії. 

Ще більш дивовижним, але історичним фактом (тільки - віддаленим та розтягненим в часі!) 
є факт САМЕ ТАКОЇ боротьби слов’янського світу із  - спочатку передовими загонами, а потім  -  із 
основними силами вторгнення азійських племен в період  X-XVст. 

                  Сергій Вòрон. 
                   Переклад з російської Автора. 

            

… Не знаю, який рік.  Я  - на хисткій броньованій палубі швидкохідного бойового корабля, 
поруч, стискаючи зброю, у чорних бушлатах, сидять на чому пристало мої товариші  -  безстрашні, 
провірені в пеклі, бійці-розвідники.  Звичайно  -  трохи хвилюються, переживають …  А мене 
розпирає звитяга  -  я молодий, здоровий та могутній, мені 16 (думають - 18!), мене нарешті взяли в 
славетний десантно-штурмовий батальйон!  Ледь світає,  червоно-чорна палуба мокра, але не 
слизька;  десантні кораблі йдуть в похідному ордері, море злегка штормить, 4 бали, вітерець 
грається гвардійською стрічкою моєї безкозирки …   До висадки лічені хвилини, я гордий та все ж 
трохи перестрашений;  Степан  мене підтримує лагідною посмішкою …  Десантування. Море по 
плечі, хвилі накривають, довелося ковтнути солоної води;  ледь не впустив свій ППШ на дно, німці 
б`ють напряму із зенітних кулеметів, в бортах десантних кораблів  діри, як в дуплах старих лип на 
Приморському бульварі.  30-ти мм. зенітні снаряди відривають руки, знімають голови моїх дорогих 
товаришів.  Прощай Іван! …  До зустрічі в Бога, Степан!  Я скажено та вправно пру вперед, бо іншого 
наказу не було … Не чую командира, тільки розсуваю у воді мертві тіла та заступаю вбитих переді 
мною десантників, але ноги вже відчувають прибережний грузький пісок. Я вже тут, німчурà 
неРуська,  я прийшов спитати твою гребану німецьку маму …      Привіт Степан,  здоров будь Ваня … 

… 1976-79 роки, я на надсучасних, ліпших в усьому тодішньому мілітарному світі, бойових 
кораблях Балтійського, Чорноморського та Північного Флотів могутнього Радянського Союзу,  не раз 
висаджувався на береги  потрібних Імперії бойових зон. І на моєму гвардійському сторожовому 
«Альбатросі» з дивізіону Охорони Водних Рубежів, у мене були надзвичайно дорогі мені друзі  -  
найчесніший уралець  Іван та добряк-великан, запорожець Степан … 
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Тобі. Маленька сіра Пташка і Троянда … || Бескозырку морю подарю … 
        
Що хоче Соловей весною від Троянди ? …   || Вдаль за валом вал,  идём на Nord. 
Надпити з пелюсток ранкової роси  -   || Море мачтами луну качало … 
щоб чистим голосом природної Флояри ||   Дан приказ Бригаде штурмом взять таврийский порт 
навіювати їй жагучі сни;   || и любой ценой держать причалы. 

із зорями Їй небо прихилити,   || Под ногой вибрирует металл, 
обняти стебло вірними крильми,   || ждут команды замершие роты, 
своїм маленьким серцем захистити    ||  свежий бриз, прощаясь с ними, в мачтах напевал, 
бутона свіжість від приходу сивини …   || обнимал бойцов морской пехоты. 

…  Не взяти хоче Він  -  але додати  || Знали  -  пуля ищет храбреца  - 
до бездоганних Форми, Кольорів і Аромату  || и никто не думал о наградах. 
ще  -  бездоганну Музики красу,  ||   Сделать то, что невозможно, дан приказ бойцам 
ту, що живе в маленькій сірій Пташці … - || десантно-штурмового спецотряда. 

-   щоб разом все в Гармонію  з’єднати! …   || Берег  огрызался  -  враг не спал, 
Сергій Вòрон,   || заливались  лàем  эрликòны, 
25.03.2003р.  Ів-Фр.  ||   видел «Чёрной Смерти» звёздно-якорный оскал 

      || и от страха не жалел патроны. 

      || Кто бросался с борта в жаркий бой, 

      || в дикие свинцовые метели, 

Колыбельная в отрогах Яворника.  ||    видел тот, как цепи, прорываясь за прибой, 

      || на подходе к берегу редели. 

Отблеск костра на елях,    || Но смыкались, павших обходя, 

мягкий исландский мох,   || чёрные матросские бушлаты … 

чернèе флотской шинели   ||    Нам не хватит бронзы, чтоб отлить вам ордена 

Ночь опустила полог;    || и чернил не хватит на баллады … 

звёздное Небо стелется,    || Сколько зим прошло и сколько лет! 

дремлят внизу города  -   || А мне снятся в волнах батальоны 

спит на плече у Медведицы    ||    тех, кто в ночь ушёл, но так  и не догнал рассвет, 

наша Двойная Звезда …   ||  до сих пор штурмуя бастионы.  

Спит в колыбели Ленка  -   || И проходят ротами у скал  - 

минул человеку год,    || твёрд  их шаг, торжественен и грозен! 

спит чёрный, совсем без оттенков,  ||     Каждый - не допел, не долюбил, не домечтал, 

без имени-отчества Кот.   || Не прожиты сотни тысяч вёсен.   

И заболевшая мною,    || Бескозырку морю подарю  - 

так долго меня проискав,   || Пусть волна её гвардейской лентой 
спит,  золотою волною   || Салютует павшим здесь за Родину в бою 

волосы разметав.    || И застывших в бронзе монументов! 

Лишь Мне одному не спится   || Бескозырку морю подарю … 
в этом диком краю, 
звёздная пыль кружится,     Сергей Вòрон, 1982,  КЧФ, 
слушая сказку мою …      Севастопольская  бригада  морской  пехоты. 
Завтра вернусь усталый,                     положено на музыку. 

на место рюкзак положу … 
О том, как мне вас не хватало, 
Я тихо Тебе расскажу …      

Сергей Вòрон, 1984г.   Карпаты.                Випадково віднайдені в архіві Автора, 
          положено на музыку.                  2013р. 
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Єрусалимський  Хліб  

- Закваска  для  цього  Святого Хліба  береться  з  хороших,  добрих  рук  (див. ☺). 

- 1 день:       -  закваска  на  тісто  стоїть  відкритою,   звикає  до  домівки. 

- 2 день:       -  додати :    1 склянку цукру,  1 склянку молока,  1 склянку борошна 
                 (не перемішувати). 

- 3 день:       -  перемішати  тісто  за  годинниковою  стрілкою  дерев`яною ложкою. 

- 4 день:       -  додати :    1 склянку цукру,  1 склянку молока,  1 склянку борошна 
                 (не перемішувати). 

- 5 день:       -  перемішати  тісто  за  годинниковою  стрілкою  дерев`яною ложкою. 

- 6 день:       -  тісто  розділити  на  4 частини;        в  1  (свою)   додати : 
              1 столову ложку олії,     0,5 чайної ложки соди,    2 яйця. 
                         Перемішати  та  починати  пекти  хліб. 

-    ☺   -  ТРИ інші частини (неготові) віддати в хороші руки (в три інші родини). 
-    ☺   -  свій хліб їсти тим,  хто живе у хаті (своя сім`я); 
-    ☺   -  нікому не давати; 
-    ☺   -  не різати ножем,  а ламати; 
-    ☺   -  цей хліб печуть  1  раз в житті; 
-    ☺   -  під час приготування і випікання хліба, треба просити  в  Бога 

   здоров`я  і  благополуччя  але  не грошей  (це гріх). 

          Сергій  Вòрон.         З рецептів Покỳтських бабусь.  
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Джѝнджурòве  Вино 
 

Так називають Гуцỳли настій з надзвичайного, «живильного» кореню, що росте тільки у 
високогір’ї Карпат та зветься Джѝнджỳра, або Гìнзỳра.  ПриродоЗнавці знають його, як Тѝрлич 
жовтий (укр.), Горечàвка жёлтая (рос.), Gentiana lutea L. (лат.).  Корінь любить зарості жѐрепу / 
лѐличу (гуц;  високоГірна сосна-стѐлюх).  Довжиною «від пальця до ліктя», зверху та на зламі  -  
жовтий;  дуже гіркий та відразливий на смак. 

Збирають його тільки восени, до випадання снігу в горах; промивають проточною водою на 
місці та вже дома висушують без жару. 

Але міському жителю не обов’язково пертися в Карпати, щоби «шукати Те, не знаю Що»  -  
цей диво-корінь продається на міському ринку м.Івано-Франківськ у відділі лікарських рослин, 
ліцензований, вже висушений та дозований.  Не вірте «власним рецептам» торговців. 

Щоби приготувати «Джѝнджурове вино», необхідно висушений корінь подрібнити не дуже 
дрібно (жменя дробу),  засипати у пляшку темного скла (0,7л.),   та  залити : 

а)  міцною доброю домашньою горілкою або якісним 60-65% спиртом (0,5л.);   
б)  чи добрим кріпленим білим або червоним вином; 
     та закоркувати герметично, але не «навічно».  

Після цього, готовий «святий змій» ставиться в темне нехолодне місце на 21 добу, 
періодично (раз-два в тиждень) збовтується. По скінченні терміну ферментації (21 доба), можна 
вживати внутрішньо, по 30мл. / 2-3 рази на день;  настій дуже гіркий та відразливий на смак.   

Можлива повторна заливка  -  із послабленням якості дії трунку. 

Корінь надзвичайно ефективний при всіх видах хвороб шлунку та, як стверджують всі 
горяни  -  «… піднімає на ноги навіть тих, від кого відмовились лікарі …».  Але  -  правильніше буде 
все ж порадитися з Розумним Лікарем … 

УВАГА :  корінь внесений до всіх варіантів «Червоної Книги» та охороняється на місцях 
зростання;    АЛЕ  -  «є БАЗАРИ» … 

      Сергій  Вòрон.      З рецептів ЧорноГòрських Гуцỳлів. 
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Вино  з  Золотого Кореню 

 
Так називають Гуцỳли настій з надзвичайного, «живильного» кореню, що росте тільки у 

високогір’ї  Карпат  та зветься  Гуцулами, Українцями та Росіянами Золотий корінь або Карпатський 
Жень-Шень.  ПриродоЗнавці знають його, як Родіòла рожева (укр.), Родиòла розовая (рос.), що є 
буквальною калькою з терміну  Rhodiola rosea L. (лат.).  Корінь любить кам’янисті розсипи Горгàнів 
та ЧорноГòри,  місцями утворює невеличкі «городики» / суспільства.  Довжиною «від пальця до 
ліктя», зверху та на зламі  -  рожевий, майже без смаку,  має приємний аромат. 

Збирають його тільки восени, до випадання снігу в горах;  промивають проточною водою на 
місці та вже дома висушують без жару. 

Але міському жителю не обов’язково пертися в Карпати, щоби «шукати Те, не знаю Що»  -  
цей диво-корінь продається на міському ринку м.Івано-Франківськ у відділі лікарських рослин, 
ліцензований, вже висушений та дозований (1уп.=50гр.=30грн.).    Не вірте «рецептам» торговців. 

Щоби приготувати «Вино з Золотого Кореню», необхідно висушений корінь подрібнити не 
дуже дрібно (жменя дробу), засипати у пляшку темного скла (0,7л.),    та  залити : 

а)  міцною доброю домашньою горілкою або якісним 60-65% спиртом (0,5л.);   
б)  чи добрим кріпленим білим або червоним вином; 
     та закоркувати герметично, але не «навічно». 

Після цього, готовий «святий змій» ставиться в темне нехолодне місце на 21 добу, 
періодично (раз-два в тиждень) збовтується. По скінченні терміну ферментації (21 доба), можна 
вживати внутрішньо, по 30мл. / 2-3 рази на день;  дуже добрий на смак та запашний. 

Можлива повторна заливка  -  із послабленням якості дії трунку. 

Для тих, хто не вживає алкоголь та для дітей існує інший рецепт, а саме : 

- столову ложку дробу ввечері засипають у добрий термос (мін. 0,7л.), заливають не крутим 
окропом (до 95˚) та залишають паритися до ранку. Вживають  по 50мл. / 2 рази на день. 
Золотий Корінь є майже повним аналогом східного кореня Жень-Шень (Людина-Корінь; 

кит.);  навіть з вигляду він схожий на фігурку людини.  Він НЕ ЛІКУЄ хвороби, але потужно примушує 
імунну систему людини боротися з будь-якими недугами. У спиртовому приготуванні  -  також 
надзвичайно потужно діє на статевий потяг чоловіків та їх ерекцію;  саме для такого його 
«застосування» за годину перед «відносинами» приймається 50мл. настоянки.  АЛЕ  -  загальна 
добова доза не має перевищувати 1,5 рази.  Збільшення дози вживання викликає негайну аритмію, 
неконтрольоване збільшення тиску та «Термінову медичну допомогу», Реанімацію. 

УВАГА :  корінь внесений до всіх варіантів «Червоної Книги» та охороняється на місцях 
зростання;    АЛЕ  -  «є БАЗАРИ» … 

       Сергій  Вòрон.      З рецептів ЧорноГòрських Гуцỳлів. 
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Вино  з  Арніки гірської 
 

Так називають Гуцỳли настій з дивовижної жовто-гарячої квітки, що росте в середнє-
висотному поясі Карпат та зветься  Гуцулами, Українцями та Росіянами Áрнік, Чàрніка або Жовта 
ромашка.  ПриродоЗнавці знають її, як Áрніка (укр.), Áрника (рос.), Arnica montana L. (лат.).  Квітка 
любить гірські луки / полонѝни  Горгàнів та ЧорноГòри  -  від самих гірських хат до високих полонин;  
місцями утворює суцільні поля.  При заготівлі  -  зірвана квітка має приємний терпкий аромат. 

Збирають тільки суцвіття в червні-липні, залежно від гірської висотності проростання. 
Але міському жителю не обов’язково пертися в Карпати, щоби «шукати Те, не знаю Що»  -  

ця диво-квітка продається на міському ринку м.Івано-Франківськ у відділі лікарських рослин, 
ліцензована, вже висушена та дозована.  Не вірте «власним рецептам» торговців. 

Щоби приготувати «Вино з Арніки», необхідно сухі квіти (жменя), засипати у пляшку темного 
скла (0,7л.), та залити міцною доброю домашньою горілкою або якісним 60-65% спиртом (0,5л.);  
закоркувати герметично, але не «навічно». 

Після цього, готовий «святий змій» ставиться в темне нехолодне місце на 21 добу, 
періодично (раз-два в тиждень) збовтується. По скінченні терміну ферментації (21 доба), можна 
вживати внутрішньо, по 30мл. / 2-3 рази на день;  настій дуже гіркий та відразливий на смак,  але 
має приємний терпкий аромат. 

Повторна заливка  не рекомендована. 

Збільшення дози вживання викликає блювоту, пронос  або  «Термінову медичну допомогу». 

Спиртова настоянка квітки надзвичайно ефективна, як жовчогінний та заспокійливий засіб.  
Але  -  правильніше буде все ж порадитися з Розумним Лікарем … 

Спиртова настоянка квітки також надзвичайно ефективна, як кровоспинний та 
відновлювальний засіб.  При забиттях, пораненнях або переламах кісток  -  накладується дуже 
мокрий, не тугий компрес, що часто оновлюється. 

УВАГА :  квітка внесена до всіх варіантів «Червоної Книги» та охороняється на місцях 
зростання;    АЛЕ  -  «є БАЗАРИ» … 

      Сергій  Вòрон.      З рецептів ЧорноГòрських Гуцỳлів. 
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Всі надані в цьому розділі фото  -  Вòрон СС. 

Автор багато років власноруч збирав вказані вище корені та квіти, сам готував з них напої та 
мастики, сам їх вживав в родинному колі та роздавав друзям і знайомим  -  при правильному 
дозуванні ніколи побічних наслідків не траплялось.  АЛЕ … 

АЛЕ  -  цілющі дії цих природних диво-ліків проявляються тільки в тому випадку, якщо 
препарат зібрано саме в природніх умовах його зростання та у потрібний період, а не на «сімейних» 
сільських домашніх плантаціях (що вже від середини-кінця ХХст. дуже часто практикується 
підприємливими карпатськими горянами). 

Так -  рідкісна, казкова диво-квітка ЕдельВѐйс (Шляхетна Блідість; нім.), що була вирощена 
на городиках гірського поселення,  «сама на себе не була схожа»  навіть візуально.        Автор бачив. 
 

---------------------------------------------------------------- Вòрон СС. ---------------------------------------------------------------- 

ОПРИШКИ ... 

Діточки єгерської родини Кіщук. 

Фото зроблено високо в горах над поселенням Жàб’є / Верховѝна,  Ів-Фр. обл,  2006р. 
 

 

Опрѝшками не народжувались.  Але саме в таких умовах вони виховувалися, виростали та 
проживали до пори.  Докладну новітню розвідку про витоки Опрѝшківства,  про його технології та 
про його винищення  -  очікуйте СКОРО,  в наступній книзі  із  серії «КНИГА ВÒРОНА»,  де  буде  спец.  
розділ :  «Опрѝшки Карпат  -  забуті  обслỳги  та  гарнізони  карпатських  кордонів. 

  Походження  їх  назви  та  причини  їх  виникнення». 
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Щоби затоптати мої сліди, нащадки будуть змушені йти по ним …  
 
 

СУЧАСНІСТЬ. 

ЛІНКÒР  «УКРАЇНА»,  2012.     НИЖНЯ ПÀЛУБА.   

«КІНЕЦЬ СВІТУ»  тут  щоВечора ... 

 
 
πρόλογος                          || П Р О Л Ò Г 

 
  … Корвèт «Дункàн»  -  с пробоиной в борту,        ||     …  Лінкòр «Юкрèйн»  -  весь зранений в боях, 

прошедший  бури-штòрмы,  ураганы, шквàлы  -   ||          Здолав усі моря планети, бачив шквàли 
зашёл  в  инПòрт,  где в кабачках-рэвю       ||          Та в порт зайшов, де в шинках Станіслàва 
месьè-мещане  пивом  торговали.        ||          Всілякі газди повсякчасно балювàли. 

Здесь - кружек стук и звон монет,        ||          Там гуркіт келихів і дзенькіт грошенят, 
здесь - скрипки звук и женщин цвет;       ||          Там скрипка грає і жінки від всіх народів. 
со всех морей, со всех сторон        ||          З усіх морів понапихалось мореходів, 
здесь моряки найдут приём!        ||          Всяк пройдисвіт притулок тут знаходив. 

Удар…         Дверь настежь и в кабак        ||          Агов! Обличчя є тут нам усім знайомі. 
свирепый  Флинт  со свитою заходит       ||          Присутні колоритні  типи ART`у, 
и жадный взгляд с бутылок он не сводит.       ||          Актори  та  особи посадові, 

-  Нам бочку пива и вяленый судàк! …       ||          Вагомі вкрай,  та й зовсім невідомі. 

           ||          Пивко  й горілочку велично попивають, 
           ||          «Шампану» певним дамам наливають, 
           ||          Та, на додаток, собі слави набувають. 
           ||          До них знайомі дуже радо підсідають. 

           ||          Голодні «кỳрчу маму» замовляють, 
           ||          Комусь його «кістки перемивають»; 
           ||          Угоди  укладають,   кодекс  оминається, 
           ||          Радість запивають,  горе заливається. 

           ||          І, як у вулику, гуде. 
           ||          Хто тільки може   - 
           ||          Всяк сюди бреде … 

 
  Давня  пісня  h. M.  Королівського  Військового  Флоту  (HMS). 

 Адаптований  до  Галичини  переклад  з  Х-мови  Freebooter`s  
  (Piratic/ Filibuster`s/ Buccaneer`s/ Corsaro`s/ Caper`s/ Rover`s/) -  

                                                               Веселìна Нàй-де`Nova.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SV-25----------------------------------------------------------- Вòрон СС. --------------------------------------------------------------- 



 
P                           R                          Æ                            T                          O                          R                           I                           V                         M 
========================================================================================================= 

  Сергій  ВÒРОН :   ЛІНКÒР  «УКРАЇНА». 

Вірогідно, громада городян цього 
старовинного Міста в давніші часи була 
щедрою та доброю, хороброю та відважною, 
чесною та шляхетною. Вона згуртовано 
відбивала ворожі вторгнення, допомагала 
голодуючим землякам, вміла душевно 
заспівати русѝнських та полòнських пісень, 
самостійно приймала необхідні Місту закони 
до мирного в ньому співІснування. 

Усталений раніше Світ «античної 
Галичини» нараз став неймовірно складним 
та майже ворожим;  люди, як стривожені 
мурахи, біжать кожне до свого власного 

безпечного сховку; сусіди ледь здоровкаються одне з одним;  найважливіші справи міської громади 
вже вирішують суто зажерливі приКоритники. Світ старішає;  кінцевий пункт старості відомий всім …  

Та ще залишились в цьому містечку малесенькі острівці-осередки, де вечорами збираються 
люди, яким попри певну нужденність їх існування «вдома не сидиться», яким вкрай необхідна 
поміркована, дружня бесіда з подібними до себе особистостями.  Це своєрідний культовий клан, що 
його можна було б назвати «Митці Спілкування», які в громадському середовищі міста Станіслав 
виконують функцію не менш важливу, ніж нѐмічний вже апарат функціонерів «Просвіти» або суто 
формальні та вкрай консервативні, вкрай герметичні угрупування якихось там недолугих «спілок  
письменників / художників / лицарів Станіслава / каменярів-масонів».  Певні, суто толерантні місця 
зустрічей таких дружніх компаній, в різні періоди міської історії називалися городянами по-різному 
-  зàклад, кав’яр, корчмà, шинок, кнàйпа, кабàк, крàпка,  тощо.  

Одним з багатьох таких закладів (безсумнівно - найВідоміший серед всіх верств населення 
міста Станіслàв та його околиць), є питний центр «Делікатес», що при готелі «Надія» (саме та 
«бòйкова хата»).  Наявність великих облаштованих літніх площадок, порівняно недорогий алкоголь 
та великий вибір наїдків обумовили величезну популярність цієї корчми серед незаможніх 
мешканців міста  -  в літні вечори тут все вирує та гуде в намаганні створити ілюзію власної життєвої 
успішності. В недалекому минулому, весь цей комплекс звався «готель Україна», але назва ця 
галіційськими чиновниками не втрималась та в буремну Еру Прихватизації була змінена на діючу в 
наш час  -  готель «Надія».  Бо нам тільки й лишилася  якась там обпльована «надія» … 

Архітектурна сумісність корпусу готелю з величезною будівлею облДрамТеатру (до речі, 
саме Драмтеатр городяни прозивають «Укриття», «Саркофаг», «Чорнобиль»  - за його зовнішню 
подібність до певної споруди під Києвом, на річці Прип’ять), викликає сучасну маринарську 
асоціацію з атомною підводною субмариною, що задля сеансу зв’язку тільки-но виринає на 
поверхню десь в далекій закутині світового океану;  саме так, як це дуже вдало та поетично 
змальовано в пісні російських моряків-підводників  (нехай русоФоби не читають) : 

… Подлòдка, скинув море со спины, вновь палубу подставила муссòну, 
    с подветренной цепляясь стороны антеннами за Пояс Ориона …  

Але більш вдалу асоціацію, нехай також мілітарно-мариністичну, викликає схожість цього 
комплексу будівель з пришвартованим на військово-морській базі авіаносцем, прототипом якого 
століття тому були найбільші в тому часі бойові кораблі класу ЛінКòр (Лін/ійний  Кор/абель;  рос.).  

Саме так, як це натхненно-потужно описав у своєму нарисі «Порт Франкìвськ» один з 
талановитіших галичан нашого часу  -  Тарас Прохàсько … 

Ще більшої подібності з Лінкором надають готелю потужні висунуті зовнішні площадки, що 
їх місцеві «завсідники» називають «Палуба» (Верхня та Нижня).   Верхня палуба, на думку 
«майстрів спілкування», є харчовим пристановищем численних туристів-гостей міста, випадкових 
перехожих, некерованих опричних молодіжних угрупувань, прогулюючихся містом бургГѐрів та 
заїжджаючих «фàйно поВишивàти в Станіслàві» околичних селюків.  «Пікнік-на-Обочині» … 

Нижня палуба  -  територія митців  т. зв. неформального, альтернативного, позаМежового 
спрямування :  художників, музикантів, письменників та дослідників різного ґатунку,  територія суто 
талановитих фахівців будь-якого напрямку мистецтва, науки та практики.  ЦЕ  -  особлива мистецька 
резервація,  де всі  т. зв.  «закони» сучасного бізнесово-«науково-мистецького» світу, із своїми 
вкрай корумпованими або й дурнуватими та відмерлими «канонами», НЕ ДІЮТЬ.  
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Тут немає ієрархії та супутнього їй підлабузництва;  тут не визнаються адміністративно-
залежні «культурні діячі» - ці ниці «тіні Імператорів» ...   Тут народжуються неймовірні відкриття та 
потужні мистецькі проекти  -  які, в силу усього вищевказаного,  НІКОЛИ  НЕ СПРИЙМАЮТЬСЯ  
адміністрацією  Міста,  просто  -  тихо  замовчуються  сучасним  корумпованим  та  загнившим 
місцевим галичанським т. зв. «науковим світом».  Саме від цього та саме тому, реально існує 
стрімкий витік «станіславського мозку» в країни більш перспективні та практичні  («… за 20 років 
моєї напруженої творчої праці,  моє Місто мене не зрозуміло …»;  один з потужних  митців). 

Постійні відвідувачі цієї мистецької території вже тільки самим своїм творчим мисленням 
висловлюють протест проти сучасних, знецінених реальним Життям, культурних «буржуазних 
цінностей» - в надії при певній спробі все ж створити якийсь Свій, дійсно Вільний Творчий Простір. В 
гірші, каламутні, темні та найПринизливі часи свого життя, більшість «Майстрів» курили самокрутки, 
збирали пляшки на нічних вулицях сплячого міста.  Поцупити з багатого магазину мізерну упаковку 
їжі, щоби хоч трохи збити голод собі або своїй дитині, серед них ніколи не вважалося карним 
злочином. Це було вкрай необхідно  -  майстри виживали неймовірною ціною.  Вони знічувались 
при зустрічах із знайомими, кульком затуляючи подране взуття, але вже не соромились  -  нехай 
соромно буде тій «Вільній» державі, задля якої вони творили свої шедеври і в якій старцювали та 
хворіли від недоїдання.  Вимушене  Пристосування серед розмножуючихся зажершихся амеб … 

Цей «сакральний центр» станіславського позаМежового спілкування і зветься з-поміж його 
шанувальників староСвìцьки «фàйно» та потужно  -  Лінкòр (Крейсер) Україна.  

Він нібито прибув «по-совєцкі» непрохано в підКарпатську Галичину з далеких слов’янських 
оКрàїн та й лишився тут на вічну стоянку.  Прийшла до нас якась там «Україна» незвана  -  то й 
продали цю зайду підприємливі галичани місцевим бюрГѐрам;   нехай тепер «Надія/ться» …  

«Старожили» центру міста про це намагаються не думати, вони нічого не в змозі змінити - не 
повернеш «кораблеві» давньої назви, як не в змозі заполітизоване оглуплене міщанство повернути 
самому Місту його первинне священне кòдове ім’я.  Нехай стара споруда чесно виконує своє 
новітнє, «суто галіційське» призначення хоча б тому, що тут приємно посидіти теплого літнього 
вечора будь-якому городянину, споглядаючого за келихом пива на купу привабливих гнучких, 
хтивих жіночих сідниць.  Тепер тут, дружньо сидячи за суміжними столиками, розпивають 
«народні» напої сучасні Козаки з Великої України, Козаки галичанські, Козаки донсько-кубанські та 
навіть «Козаки єрусалимські» (гЕбреї);   тут разом співають застільних пісень Сòколи та Пластунѝ 
підКарпатські, заїжджі покутські селяни та донецькі емігранти;   тут, зсунувши до купи столики, 
разом відзначають «день ВДВ» десантники, морські піхотинці та військові моряки бувшого 
могутнього «СССР».  Тут є відвідувачі навіть в часи тайфунів, коли Палуби заливають мусонні дощі, а 
паруси напружених до краю парасоль знімає потужний вітер. 

Ми приходимо сюди, щоб вирватись із зачарованого кола сірих буднів, вийти за злоВісні 
межі Буденності у спробі змінити звичайний хід речей і нагадати собі, що Любов - це Релігія земного 
щастя … Ми приходимо сюди, щоб знову відчути той, бронзою вібруючий момент, коли «… у келих 
наливши вино, знаходимо спокій ми тут, якого чекали давно …».  Звичайному городянину 
приємно та почесно перебувати на Нижній Палубі - в невимушеному спілкуванні серед Деміургів-
творців.  Тут вечорами панує добрий дух-Алкоголь; саме він допомагає нам в цьому дружньому 
застіллі, яке нерідко, десь в закутку якоїсь Палуби, перетворюється на плебейську свинячу пиятику.    

Тут завжди «штормить». Тут завищена Гравітація та прискорений Час. Тут люблять бувати 
найближчі родичі Доброго Алкоголю  -  Кохання та інші катастрофи. Сюди, майже щовечір, приходить та 
вештається навколо вкрай зачимерѝчена анти-Зубна Фѐя.   Тут горілку не наливають, а насипають;  тут її 
не просто п’ють, а споживають.  Тут навіть «менти» падають … 

І це  -  іноді вкрай необхідно хоча б задля того, щоби через кілька днів по-тому знов відчути 
себе Людиною;  недарма великий сліпань Гомер натхненно розповідав античному світові про те, 
якими неймовірно щасливими були товариші «Одіссея хитроМудрого», коли, після однорічного 
оСвинìння, чарівниця  Кіркѐа  знов перетворила   їх  із  свинських Свиней  на  людських Людей.  

Варто було би також пригадати, що колись сказав витончено-вишуканий  Melwin  Bregg : 

«… О, Благословенний Алкоголь! ... 
      Він розтоплює кригу в стосунках, 
      Він заспокоює хвилювання й тривоги, 
      зцілює душевні рани, сприяє спілкуванню. 
      Він згуртовує друзів і мирить ворогів! 
      Він ангел-охоронець  усіх застільних учт, 
      Покровитель  теплих дружніх зустрічей. 
      Він  -  втіха самотніх, покинутих  та  зраджених всімà …»  … 

Креативний Брегг  тільки підтверджував усталений погляд Великих Áнтиків :  … Той, що 
забути дозволяє тугу …  Той, що вивільняє від клопотів … Той, що відганяє сум … Той, що дарує 
забуття  (Діòніс/Вакх/Бàхус  =  алкоголь) …    -   Гомер;  Плутарх;  Антологія Палатіна;  Анакреонт; 
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  та харизматична  Веселіна НàйдеНова :               … Взагалі, є одна властивість Алкоголю -   
          вживаючи його, починаєш бачити  речі,  на  які  не  зважаєш  у  тверезому  стані;  і  навпаки ... 

Коли Автор говорить «Алкоголь», він, безперечно, має на увазі тільки благородні, справжні 
добірні вина, виборòву, справжню горілку  та добре витримане, природне пиво  -  але ні в якому 
разі не той шмурдяк, яким нас 2/3 нашого життя пожадливо знищують нечестиві підприємці (наші ж 
галичани за наші ж кровні грошики).  Так, якщо в чесні часи староСвіцької давнини говорилося 
«Хмільні знадоби;  меди застільні;  горячительне питво», то в більш пізніший час саме ТОЙ САМИЙ 
продукт називався вже просто та зрозуміло НАМ, сучасним - «Спиртні напої».   Сутність та 
споживацька гама терміну залишились ТИМИ ж, але архаїчне давньо-слов’янське, Боже, добре і 
тепле значення Хміль/ Мед/ Водѝця-Живѝця  було замінено на зрозуміле всьому питущому НЕ-
слов’янському світу  латинське, холодне  та  вкрай містичне Spiritus …   Ми, на величезний жаль, 
кінцево втратили культуру споживання Питвà заСтìльного  - трудівник не знає смаку справжнього 
хмільного напою;  також, ми втратили культуру споживання Наїдків заСтìльних  -  молодь не знає 
смаку домашнього борщу.      Посмертна «Слава» вам, виробники-продавці  шмурдяку  та  хот-догів! 

Та ще таке, дурненько-батярське …  Невже цей наш «Готель Україна / Надія» не вартий того, 
щоби про нього якийсь наш-таки митець написав щось величне і світле  -  на кшталт того ж 
славнозвісного хіту «Готель Кàліфòрніа» ???   Але, і це дійсно сумно, поетів та музикантів такого 
рівня у нас в Станіславі катма.    Хоча,  може й не варто  створювати свій, галичанський «аль-Катрàс»  
-  бо в реалі, є також в’язниця особливо жорсткого режиму в одній з мексиканських пустель США, 
яку  її  «постійні мешканці»  також  лірично-ностальгійно  називають «Готель  Кàліфòрніа» … 

«Лінкор Україна» завжди готовий до бойового виходу в «Океан Мрій, що протилежні Реалу 
та завжди затримуються із здійсненням».  Прийти сюди може кожен;  кожен може бути прийнятим 
тут до Екіпажу і вийти у звабливе Море нових вражень, знайомств, надій;   кожен може сам стати 
автором неймовірних перемін у своєму житті.    Навіть Мер Міста знайшов би тут душевний спокій … 

Необхідно тільки дотримуватися місцевих / локальних правил і завжди пам’ятати важливу 
умову  -  щоби число виходів у це незвідане Море обов’язково дорівнювало числу благополучних із 
нього повернень … 

 
Найбільший в тогочасному світі бойовий корабель, германський лінкор Tirpitz у норвезькому фіорді  AltaFjord. 
Довжина 265м. (наша майже повна «Стометрівка»),  екіпаж 1630 моряків.   Перед  загибеллю,  жовтень 1944р. 

                  
Знак командора Лінкору.          Навіть на лінкорі «Тірпіц» були «свої власні» свині …  1942р. 
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Постійна  «команда»  Нижньої  Палуби : 

- Павлюк  Микола - митець  -  художник, скульптор, член Спілки Художників України. 
- Кондрачỳк  Лео  - митець  -  художник;    гідроАкустик, письменник та поет  з о.Сахалін. 
- Яковùна Юліан  - митець  -  фотоХудожник,    Голова Нац. Кінем. Спілки Укр. в  м.Ів-Фр. 
- Гривìнський  ВолодиМир - митець  -  художник, скульптор, член Спілки Художників України. 
- Сенюк  Валентина - митець  -  музикант,  Перша Скрипка оркестру «Гармонія Нобіле». 
- Сèмків  Микола - митець  -  художник, скульптор. 
- Чекàн  Лілія  - митець  -  музикант,  працівниця ДЮСШ Олімпійського резерву №1. 
- Шабỳнін  Андрій  - армійський розвідник;   митець  -  художник, скульптор, реставратор. 
- Пасакас  МироСлав - педагог,         спортсмен-богатир,      викладач  в  ПТУ №5. 
- Кривѐнко  ВолодиМир - травматолог,         спортсмен-богатир,      боєць-рукопаш  орг.  «Сокіл». 
- Корòль Євген  - митець  -  художник,        майстер графічного втілення особистості. 
- Гаврѝлів Андрій  - митець  -  художник,        полковник   ВГО  «Укр. Реєстрове Козацтво». 
- Романюк  Євген  - пролетарій, афганець,              член   ВГО  «Укр. Реєстрове Козацтво». 
- Рось   Роман  - романтик,   поет,      командир славнозвісної козацької чайки «СПАС». 
- Купцòв  Віталій  - бувш. 007, працівник Служби Охорони;  та його порядна жона Ксенія. 
- Цап’юк Василь  - бувший дуже нормальний мент на чесній пенсії. 
- Бòйко  Тарас  - педагог,  лінгвіст, найліпший перекладач  з німецької  в  Галичині. 
- Савчỳк  Василь  - педагог,  народний поет-Співець  рідної йому кушнірської Тѝсмениці. 
- Ленюк Василь  - історик,  спортМенедж,    один  із  засновників  орг.  «Рух»  в  м.Ів-Фр. 
- Лаб’як  Тарас  - адміністратив,   найліпший друг директорші  ПрацеУстрою. 

  - Веркàлець  Дмитро - 28.ІХ.2013   - видавник,   власник майстерні «ГориЦвіт»,       тато маленької  Дарії. 
- Косòвич  Ігор      - видавник,   художній менеджер,         тато маленької  Ксенії. 
- Шпук   РостиСлав - митець  -  фотограф-професіонал,  підприємець. 
- Гнàтів   Олег  - письменник,  журналіст,  продюсер гурту  «PERKA_LABA». 
- Дорòнін  Василь  -    Великий Друг  гурту  «PERKA_LABA». 
- Панчѝшин  Ігор  - мистецтвоЗнавець,      нач. відділу Охорони Культурної Спадщини, ІФ. 
- Звіжѝнський  Анатолій - мистецтвоЗнавець, художній менеджер,      Київський Інст. Мистецтв. 
- Янòвський  ЯроСлав - митець  -  художник, скульптор, автор багатьох авангардних проектів. 
- Кульбìт     Олена  - пролетарій,  домоГосподарка; любить їздити на Святу Землю. 
- Сенюк         Руслан - пролетарій,  митець  -  коваль,   ливарник, реставратор. 
- Крушельнѝцький   Андрій - пролетарій,  дуже компетентний  технар,  наладчик,  гравер. 
- Гòпчак  Сергій  - пролетарій,  дуже компетентний  кладовщик  та  експедитор. 
- Аврàменко Мар’ян  - пролетарій,  автоМеханік,  фірма «СМС», любить високогірні ралі. 
- Самсòнов Олександр - ліпший  інженер-програміст  ДержКомЗему  України. 
- Парфёнов Олег  - митець  -  музикант,  художник-аматор,    поет,   лідер-стріт-мен. 
- Михайлѝшин     Роман - дуже порядний    та   компетентний  Архітектор,вело-спортсмен. 
- Савчìй      Роман - дуже порядний    та   компетентний  юрист / Адвокат. 
- Кèдик      Степан - бувший багатолітній  дуже суворий, але  вкрай толерантний Ревізор. 
- Бацвин      Юрій  - художник-дизайнер, майстер дивних меблів та народних промислів. 

- Семенюк  Олександр   -   Заслужений Діяч Мистецтв, що нагороджений двома Президентами України 
          Орденами  за  власний потужний внесок в Мистецтво;     Головний художник  
         обл. Академічного  МузДрамТеатру.  Його вкрай стомлене полум’яне Серце  
                        зупинилося  в  його  ж  творчій  Майстерні,  посеред  дня,  12.VIII.2013р. 

- Жèнкова Віта  - інтелектуалка, надзвичайний концертМейстер обл. Акад. МузДрамТеатру. 
- Нàйденова   Вѐсела  - митець  -  художниця,  поетеса,    письменниця-Співець Балкан. 
- Вòрон  Сергій  - пролетарій,  незалежний дослідник,  карпатоЗнавець, Дідусь-Герой, 

  письменник-Співець  Гуцулìї,  ТрансСільвàнії  та  Станіслàвії. 

А також  -  їх численні друзі, знайомі,  друзі  їх  друзів  та  знайомі  їх  знайомих. 
Перелік  постійно  доповнюється  - після Заявки зацікавленої особи в ТРИ загальних фуршети. 

Іншими,  не менш харизматичними мистецькими резерваціями, є заклади «Коровай» («Рената» 
або «Тридцятка»),  що на східному початку Стометрівки,  та ресторан «Шансòн» (чарівна госпòдарка 
п.Зарìна Мельник), що на східному початку вул.Бельведерська.  Саме тут полюбляють закінчувати свій 
робочий день такі особистості Міста, як Тарас Прохàсько, Сергій Бòрис, Сашко Кулѝк, Іван Вовк, тощо.  
Але й вони є почесними гостями Нижньої Палуби Лінкору «Україна». 

Милостивий наш Творець  -  найВеличніший Експериментатор та найТолерантніший Дослідник-
Спостерігач в певній велетенській лабораторії Життя.  ВІН створив нас різними, надав нам різні життєві 
можливості та визначив нам різні життєві шляхи.    МИ  -  заможні та злиденні, талановиті та тупуваті, 
щедрі та скаредні, благі та немилосердні, мироносні та войовничі, одноЛюби та казанòви,  ми  - шляхетні  
до повної самопожертви  та  підло-підступні, як всі політикани та «вожді» … 

Але, все ж  -  всі ми відчуваємо нездоланне доЦентрове Тяжіння, джерелом якого є древня 
таємнича зона нашого духовного комфорту, ментальний центр нашого всеСвіту, що вже віддавна зветься 
по-слов’янськи лагідно та щемливо  -  СТАНІСЛÁВІЯ. 
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І навіть, якщо б галичанська «Дика Станіслàвія» була би місцем заслання бунтарів та 
політичних імперських злочинців (як Чорноморські дако-скифські береги для опального Овідія), ми, 
щоб опинитися там, обов’язково скоїли б якийсь необхідний для цього «імперський злочин».  Тому, 
що кожен з нас, перед своїм життєвим кінцем, може тихо, але впевнено, сказати : 

- … Я люблю тебе, моє маленьке, наскрізь європейське, але  -  виключно слов’янське Місто!  
Сьогодні, при кінці цього чудового дня, на самому схилі мого буремного та безпутного життя, я 
заспіваю тобі свою (можливо) останню пісню … Журливе моє  тихе ПРОЩАННЯ з Тобою; 

Мені дуже потрібне  святе ПРОЩЕННЯ Твоє; 
      Не відхиляй  мізерного ПРОШЕННЯ мого … 

Легко нести те, що несеш добровільно …  Прийми цей маленький дар  -  те, що я все ж встиг 
зробити.  Незабаром вже і мені йти «Землю охороняти»;  послідуючі частини Твоєї історії будуть 
складати люди просвітлені, що прийшли після мене, але, безумовно  -  завдяки також і моїм 
повсякденним  зусиллям. 

ТИ ЗАВЖДИ будеш з нами, наше древнє маленьке місто  -  де б ми не вештались по цьому 
житті, які б не вишукували «хлібні околиці слов’янського світу», в який би задрипаний закуток 
Всесвіту не занесла нас шалена доля.    ТИ тихо-непримітно завжди будеш з нами  -  і в світлій 
радості, і в злій тужливій біді, і поки «безсмертна Смерть-солдатська-мати» не розлучить нас …  Да 
святиться горде ім’я Твоє! 
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επίλογος   ||  Е П І Л Ò Г 
 

                         Застільні балачки  та  деякі думки,  що приходять людині  
           «в голову» після перших  300мЛ.  антиСоціальних напоїв.   

        Присвячується народу, котрий міг би легко виграти III-ю  Світову війну. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
Можливо,  Бог  -  Жінка …   Або якась гетероСексуальна істота вищого порядку … 
Адже тільки жінка, або ж адаптований трансвестит, можуть «сприймати Всіх», «любити Всіх» 

та «вибачати Всім» … 
Але, найбільш вірогідно  -  Те, що люди планети Земля називають незрозумілим терміном 

БОГ, є тільки дрібний, локальний Клерк - Менеджер, дистриб’ютор, розподілювач благ і 
нездійсненних, примарливих надій, засланий якимось Великим Розумом на периферію нашої 
Галактики за невідповідність щодо наданої раніше посади - тихо вічно існувати тут і наглядати за 
цим задрипаним закутком Всесвіту. 

Чим цей локальний Бог-дистриб’ютор не догодив тому стратегічному Великому, нам 
збагнути не дано. 

Команда «нашого» Бога, як і команда будь-якого корсарського корабля біля берегів 
тропічних островів, творить для тубільців «блакитної кульки» дрібні чудеса за хабарі і здійснює 
вибірково-вигідне командору Правосуддя  -  в перервах між божественними містеріями (оргіями) і 
часом на ритуальні обряди (ліквідація синдрому похмілля). Цю команду потойбічних Прибульців 
уміло наслідують локальні «захребетні команди» всіх урядів у всіх країнах планети … 

Ангел мене забери!  Коли цей висланий Бог, що впав у неласку, протверезіє і побачить, ЩО 
він накоїв на цій планеті  -  він вжахнеться  і гірко заплаче … 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
Але, якщо існує Вищий Розум, як апогей чеснот,  та повсякчасно намарне омріювана нами 

Вища Справедливість  -  тоді повинні десь існувати Вища Дурість, Вища Хтивість, Вища Підлість та 
ще ціла купа певних «вищих потвор» … 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
Християнського Бога, в силу його «ВсеПрощаючої» сутності, важко образити, практично -  це 

неможливо …   Та чи можливо образити Ангела ???  Ангели  -  не «воїни Господні», Ангели  т. зв. 
«Світлі», вірні  та  Ангели т. зв. «Темні», скинуті  -  опрѝчники-енкаведѝсти, есѐсівці-карателі Бога;  
вони спершу карають,  а потім питають …   Менти  недопиті ! … 
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Команда «Летючого Голландця» все ж чимось спромоглася образити Смерть  -  і до наших 
днів вештається Світовим Океаном. Вони моляться за всіх, хто ходить морями цієї планети, словами 
утаємниченими і древніми, як саме мореПлавство :  «Нехай свій лик суворий Доля відверне  

від кораблів усіх, що йдуть в цей час у морі …». 
Якщо ми раптом ненароком образимо безсмертну Смерть, ми будемо ПРИРЕЧЕНІ 

пригощатися тут і похмелятися тут до нескінченно триваючого Кінця Світу, доки завжди ненаситний 
Час не зжере всіх наших нащадків, а руїни цього міста не вкриють карпатські кошлаті ялини або ж 
червоні радіаційні бархàни. Тільки наш Лінкор зі своєю «проклятою командою» дрейфуватиме 
зеленими хвилями мішаних Покỳтських лісів і з його надійних палуб завжди лунатиме дзвін 
падаючих пляшок, хмільний, хтиво-пожадливий жіночий сміх та, завіяні спекотним вітром, голоси 
невизнаних в «цьому житті» деміургів.   
             Але ображати Святую Смерть вкрай небажано.  Бо до Бога «в гості» не бувало ще запізнень … 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

Ми всі закінчуємо однаково і не має значення  -  поховали тебе в простому ящику, що його 
п’яні грабарі збили з парканних дощок,  чи  в  гробі  з  цінних порід  дерева при потужному ескорті. 

По великому рахунку - з точки зору Вічності - цінність людського життя, його «неповторність» 
вже аж занадто завищена нашими культово-«культурними провідниками».  Якщо наразі вимре все 
Людство планети Земля  -  це, за мірками Вічності, може лише дорівнювати загибелі якоїсь комахи 
десь на умовній планеті  Аль-де-Барàн;   дрімаючий Всесвіт цього навіть не помітить …  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

   З реального життя. 

… Зима унадилась надзвичайно сніжна; в Місті стомлено відзначали «58-е Лютого» ...  Навіть 
не вірилося, що десь в цьому світі мільйони людей вмирають, ні разу в житті не побачивши снігу. 

В ніч з 28 лютого на 1 березня 2013р. народилася в клані Вòрона онучка  -  11-та з усіх моїх 
(відомих мені) онученяток; з «легкої руки» своїх товаришів, Сергій Вòрон цього ж ранку отримав 
почесний титул «Дідусь-Героїн» (від слова герой), в реалі - «Дідусь-майже двічі Героїн». Рахунок  -  
11:0  на користь Життя;    непоганий результат для його (Сергієвого) буремного віку. 

Рівно за добу, в ніч 2 березня, стався день Народження першої з клану онученят дівчинки - в 
орденоносного головного художника облМузДрамТеатру, за службовим проЗванням - Семенюк 
Сашко …   Звісно, що Вòрон С.С. тут ні при чому - якби не Біг, то ніхто б не допоміг …   Славно ж 
відзначився у Лінкорі цей «божественний дубль»… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

   З реального життя.  Розмова заїжджого росіянина та питомого галичанина. 

- … Существует информация, что только у нас (в соседней з вами России) пропадает 
безвести 20.000 человек ежегодно. Разного возраста. Разного пола. НИКТО из них не 
возвращается, потому, что не может, или уже не может, или не хочет …  Люди говорят между 
собой, что это Инопланетяне нас забирают на опыты или ещё куда …  А у вас есть такие 
данные по Украине? 

- Не чув щоб в Україні були, але в мене є.  Якось, на початку якогось-там літа, придбав 
випадково 50-ти літровий  кег  чистого спирту, для дрібних домашніх потреб  -  там різні бỳбки 
діткам мазати …   Пили ми з сусідом той спирт,  пили;   знайомі часто заходили,  своє приносили …   

  А потім якось я прокинувся  -  а то вже глибока осінь, дубачѝна, листя опадає …   Ніяк того 
літа вспам’ятати не можу  -  геть  НІЧОГО !    Не було його …  Не було мене …  Не було цієї планети … 

  І тоді я зрозумів   -  мене  викрадали  Інопланетяни. 
- Почему же  тебя вернули?!     Или ты сбежал?! 
- Не знаю, тих-Прибульців-маму! ...  Коли питав про це свою є…ну жінку, вона сказала, що 

видно  в  них  вже  не було  потрібних  мені  кегів,   то  ті  суки  мене  депортували … 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

З реального життя. 

Пізній вечір, дві биті життям «мамèли» сидять вже довгенько за столиком та заливаються 
потихеньку горівкою; на Палубу з вулиці енергійно піднімається спортивного вигляду чолов’яга та 
досить гнівно, з владно-командним притиском, звертається до одної з них : 

- Де ж ти так довго вештаєшся ?!  Я весь вечір прочекав тебе  -  ти ж сказала мені, що 
скоренько замòчиш його та вшиваєшся ?! (на рос. «… Быстро замочишь его - и уходишь …»)… 

Від столика з «кілершами-Нікітà» сполохано повідсувалися люди.    
Вже потім з’ясувалося, що в цього подружжя пару днів тому зламалася пральна машина і 

жінка, шукаючи приводу чкурнути з дому, сказала чоловікові, що збігає «на годинку» до старшої 
доньки, замочить в неї сімейне дрантя та скоренько повернеться … 
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З реального життя. 

Чотири мамулі сидять вже довгенько за столиком та заливаються потихеньку горівкою,  
навколо гасають та дико вищать їхні діточки.  До одної з мам підбігає дівчинка років 4-х, тримаючи в 
обидвох руках іграшкових,  м’яких  Вінні-Пуха  та  якогось  Динозаврика.  Захекано питає маму : 

- Мамуся, а хто тобі більше подобається  -  МініПỳк  чи  БийНазàрик ?! … 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
З реального життя. 

… Закони фізики не всюди однаково працюють.  Всім відомо, що ріки вверх не течуть. 
Одного літа моя шльондра поїхала із своїми хазяєвами в Турцію  -  помагати їм дитину 

бавити, захотіла демонструвати свій галицький підстаркуватий салюліт, свій зав’ялений «секонд-
топлєс», тим голодним до наших бабусьок мусульманам.  Думав радісно -  слава Богу, назавжди, 
може підбере та «потỳрчить»  її  там якесь добре турченятко,  ще й  би грошенят йому дав троха … 

Ні, повернулася …  От всі ріки України все наше гівно зносять до моря, де його неминуче 
прибиває до турецьких берегів.  А «воно» аж звідти припливло назад, вверх по Дністру і Бистриці! В 
рідний колектор захотілося какашці … 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
З реального життя. 

… Те, про що я хочу розповісти  -  дійсно було.    2000 рік, незалежній «веселій» Україні вже 9 
років.  В одному із її західних, галицьких міст страждала від постійного голодування 4-х річна 
Дівчинка.  Вона тихенько згасала, не відаючи  -  за що та чому.  Її тато вже пару років, як не міг 
знайти роботи, а шльондрувата «мама» покинула їх 2 роки тому  -  вешталась барами, базарами та 
вокзалами, вишукуючи собі із своїми «подружками» солодкого, теплого та ситого життя.  І був у тата 
з Дівчинкою песик   -  службовий «німець» 9-ти років, який теж потихеньку вмирав.  Тато пізно вночі 
(щоби не дай Бог не побачили знайомі або й недоброзичливці!) збирав по місту пляшки  -  треба 
було вранці купити дитині хоч хліба й молока, собі - найдешевших цигарок.  «Вже вільна» Україна 
співала гімни, збирала «собори», навіжено молилася, розмахувала прапорами, шалено вигукувала 
потрібні  Їй  гасла, будувала церкви та стрілецькі могили;    нікому до тих нужденних не було діла. 

Але, слава Господу, були ще в того татка добрі товариші із «ще того», доНезалежного життя;  
вони помагали, хто чим міг  -  кульочок картопельки, бурячку, зелень з городу, якогось смальцю 
(дякую тобі, друже Сергій!).    Дитина їла варену картопельку, а тато і песик спасалися на лушпайках. 

Та одного дня прийшла Справжня Біда  -  в добряги Сергія померла жінка і він лишився із 
двома маленькими синами «на руках».  Проте, він не здався Життю,  виростив «як міг» своїх 
хлопчиків та продовжував допомагати тій худенькій Дівчинці.  Часи змінилися, тато все ж знайшов 
якусь роботу, Дівчинка підросла та стала свідомим членом суспільства  -  добре вчилася, раділа 
подарованому їй Життю та навіть двічі завоювала титул Чемпіона України та СНД з Тæкван-до … 

І тоді треба розібратися з питанням  -  що ж таке чоловіча мужність ??? 
Мужність  -  це не коли ти маєш гроші і завдячуючи їм вирішуєш проблеми.  Мужність  -  це 

коли ти не маєш засобів та вибору, але нагальні проблеми вирішувати ТРЕБА.  І ти зціплюєш зуби, 
лишаєшся сам-на-сам з Бідою, мусиш задля дітей перемогти її та лишитися Людиною, за яку твоїм 
діточкам не буде встидно ніколи ...  

То чи вартує ця «україна», в якій будівництво нової церкви чи могили постало НАД ЖИТТЯМ 
ДИТИНИ  -   тої «безмежної любові»,  якої вимагають від нас до Неї наші «свідомі провідники» ?! … 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
  З реального життя. 

  Сидить «дружня» компанійка,  щось не поділили, тихо сваряться;  раптово одна жіночка 
ексцентричної  циганèрської зовнішності  та  поведінки,  зірвалася  на ноги  та  як заверещить  : 

- Це МОЄ місто, я в ньому виросла! Я тут зараз ВСІХ ПОСТРОЮ!  Не дозволю, щоб за цим 
столом розсідалися  якісь курви  біля мене! … 

Правда, це було сказано так емоційно, що мені просто почулося «…якісь курви більше мене». 

---------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- 
  З реального життя. 

- Старий!  Подивись, яка красуня, ну  чисто галицька бояриня!  Ото вже би   ї…,  ніжив і кохав! 
- Та покинь … Тільки уяви собі, як воно сидить на унітазі, вперто тужиться, лице посиніло, 

жили на шиї  та  на лобі  набрякли  шнурами  і  відрижка  борщем … 
- Ти ба … 
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    З реального життя. 

- От подивись, як працює наша найТупіша в світі реклама;  наприклад, такий собі 
«предивний» ролик :  «Боляче ковтати  -  смокчи ТрахиСàм!» (реал - «ТрахиСàн»),  або - СамоТрах …  
А якби ж отого «фармацевта» або режисера-кліпера самих попросити просто там, на задрипаному 
українському телебаченні,  посмоктати  ТрахиСам  якогось  світлотехніка  -  що би то сталося ? … 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
    З реального життя. 

- Я також бачив сміховинну рекламу на «Лизàк»;  хлопчині, в якого болить горло, мамуся 
каже з чарівною посмішкою :  «Лізак  -  помагає від горла!» …  Але, ще наші давні галичани та 
горяни-гуцỳли знали, що «від Горла»  та  «від Голови» найліпше «помагає»  сокира … 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    З реального життя. 

- Авжеж, і я також можу навести певні взірці побутуючої в Місті «реклами».   
Наприклад, реальний напис на холодильнику з напоями в одному з центральних кафе :  

«Życie za EB» (Жùцє за ЄБ, польськ.), що можна читати, як «Життя заЄбè» …    Або рекламний щит на 
нашій-таки Сòтці  -  якась певна «Агенція працевлаштування HR-FAKTOR (англ.), що можна 
впевнено читати, як «Хєр-Фактор» працеВлаштування …  У вітрині кондитерського відділу тістечка 
«До десерту», а поруч торт «заХер» …   А ще, напис на польських туристичних автобусах, що часто 
паркуються біля «Надії» - TRYPOLAND (ТриПòланд; пол./англ.), що запросто можна читати, як 
«ТрùпоЛанд» - «Трùпер-Ленд»,  Трùперна Країна … 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
    З реального життя. 

Вечір.  Холодно.  Йде дрібний дощ. 
На майже порожній Палубі сидить парочка;   він у піджаку та светрі,  вона в платті та кофтині. 
Бицюра ліниво п’є пиво та гонорово оглядає горизонти.  Дівчина мерзлякувато скулилась,  

пиво не п’є та жалісно поглядає на «коханого». 

-  Михасю, може підемо вже …  Я змерзла … 

Він, не глядячи на неї,  лінькувато процідив крізь зуби : 

-  Нехай тебе зігріє любов до батьківщини … 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
    З реального життя. 

- Тепер з’явилася купа напоїв, вигнаних або зварених по старовинним рецептам  -  
«Медовỳха», «Варенỳха»,  інші  смакоти ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Куме, а ви пили «Хреновỳху»? 
- Звісно!  Дуже перфектна та смачна настоянка! 
- А ви знаєте, з чого її «настоюють»? 
- Так це ж зрозуміло  -  з Хріну! 
- Не з «хріну», а з «Хрèнів»!  Раз в рік російські євреї проводять масові обряди «обрізання 

молоді» та «оскоплювання прелюбоДіїв»;  після цього, всю обрізану «Хреновину» збирають до 
купи, та відвозять на якусь жидівску бровàрню.  Із свіжих «хреників» роблять «Хреновуху», а з 
підпорчених, вже синеньких - «Херовину».  Вже опісля, з відварених тих шкірок  -  шиють 
«імпортні» шкіряні куртки та плащі … 

Оповідь перервали гучне падіння кумового стільця на бруківку та голосне, 
булькаюче «бекання» в поближніх до палуби кущах. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- 

  …  Ворòна  -  це солдатська Чàйка … … Мене без кінця тривожить Біс Кінця …             З пісень : 

  …  Ти мене на світанку Раз Будеш? …  
  …  Любов  -  Кільце, а у кільця  -  один Кінець і два яйця  … 
  …  Смотрюсь в тєбя, как в зєркало, до Голово Круженія …  
  …  Бєлая Сука-Зіма  голову пріпарашùла;   Єй памагала жена  -  жирная Падла-Шиншùла …  
  …  Ой, чий то кінь стоїть?   І у коня стоїть … 
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    З реального життя. 

Він кожен день з любов’ю годував свого Ангела.  Ангел дуже полюбляв рибні консерви та 
кров’яну ковбасу;  була б його (Ангела) воля, він би кожен земний день проголошував, як Рибно-
Ковбасне Свято.   Ангел був спочатку білоСніжний  -  тільки пух на кінчиках його дитячих вушок був 
жовтавий;   потім Він став сріблястий, а пізніше  - весь золотаво-білий …    Взагалі, кінцево  -  Він став 
цілковито платиновий, срібно-золотий. Ангел любив свого Бога-Тата і довірливо спав саме на 
правому його плечі. 

Але в дійсності  -  це був  євАнгел,  якого від народження звали Єва.  Його, з самого початку, 
від його очікуваного появлення на планеті Земля, вважали Дівчинкою і при взятті «до Людства» 
назвали відповідно його білоСніжному, вкрай цнотливо-непорочному вигляду - ЄВА.    Так 
продовжувалося до часу, поки в певному місці, все ж, у Єви випадково угледілися «чоловічі» 
приналежності …  Ім’я вже змінювати не приставало  -  Єва не реагував на «чужі» йому звуки.  Так і 
став Він називатися серед рідних йому людей Єва-Ангел, ЄвАнгел,  просто  -  Ангел.    Він і став 
таким  -  ласкавий,  довірливий  до людей,   але  хижий  та  нещадний  до  мишей   і  пташок  Кіт … 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
    З реального життя.  

Принесли якось сусіди собі маленького песика  -  чорний, кудлатий, любив «виховувати» 
наше щеня німецького вівчура та незлобливо дражнити через сітку паркана сусідську мисливську 
лайку.  Але якось той лагідний песик дружньо просунув мордочку в сітку до лайки і та «мисливська 
худоба» реально відкусила йому язика.  Попри те,  він якось сам вилікувався та вже так і жив. 

Пити-хлебтати будь-що він вже не міг, але потроху навчився сьорбати із калюж та мисок;  
«добрі сусіди» випровадили  того  бідолагу  на вулицю,  де  він багато  років  існував,  ховаючись  від 
негоди по коридорах садиб.   Вся вуличка годувала його, чим могла.  За це песик щиро 
віддячував - охороняв всі наявні калитки та ворота в нічну пору доби.  Але якось із ним щось 
трапилось, «зірвало дах» на грунті вдячності за їжу та невпинної охорони  -  цілими ночами він сидів 
на розі вулички та пронизливо обгавкував все, що рухалось.  Місцеві люди потроху звикли, та вже 
не ганяли його. 

Невдовзі стало гірше  -  той песик почав оскаженіло ганятися за автомобілями, мотоциклами 
та велосипедами, що мали нещастя їхати по міській трасі, яка проходила поруч.  Він кусав колеса 
транспорту, хапав велосипедистів за ноги, гавкітливо чіплявся до спішачих на роботу людей.  Так він 
і «патрулює» свою зону відповідальності по наш час. 

А на днях повідав мені один мій знайомий кінолог-коваль, що Пси, які ганяються за 
автомобілями та хапають їх за колеса щоби зупинити  -  це неприкаяні Душі ГАЇшників … 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

… - Тобі не страшно цілу ніч чергувати на об’єкті  -  зараз дуже багато різної пòтолочі 
вештається по ночах, всі «відморожені», ні страху, ні меж не мають …    Навіть твій німецький пес 
тобі не зможе допомогти! 

- Розумієш,  навчена німецька вівчарка  -  це як добрий старий автомат Калашнікова, в якого 
в пащеці купа бронебійних набоїв,  що ніколи не закінчуються  …   Крім того, вже всі знають, що Він у 
мене Чарівний  -   може будь-якому бицюрі його член зробити до землі! 

-  Казки!  Як це так можливо?! 
- Дуже навіть просто  -  легенько відкушує нахабі ноги і його причандалля відразу буде 

торкатися  рідного грунту …   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

… Але, в реалі, не всі «німецькі» вівчарки є дійсно «Німцями»-арійцями. 

- Коли мій «німець» був ще до-річного віку та вперше був приведений на об’єкт, що 
належало охороняти, я зрозумів, що Він зовсім не Німець;  в ліпшому випадку  -  Німець-гурман …   

Вночі було волого, всюди по бруківці скакало десятки маленьких жабенят і «Німець» грався 
з ними по-собачому, як щеня.  А потім  -  з’їв собі задля цікавості тих малят з пару десятків та й тихо 
продрімав цілу ніч.  Так і виявилося, що мій «Німець»  зовсім не Німець, а  жабоЇд-Француз … 

------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

Більшість з нас приречена  на  тяжку  Прокляту Працю нашими сучасними рабоВласниками. 
А хто тяжко працює,  той  і  тяжко відпочиває …  
І взагалі  -  Життя шкідливе або й небезпечне,  від нього вмирають … 

SV-34----------------------------------------------------------- Вòрон СС. --------------------------------------------------------------- 



 
P                           R                           Æ                             T                           O                          R                           I                          V                       M 
=========================================================================================================  

    З реального життя. 

… Жили-були собі Чоловік та Жінка. 

Чоловік працював на 2-3-х роботах одночасно, бо Жінці завжди не ставало грошей і вона 
постійно вмовляла Чоловіка «поліпшити постачання сім’ї» (а часи тоді були голодні;  1990-ті рр.).  Так 
той Чоловік і гарував задля трьох діточок, двоє з яких «вже були» у тої Худоби раніше, від першого 
чоловіка.  Мав він змогу ночувати дома тільки одну ніч на тиждень і це тривало 3 роки;  але зате 
Жінка радо вихоплювала з його втомлених рук 3 зарплатні в місяць - з мінімумом проблем для себе. 

А потім той бідолаха випадково взнав, що його «кохана» вже давно вештається по баням, 
барам та дешевим готелям із своїми коханцями …  На гірке питання - Чому ти так вчинила зі мною ?!  
-  та наглота відповіла трударю   - Бо  ти завжди на своїх роботах,  мало мені вділяв часу, а я жінка! 

Чоловік знічено відповів  -  Ти б сказала мені покинути все, лишитися тільки на одній роботі і 
я би мав змогу вділяти тобі достатньо часу …  Але ти сиділа відразу «на трьох стільцях» - мене не 
бувало дома, ти забирала всі мої гроші «задля наших діточок»  і  ти в той самий час годувалася в 
коханців, бавлячи їх …  Іди від мене геть  -  і щоби ти й ТУДИ не дійшла  і НАЗАД не вернулася!  Щоб 
ти собаку морожену проковтнула   -   нехай  би  вона   в  твоїх  тельбухах   почала   таяти  і  лаяти! … 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

    З реального життя. 

… Так, шановний, я Вас розумію!  Це сучасність  -  все перевернулося з ніг на голову і тепер 
жінки,  яким «за 30-ть», п’ють-заливаються горівочкою та шалено гуляють багато більше за 
чоловіків.  Я також чув подібну реальну історію. 

Жили - були собі Чоловік та Жінка. 

Та «жінка» роками пиячила та скакала пòпід плòти, бо не могла простити чоловікові зраду, 
що сталася багато років тому  і  була випадковою.   І, хоч  чоловік  більше  «того» не робив, трудився,  
ростив дітей,  вона мстилася йому при будь-якій нагоді  -  хтиво лягала під всіх його товаришів та 
знайомих.  Так чоловік лишився без друзів, тяжко працював, виховував сам маленьку донечку і тихо 
тужив у безвиході …  Йшли сумні роки «сімейного життя»;  «Ночная бабушка» пропадала тижнями … 

Постійно, коли він пізно вночі не пускав п’яну жінку, що повернулася з якоїсь «лазні», до 
кімнати, де спала маленька дівчинка, вона навіжено кричала, що там  -  «її двоспальне ліжко», яке 
вона колись придбала з іншими меблями в кредит (а весь час виплати вони жили на гроші 
чоловіка!).  Настав певний час  -  і  той чоловік все ж розлютився та, коли його жінка «пішла в 
магазин по хліб», а повернулася через тиждень вся зашморгана та все ще п’яна, він виштурхав її з 
діточої хати. Настав час тихого, мирного, спокійного життя, хоча й чоловік «сам стелився, сам лягав». 

Те розкішне, лаковане «її двоспальне ліжко»,  де вони  в минулі  літа  так солодко кохалися, 
він розпиляв «ножовкою по дереву»  -  навпіл, вздовж, від спинки до спинки;  і хоч це була нелегка 
праця, по закінченні її чоловік весь просвітлів, полегшено зітхнув і без перестану посміхався  -  він 
ПОКІНЧИВ із минулим, звільнився від тої мари, хай навіть і у такий спосіб.  Жінка, як взнала про це  -  
страшенно оскаженіла та як тільки його не проклинала та не обзивала! 

Половину ліжка він радо відправив жінці, а на другій половині Чоловік ще довго спав із 
своєю маленькою донечкою, розповідаючи їй вечірні казки про стахітливих «… вештаючихся 
пізніми ночами пòпід-плòти, вічно хитаючихся та жаско белькотячих Мамỳлій …» … 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

    З реального життя. 

-  От всі зараз ганяються за народними ліками  -  Золотий корінь, Джѝнджура, ТвердоСтìй / 
Пан-Прỳтень -  задля збільшення «трахального часу» в своєму життю.  Одного разу до старого 
гуцула із Верховини приїхала з «самого» міста кореспондентка (її чоловік «слабував») та питає його : 

- Дідусю!  Розкажіть  -  як ви дожили до 103-х років та ще й у Вас на хазяйстві три молодички 
такі задоволені пораються, Ваші власні діточки бігають?!  Чи у Вас якась своя таємна «Віагра» є ?! 

Мудрий старий пильно подивився на міську молодицю, побачив в її пекельно-красивих очах 
укриту не задовільнену  жагỳ, та й відповідає з прихованою посмішкою : 

-  Он під стріхов - бачите панночко? - висить Коса, що нібито «косити сіно» ? 
-  Бачу, дідусю, то й що? 
-  Одного дня до мене прийшла Смерть;  то я Її і без тих ліків так відтарабанив «по-усякому», 

що Вона ледве вілізла з-під мене та й так хутко втекла, що навіть свою Косу забула …  Теперечки, 
видно, не скоро оговтається та прийде  -  або по свою Косу, або по мій «ціпок», або по мою Душу … 
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Для тих, хто не хоче вмирати «вчасно», бо має ще зробити щось ВАЖЛИВЕ для громади / 
суспільства,  але саме відчуває та бачить, що Свята Смерть  вже прийшла по нього.   

Галичанська «язичницька» Молитва (в цю важливу хвилину треба бути дуже лагідним, не 
нажаханим та промовляти до НЕЇ з величезною повагою) : 

-  Смертонько - моя Нèнечко, здрастуй!  Вибач мені за те, що змусив Тебе турбуватися про 
мене …  Прошу Тебе відпустити мою Душу до Життя та надати мені змогу доробити всі свої 
найВажливіші земні справи!  Після цього я сам стану на коліна та буду просити Тебе вспам’ятати 
нарешті про мене та забрати із Світу цього.  Я дуже буду просити Господа нашого, щоби не картав 
Тебе за те, що Ти, Матінко моя,  мене на часинку простила і відпустила!  Безмірно вдячний Тобі за 
Твою Смертельну Доброту, Ненечко моя Свята!  Амінь … 

               Із власного життєвого досвіду.  Сергій Вòрон, 1976-2013рр. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
  З реального життя.  Споглядальні думки одинокого відвідувача  «Лінкору»  чол. ст.  

… Ну ЯК в такому місці могло наразі одночасно зібратися стільки верескливих бабських ніг ?! 
… Щось забагато хлопці горівки понесли!  Видно, жінки в Італію здиміли … 
… Вже їй років за 40 …, але як курвега сіла, розсунувши ноги і гицькає задком! Так би її пер і пер  …   
… Вона ніколи-нікому-нічого,  вона ніколи-нікому-ніщо,  але  якщо й  декому-деколи-дещо  -   

             -  хіба ЦЕ щось значить ?! … 
… Цікаво, оті дивнії, чарівливі «звірятка в пазусі» сьогодні після школи вже хтось пестив? …   
… Ото вже бидло   -  стоїть  і  просто на очах у всіх свої яйця чухає!  Думає, що він у себе в стодолі … 

            А щоб тобі руки до колін відсохли!   А щоб тобі волосся на зубах повиростало!  … 
… Це ж треба Суці так впитися, щоби вже обісцятися у людей на очах!    Кінчена Сволота … 
… Що ж ви таке все життя жерли,  що ратиці  вже ледве пересуваються?!   Кінчена Свинота … 
… Гобліни з Упирями вже тут всюди обсіли,  порядних людей тут сьогодні не буде…     Падальники!  

… Твою мамусю …  он моє-Чуже поскакало!  Може, дасть Бог, не помітить … 
… Сонця Жриця  вже кудись спішить явиться …  Веселиться і святкує весь народ … 
… Вже отой Певний суне … Тепер буде з дві години без перестану на вухо викрикувати-дирчати … 
… Крокує Володарка Перстнів …     Цунàмі  її  очей  тривожить  чиюсь  Фукусìму … 
… Вільно йде Самотняя Вовчиця, якій вже так набридло в зграї жить …  Вдалого тобі полювання … 
… Пре Боярин-Грізні-Очі …     Рідкісний самоВпевнений гімнюк  … 
… «Не-дивіться-Осліпнете!»   вже тут …   Рідкісний самоЗакоханий  бицюра … 
… «Яка-Я-Сексуальна!»       ще   тут …   Рідкісна    самоЕкзальтована   тупа  курка … 
… «Найдешевші-ВСІ-Послуги!» завжди   тут …  Рідкісна    хтиво-ненажерлива   вівця … 
… Пливе  Фея-Добре-Серце …  Доскональна  та  Безвідмовна,  як  «русская трёхЛинейка» … 
… СтрітМен-Нереальний   поважно так шкандибає …      Видно вже близенько в часі вечір … 
… Як той Нічний Метелик  з чоловіком по наїдки круто гарцює! …     А яка ж була  Хтива Тварина … 

… Дольче-Віта-Просвітлена  йде вражаючи … Мабуть цілу ніч «дзвонила  до кìна»;       Муза  … 
… Данєцкий    Гуцул      йде поважно …   Мабуть цілу ніч «писав кìна»;               Емігрант  … 
… Жєб’євский Гуцул      йде стомлено …  Мабуть цілу ніч «знімав кìна»;         Волшебнік  … 
… Чорний Налив            підбігає радісно …  Мабуть цілу ніч «знімалася в кìнах»; Місткѝня … 
… Балканська Кицька   підходить сумно …  Мабуть цілу ніч «думала про кìна»;     Цирцѐя  … 
… Старий Вòрон …        «в  кìна» не ходить  … Цікаво, а  що  всі вони  думають  про цей   

Пучòк Старòго Сѝвого  Пìр’я ??? … 

  Одні кажуть позаОчі     -    ні до чого непридатний, Старий … 
  Інші оглядаються  та  з надією шепочуть  -  Сивий, Красивий … 
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ЧЕКÀН  ЛІЛІЯ : 

… Коли спілкуюсь (навіть і в побуті) із такими потужними Митцями, сама відчуваю 
надзвичайний стан всіх своїх почуттів  -  хочеться бути з Ними нарівні, дуже хочеться щось 
змінити в цьому житті  -  задля перемоги Добра,  хочеться Творити ... 

 
Отака праця митця-Акомпаніàтора.  Різні робочі моменти, що і складають основу її Життя … 
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Лілія Чекàн, з дому  Мудрùцьких, улюблений 
типаж митців будь-якого Часу та Спрямування.  Народилася 
в м.Болèхів, Ів-Фр. області.  Закінчила Ів-Фр. ПедІнститут і 
вже 30 років сумлінно та просвітлено-натхнено трудиться в 
чині Акомпаніатора в ДЮСШ Олімпійського Резерву №1, що 
в нашому Місті.  

Не зважаючи на те, що Лілія так довго «тримається 
на одному місці»,  вона не сприймає це, як повсякденну 
рутину  -  кожний робочий день для неї, ніби праця в 
Божому Саду, де підростають та розвиваються щирі дитячі 
Душі.    Музика і Діти  -  ось її повсякчасні «солодкі турботи», 
що не дають черствіти її мистецькому серцю.  Приймає 
участь у громадських та мистецьких Музичних акціях, що 
проводяться в нашому Місті. 

Її чоловік, Чекан Василь Васильович, родом із 
Закарпаття; закінчив педІнститут,  в РА служив танкістом, 
потім працював вчителем музики;  в молоді роки таки 
вибрав міліцію, працював дільничим інспектором, потім  -  у 
Карному розшуку;  тепер п.Василь знову працює викадачем 
в училищі. Має високе відчуття Музики та ще від юності 
чудово грає на акордеоні. 
 

Лілія Чекан (Мудрùцька)  -  як улюбленний жіночий    
                                                  тип  ще й  Сергія Вòрона : 

 

- природна русявка (або й - ні),   
  добрі, розумні «зоряні» очі;   

- відкрита щира посмішка;   

- інтелігентна, наскрізь витончена,  
  освітчена, в чомусь десь  -  навіть  
  аристократична;   

- випромінює жіночність,  але  
  всеж притаманна їй природна  
  надСексуальність цнотливо  
  прихована наданим їй добрим  
  родинним вихованням, тому Вона  
  не є сексуальним агресором, 
  на відміну від більшості яскравих  
  «невідпорних білявок»; 

- біля таких жінок хочеться жити до  
  глибокої старості  -  вони надають  
  чоловікові відчуття, що він і в дуже  
  поважному віці все ще є  
                         «лèгінь непохитний» … 

 
 
 
 

Подружжя Чекан  -  Василь  і  Лілія,  
з онукою ВладиСлавою.  Ів-Фр, 

2013р. 

Chekan-02 ------------------------------------------------------ Вòрон СС. ------------------------------------------------------------- 



 
P                            R                           Æ                            T                          O                         R                           I                           V                        M 
=========================================================================================================  

 
Залізнична станція селища Чинадієво, Мукачівський  р-н, Зак. обл;        саме звідси і починався  
         життєвий шлях юного Василя з дому Чекан. 

 
Такі карпатські пейзажі і творять в душі людини Музику … 
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 Творчий клавішний тандем,  що колись 
щасливо поєднався шлюбом в Івано-Франківську та  
зберігає свою єдність до нашого часу.  Честь! 
 
 
 
 
 
 
- Капітан міліції Чекан Василь на одному з наших 
  місцевих свят.     Фото 1988р. 
  В лютому 2013р. Василь Васильович Чекан  
  Відзначив  своє  60-тиРіччя. 
 
 
 
- Фото Лілії  та  Василя Чекан люб`язно надав 

              п. Савчій Роман. 
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ЛЕТЮЧИЙ  ГОЛЛАНДЕЦЬ  (Лінкор «УКРАЇНА»). 
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Серія  «Книга Вòрона»  в  форматі  мистецьких  та  життєвих нарисів   
«Жесть Замєчатєльних Людєй» (ЖеЗЛ) 

запрошує  до  співПраці  зацікавлених  осіб    (WANTED  BUSINESSMAN); 
в серії  формату «ЖеЗЛ»  ПОСТІЙНО   готується   до  друку  ЩОСЬ  ПОТУЖНЕ. 
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Серія історичних розвідок «Книга Вòрона»  запрошує  до  співПраці  зацікавлених  осіб; 

  в серії  «КНИГА ВÒРОНА»  готуються   до  друку: 
 

- Вòрон С.С. -  Бùстриця            -  охоронні  зони,  «військові резервації» давніх Рубежів. 
   -  Опрùшки Карпат - забуті  обслỳги  та  гарнізони  карпатських  кордонів. 
          Походження  їх  назви   та  причини їх  виникнення. 
   -  Укрàїни Рỳси - давні військові зони слов’ян  на їх історичних Межах; 

   мета   -   превентивні  заходи задля відсічі вторгнень 
   та  спроможність  активного рубіжного  резистансу. 

          Походження  назви  УКРАЇНА  - в реалі давнього  буття. 

- Вòрон С.С. -  Трансільвàнія -  СемиГорòддя - СєміГрàдіє - SiebenBürgen  / Bergen 
                -  Гуцульське  Королівство  середньовіччя. 
   -  Залìзні Ворòта -  ÀйронГàтт  / ПòртеФерèй / ЕйсенТ’ор / ДемірКàпі 
      -  «закритий»  перевал   в  серці  слов’янського  світу. 

-  Горгỳлії  -  мистецтво  охорони  карпатських  перевалів. 
-  Дракỳла  -  командор  бойових   загонів  гуцỳлів  Трансільванії. 

- Вòрон С.С. -  Дніпровські пороги. Первісні їх назви та реальні значення цих термінів. 
   -  Козакѝ  укрàїн Руси. Причини  виникнення  козàччини  та  походження 
          назви-терміну  КОЗÀКИ. 
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Контакти для довідок та пропозицій - 
 

тел:  + 38    066 918 65 80,  Вòрон С.С. 

E-mail:    voronss@inbox.ru 

I-net:       www.voronbook.org.ua 
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Вèсела Нàйденова є  майстром своєї візії, 

якої не цурається незважаючи на побутові 
труднощі та економічні скрути. Це і живопис і 
малюнки. Окрім них є ще казки - зрештою 
малюнки присутні і в них. Це можуть бути феї та 
дракони, риби  та химери, коти   та закохані.  Все 
це, разом з фантастичними візерунками, 
органічно заповнює  площину візїї.       В  такі  
малюнки хочеться зайти або там замешкати  -   
разом  із  тим неповторним духом, який 
приховують наші ландшафт і казки. Роботи можна 
споглядати спочатку і до кінця, зліва направо, або 
просто з середини, враження тільки підсилиться   
-  це справжній стиль.  

       Малюнки крім зовнішньої краси, мають 
внутрішнє духовне наповнення.  ЇЇ  твори 
законсервовані  у  примсі наївної стихії. Кавалки 
різних стихій транспортуються до повноцінного 
мистецького сонцестояння.   Природа повертає 
узяте сторицею. Неповторність не зникає без 
сліду, а накопичується у пам’яті міста. Це, без 
сумніву, чекає на більшу частину її робіт. 

     Друга частина виставки  -  це 
живопис створений за попередні роки.  І в нього 
інакша «філософська» історія. Роботи «Я люблю 
ПМ» та «Мій друг АКМ» яскраво означують 
ступінь   самоутвердження. Поряд з ними 
відзначені інші твори  - що яскраво відображують 
артистичну  жіночність та меланхолію. 

      Емансипація жінки замість підкорення та 
завоювання власної свободи, призвела до 
відмови від багатьох культурних функцій. Після 
тривалих часів „рабства” жінка захотіла стати 
вільною, захотіла бути, як чоловік, своїм власним 
центром. Проте, „фемінізм” не зміг дати нічого 
іншого, як тільки скопіювати ідею 
„самодостатньої жіночої особистості” з архетипу 
„особистості” чоловіка.   І в цьому виявляється 
велика недовіра „сучасної жінки”  у відношенні до 
суспільства, нездатність бути для себе власною 
цінністю, тобто бути саме як жінка, а не як чоловік.    
Звідси у жінки «комплекс уявної 
неповноцінності», що змушує її вважати майже 
принизливим, коли до неї хтось ставиться „тільки 
як до жінки”. В цьому й полягає джерело 
теперішньої орієнтації :   жінки почали прагнути 
отримати реванш над чоловіками, відстояти свою 
„гідність” довести свою значущість, потрохи 
звикнувши до порівняння себе з ними. 

 Твори Нàйденової достатньо 
комерційні. Сьогодні в Європі  і  в  Україні 
зокрема  -   велика пропозиція художніх творів.   
Як бути митцям,  географічно далеким від 
«центрів» мистецтва?    Чи викликає інтерес 
одноманітність?   Як змінюється послання, яке 
несе глядачеві окремий твір, коли цей твір 
вміщується у цілковито інший контекст?    

Дуже цікаво як реагують різноманітні 
культурні кола на один і той самий образ, маючи 
можливість відкрити в ньому щось зовсім інше.  
Митець, зі свого незворушного полюсу 
споглядання, мусить надсилати йому свої 
послання. Ця позиція до цього часу не втратила 
свою чинність. Як на мене,  на ці пропозиції 
сучасних реалій  Весела відповідає дуже просто -  
… я буду малювати ...   

                                              Ярослав Яновський. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Вèсела 
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«Дракон Кохання»,  2012р.                 «Збирачі  винограду»,  2011р. 

 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
«Діва-Годувальниця Дракона»,  2011р.                «Непрочитані казки»,   2011р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Непрочитані казки», 2011р.                 «Чари  і  Малий Ростом»,   2012р. 




