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РОЗКОПАТИ ПОМПЕЇ
...поводьтеся, як дiти свiтла,
бо плiд свiтла знаходиться в кожнiй
добростi, i праведностi, i правдi.
(Еф. 5: 8–9)

Апокалiпсис везувіїв, що нiколи не дрiмали,
вичiкуючи розростання найвеличнiших градiв,
був для них, градiв, природною умовою життя.
Таким чином пiд основу цього життя Бог поклав хиткий ґрунт, який будь-коли мiг стрясти
найвеличнiшi архiтвори, перетворивши їх у
звалища каменю. I ще той несамовитий, лютий
попiл безпам’ятства, який насмерть закрив дорогу з минулого в майбутнє – тут не iснує нi минулого, нi майбутнього. Все втрамбовано грубими товщами попелу, з-пiд якого вже нiколи не
проб’ється зелений пагiнець надiї. А коли й
зiйде сонце i його промiнь, нiби меч Архангела,
прониже крiзь кублища хмар i диму до самого
низу долину слiз i горя, то немає що споглядати, настiльки знiвеченою i зганьбленою постає
юдоль нещастя i недолi.
Нiхто не може сказати iнших слiв, нiхто iнших
слiв не знає, крiм прокляття, що нiвечить душу, й
так знiвечену попелом, пригнiчену звалищами
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тисячолiтнiх будiвель. Нашi Помпеї виростали в
неосяжний космос, не було для них перешкод,
окрiм одного-однiсiнького впертого, як вiслюк,
незаперечного факту – вони пiднiмалися у свiй
величний зрiст у тiнi везувіїв – молоха Руїни.
Його ненаситну, бездонну пащу годi заповнити
новими Помпеями, ще не зваленими в купища
руїн, – нiхто не врятує їх вiд загибелi. Вони не
вiчнi. Так само, як i земне життя, яке має початок i кiнець.
Везувії на вiки i тисячолiття замовкають, але
нiколи не зникають, i в їхнiй тiнi виростають
Помпеї, щоб котрогось дня чи ночi стрясти апокалiпсисом ще живi душі, не присипанi попелом i звалищами майбутнiх Помпей. Або вiдiйти
iз засягу зловiсних тiней, або не зводити будiвель в їхніх чорних зонах.
Нi, постають новi Помпеї, пiдносячи свої
чудотворнi склепiння до бездонної голубизни
неба, вирiзьблюючи пiлястри i стрункi, як дiвочi стегна, колони з химерними плетивами виноградної лози i соковитими гронами, наповненими золотом благодатного сонця.
Постають куполистi храми. Вони, як небесна,
нетутешня музика, звучать на просторах землi
дивною мелодiєю своїх бiлокам’яних стiн, райдужними дугами вiкон, божественних вiвтарiв
i чудес над чудесами – таємничо-загадковими i
до щему в серцi рiдними, як мати, задушевними, пройнятими океаном любовi i терплячим
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захистом Орантами. Хто скаже: не зводьте храмiв у тiнях везувіїв?
Тисячолiття одне за одним iдуть у безмежжя
свiтiв i несуть з собою безсмертну славу вiчного
духу, що сотворяє в тiнi везувіїв диво незруйнованих Помпеїв. Уже всмiхається майбутнє
величчю будiвель, пiднятих до небесних висот в
iм’я Бога i на славу богорiвної людини, що дiє
натхненно на зразок свого Творця. Зрозумiння
вiдвiчного зв’язку мiж земним i небесним дивом
доступне кожному, але не всi мають силу проникнути в таємницi вiчного. У тiнi везувіїв, у
чорних зонах малiє дух, заполонений попелищами, придавлений тлiном руїн давнiх i новiтнiх Помпеїв, знесилений дикими вiтрами, що
дмуть над просторами тисячолiть, перемiшуючи
стада i пастухiв, творячи проклятi Богом i людьми сатанинськi вавилони. Бiлий i Чорний ангел
схрещують мечi, i в цьому вогнi, як у
ковальському горнилi, душа або спалюється
жужелицею внiвець, або вiдроджується, як
фенiкс, свiтлосяйною квiткою, дивним птахом,
божественною пiснею – безсмертя витає над
нашими Помпеями.
Вiчна любов – величний дар Бога – випромiнює на Помпеї свою благодать – хiба iнакше
змогли б пiднятися вони, храми, будiвлi i все
мисляче, до тих незбагненних для звичайного
людського розуму верховин свiтла, що сяє для
кожної iстоти, але не кожне живе створiння
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сприймає його? Здається, нема i не буде кiнця
гармонiї свiтла, божественної музики храмiв,
сонячної радостi тихих днiв, довершених форм,
сотворених майстрами. Невже – не вiриться! –
усi, усi, до одного забули на свою погибель про
тiнь везувіїв, про зону лиха?
Забули Бога: пiднiмали в пiднебесся храми,
вписували в сутнiсть духу божественну музику
лiнiй вулиць i майданiв, барельєфiв i ґанкiв,
дивовижних фресок i панно – i... не зупинились,
задумавшись хоча б на одну-однiсiньку мить –
куди йдемо?
Де ся найвища цiль, заради якої усе: i слово,
i ритмiка, i фарби, i камiнь, котрi вкупi оживають пiд рукою майстрiв? Справдi, навiщо все
це? Тож постiйно, з дня на день, з вiку у вiк,
жили, сотворювали в зловiснiй тiнi лиха. Найбiльша дисгармонiя – невiдступний музичний
супровiд оркестри, здавалося б, зiграної на всi
тисячолiття. Невже Чорний ангел потужнiший
від свiтла божественних Орант?
Везувії сплять до певного часу.
Будiвничi забувають про них, вглиблюючись
у хиткий ґрунт, щоб на ньому зводити храми –
забути Бога. Бо дисгармонiї немає меж...
Виправдовує майстрiв-будiвничих хiба те,
що досi нiчого подiбного вони не зустрiчали на
своєму життєвому шляху: завжди щось трапляється вперше. Уперше вiдбулося трагiчне братовбивство, але, на жаль, потiм була безмежна
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кiлькiсть каїнiв, а де були авелi, там неодмiнно
дiяли й каїни; першими були Адам i Єва – прародичi людства, i вперше стався грiх, вiд якого
все почалося i триває донинi. Велика дисгармонiя – страшна тiнь або Чорна Зона – у великій
оркестрi звучить, вiдколи iснують люди. Тому
храми в тiнi везувіїв, можна не сумнiватися, не
є випадковiстю. Однак порушує душевний спокiй i впливає вiд’ємно на всесвiтню рiвновагу
слабкiсть (як точнiше висловитися про той стан?)
розуму (?), душi (?). Хiба розум, душа чомусь не
бачать зловiсної тiнi? Чому? (Можливо, негоже
ставити цi питання, бо в великій оркестрi ноти
розписали не оркестранти, а хтось iнший).
Питання “чому” вiд давніх-давен ставили i
ставитимуть аж до Судного дня – вiд цього не
змiниться нi звучання великої оркестри, нi
Чорна Зона. Але в тiнi везувіїв мусить наповнювати душi тривога, як наповнюється спрагла
земля водою – душа не пiсок, в якому зникає
вода, скiльки б вона не лилася. Душа мусить
чути небезпеку, душа має вловити, як золотий
орган, найтонший повiв вiтру, i вiдповiсти звуком, милим на слух чи не милим – се вже не
має значення. Вона, душа, мусить звучати! Бо
вона не пiсок. Пiски теж спiвають, але то iншi
пiснi: вони настроєнi на iншу ноту i для iнших
хорiв – для хорiв пустелi. Це душевна Сахара.
Те, що має вiдбуватися, згiдно з Писанням,
не може пiти iншими шляхами, окрiм тих, якi
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накресленi. Однак дорiг багато, i будiвничi обирають з-помiж них тi, що ведуть до свiтла.
Може, часом вони й помиляються, судити їх не
будемо за те, що вони, маючи вибiр, помилялись. Важливо те, що вони могли вибирати, а
ще важливiше те, що вибiр лежав мiж Бiлим i
Чорним мечами. I знову питання розхитують
так потрiбну рiвновагу то в один, то в другий
бiк, як маятник, – се теж рух, але який? Ми
нинi бачимо їхню помилку. (Чи, може, щось
бiльше, нiж помилку). Однак Чорна Зона – хiба
се їхня помилка? Чи се помилка? Нарештi – чи
помилка? А може, все це потрiбно, як дивний
камiнь, для проби душi? Хтось скаже на се: о,
вони не витримали проби! – Добре, скарайте їх
на горло або каменуйте ви, всi тi, котрi нiколи
не помиляються. Чи багато таких? Чи взагалi є
такi?
I все ж мають їм за зло, що нiбито їхнi душi
не тривожилися, перебуваючи мiж Бiлим i
Чорним мечами. Бо весь рiд, сучасний їм i
майбутнiй, потонув у грiхах – усе таємне стане
явним колись, пiсля апокалiпсису, про який усi
знали – не могли не знати! Се ще один досвiд,
набутий дорогою цiною. Хiба душа вiд нього не
змiниться, не стане ближчою до свiтла, що його
так прагнули будiвничi, зводячи храми в
Чорнiй Зонi? Хiба вони не жадали вийти з тiнi
везувіїв? То чому вони пiдносили храмовi банi
до небесних блакить? Адже там, у тих безмiр8

них висотах, якраз щезають, губляться тiнi.
Однак бiда будiвничих, що їм дуже важко пiднiматися на свiтлосяйнi вершини: не вся
правда в тому, коли однi казали, штрикаючи
пальцем у небо, що дiйти до них – справа майбутнього, тих, котрi, прийдуть опiсля... Але найбiльша брехня у реченнях тих, котрi розглаголювали про осягнення вершин уже, сеї хвилини. Яке осягнення, таке й свiтло, що цiдиться в
зневiренi i забрiханi душi, як отрута – сукровиця лжi... У лжi душа нидiє, занепадає, нiби вiд
смертельної хвороби, не здатна пiднятися хоча
б до висоти храмiв, збудованих у тiнi везувіїв.
Але душа здатна здiйнятися й до таких висот, про якi в Чорнiй Зонi годi й мрiяти, та й се
немислимо, коли загроза апокалiпсису щораз то
бiльше нависає над Помпеями: чим менше думати про нього, забиваючи нестримний час
щоденними дрiбницями, тим бiльшає загроза, а
показником її зростання є малiння душ. На
очах твориться кляте сатанинське коло: всi до
одного займаються нiби дуже важливими справами, якi проте, як дивовижна машина, запущена хто-зна ким, тягнуть з непереборною силою в нiкуди. Бо нiхто не вмiє точно сказати:
куди йдемо? Немає часу, та й смiливости, глянути довкiл i хоча б очима повести на тiнь везувіїв, котрi сплять дочасу. Абсурд iснування всiх
i всього такий очевидний, що кров зупиняється
в жилах вiд самої думки про се.
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Хiба се не є найтяжчим грiхом?
Щоденний триб життя, як змiна дня i ночi,
узвичаює все, що твориться донинi вiд Адама i
Єви. Все це таке звичайне – хiба не так? Там,
де “звичайне” є нормою, забувають про загрозу
в тiнi везувіїв, бо вона (тiнь) стає в уявленнi
усіх “нормою”. Для римського патрицiя було
нормою рабство: вiд нього вiн мав якусь вигоду. Се не означає, що всi патрицiї подiляли таку
думку, винятки з цього правила, звичайно,
iснували, однак iмперiя патрицiїв i рабiв – не
новина в iсторiї, радше – правило.
Грiх лягає в основу такого правопорядку: як
не парадоксально, його носiями є i однi, i другi.
Освячуючи бiднiсть, тобто рабство, патрицiї
беруть грiх на душу за ту частину людства, що
гибiє в рабствi: раби жорстоко спокутують грiх
рабства, зостаючись довiчними рабами через
свою слабкiсть, тим самим, на бiду, посилюючи
свою грiховнiсть.
До того всього ще додається Чорна Зона, де
нависає тiнь вiд загрози везувіїв. Первородний
грiх – грiх неволi – тримає рабiв (а разом i патрицiїв – як їх, рабiв, антитезу) у тiсному сплетивi
Бiлих i Чорних мечiв. Однак iз цього сплетива
нiяк не випадають нi патрицiї, нi раби, бо i однi, i
другi – нероздiльні. Тому й вiдповiдальнiсть за
грiх несуть укупi, як одне цiле: первородний
грiх об’єднує всiх, бо всі успадковують у тiнi
везувіїв досвiд неволi, навiть якщо творцями
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неволi є патрицiї. Адже душi злощасних творцiв
i носiїв неволi обтяженi грiхом дисгармонiї.
Не становлять винятку будiвничi. Бо досвiд
Чорної Зони накладає нестерту печать на душу,
огiрчену дисгармонiєю великої оркестри, звуки
якої пронизують свiтовi простори i все суще в
них. Втрата мудрої рiвноваги прискорює апокалiпсис. Власне, будiвничi покликанi берегти
гармонiю, та коли їм се не вдається, то iснують
на те причини i в них самих, i в їхньому свiтi.
Бiда їхня в слабкостi протистояння своїми
дiяннями Чорному вiд чорного на ймення Аваддон або ще Аполлiон. Бiда в тому, що у буття
владно ввiйшов Чорний, а де є Чорний, там
мусить стояти й Бiлий Меченосець. Тому творення будiвничими храмiв є лише одна грань
сутностi iснування, але ся грань свiтиться для
тисячолiть, пiднiмаючись над тiнями везувіїв.
Своєрiдна спокута грiхiв – вершиннi храми
будiвничих, котрi прагнуть очищення вiд скверни
неволi. Очищення приходить, як воскресiння,
однак шлях до нього лежить через невтомну
працю.
Невже апокалiпсис – найкраще очищення
всiх i всього?
Єство людське, те, що бунтує проти нього,
незбагненного, може, протестом хоче вiдтягнути невiдворотну мить, яка дасть початок невiдомому, або, навпаки, приспiшити, наблизити його до себе, i тодi зблизька, на власному
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досвiдi, легше пiзнати досi незбагненне, ще невпiзнане.
Може, це справдi так. Хто се знає?
Однак апокалiпсис – це також кара Божа.
Хiба нема за що карати?
Покарати Чорну Зону – про це снять усi, хто
зазнав лиха і знущань, хто невинно дiйшов до
пекла каторг, хто втратив золотий вiк свого життя,
хто загубив здоров’я в пекельних штольнях, втратив зiр у сатанинських темницях i катiвнях. Покарати безжалiсно й жорстоко! Щоб запам’яталося
на всi поколiння аж до Судного Дня. I пам’яталося
б, якби не попiл. Покарати – щоб очистити й очиститись, стоячи на дорозi до свiтла.
Хiба се не найбiльша справедливiсть – кара
за грiх?
Незбагненний свiт сущого, проте, має диво –
прощення винуватому. Збагнути глибину прощення не кожному дано, тому що серце, наповнене образами, зранене, обливається кров’ю за
вiчними втратами: за свiтлом, що гине в тiнi
везувіїв, за свiжим ковтком повiтря, що його
запаскудили випари везувіїв, за дорогою, що
провадить до свiтла, за храмами, бо в них замовкли божественнi хорали... За всiма втратами серце болить. I той бiль вiчний, як суща
субстанцiя в просторi i часi, котрi безконечнi i
не мають нi початкового, нi кiнцевого вимiрiв.
Прощення в сих вимiрах iснує, як пiсня, котру
спiвають, коли на душi i тужно, i весело. Тож
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як у пiснi, серце вiдкрите для прощення, якщо
воно, здавивши власний бiль, готове битись у
ритмi унiверсальних амплiтуд – вiд щастя до
розпачу, вiд вознесення на висоти величних
храмiв, побудованих у тiнi везувіїв, що постiйно нагадують про небезпеку для сущого, до
царства Аваддона. I навiть сi ритми, хоч якими
унiверсальними вони б здавалися, ще не охоплюють усього, що було, є i буде, бо суще – бiльше i безмежнiше вiд них. Таким чи приблизно
таким є прощення. Хiба серцю так важко наповнитись ним попри всi радощi i страждання?
Однак прощення тiльки тодi має силу, коли
направду забудеться Чорна Зона. Чи вдасться її
забути? А забути треба! Бо тiльки з далекої
дистанцiї, нiби з вершини храмiв, видно вшир i
вглиб. Забути – не забути. Забути – щоб очиститись. Не забути – щоб нiколи-нiколи не повторити чорних зон. Забути – щоб прощати. Не
забути – щоб пам’ятати своїх предкiв, якi пережили чорнi зони.
У сiй амплiтудi пам’ятi i безпам’ятства проходять будень i свято, дiйство Бiлого i Чорного
ангелiв, блискавичнi схрещення мечiв яких
вплiтаються у вселенську оркестру i самi складають сутнiсть сущого – долання Чорного було,
є i буде, тому що iснує в усiх часових i просторових вимiрах, не маючи нi початку, нi кiнця.
Долання Чорного i перемога над ним – сутнiсть
мiж нами i в нас, незалежно вiд того, хто
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переможе. Втiм, перемогти Чорного – се i стати
на шлях прощення, i пiднятись на вершини
храмiв, i внести у вселенську оркестру свiжi
звуки, i вiддалити Армагеддон, i визволитись,
очиститись вiд Чорної Зони. Немає кiнця-краю
доланню того, що мiж нами i в нас, що прагне
навiть найменшої звитяги на свою користь.
Може, се i вiдпущення чорнозонiвського грiха –
первородного грiха неволi. Отже, визволення
вiд... О, се було б дуже легко: вийти на вершини, близькi до свiтла, далекi вiд зловiсних тiней
везувіїв. А де тодi вiчне страждання, муки неволi, спокута за грiх? Нелегкий же шлях до
свiтла. Усе, що записано, здiйснюється.
Для Помпей – тiльки для них – апокалiпсис
неминучий: усе веде до нього. Найгiршою тут є
неможливiсть прощення як з боку всього живого,
так i свiтла, а також тих, хто з ним, бо не
здiйснилося прощення! Той, хто має просити
прощення, не став на дорогу прощення, а той,
хто приймає прощення, не бачить його в усьому
сущому. Тому погасло свiтло.
Кара.
Збувається записане.
А могло б не збутися! Може – нi? Бо до того
йде, незалежно вiд протиборчих змагань Бiлого
з Чорним. Залежить вiд тих, хто пiд блискавицями ходить, хто збирає камiння, а хто розкидає, гадаючи, що саме зараз вiдповiдна пора
для всього. О, як важливо не помилитися! Якщо
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ж помилка сталася, то не менш важливо її
виправити. Хто готовий до сього?
Свiтло прагне, щоб очистились тi, хто причетний до Чорного, до кого пристало вiд Чорного, хто зв’язаний з ним невидимими нитками i
хто нiяк їх не в силi розiрвати або й не бажає
цього робити. Свiтло дає час вирiшень, i в цьому
часовому вимiрi закладена умова – бути чи не
бути світлу в душі. Апокалiпсис душі – ось де
тривога за все, що було, що є i буде. Хто кого
подолає – питання питань, стверджень сущого
принаймнi в нашому, помпеївському, часовому
вимiрi.
Нашi Помпеї – нiчиї iншi, а таки нашi, i тому
вони вмiстили в себе наше “бути чи не бути”.
Хтось скаже: “Бути!” Хтось також скаже: “Не
бути!” Схрестяться мечi, i їхнi блискавицi виходять з темряви одних i других, тобто тих, хто
каже: “Бути!”, i хто говорить: “Не бути!”
Де iстина? Хто знає? Хто вiдповiсть за неподолання Чорного? Якщо хтось не має сили, то
не в осуд йому гiркiсть поразки. Хто ж мав
силу, але її не використав для подолання Чорного, то, напевне, йому важко уникнути свого
апокалiпсису... Однак побiч сильного слабкий
має силу, i спiльна дiя звалить Чорного туди, де
приписано йому бути. Невже ця проста iстина
невiдома тому, хто йде на звитягу?
Переможенi i переможцi – однаково виннi
перед світлом, бо їхня звитяга заважає йому
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проникнути в усе i всюди. Однак вина ся минуща, як бiг нашого часу, коли навiчно залишається вселенська оркестра, у якій i звитяга є
лише однiєю нотою, одним голосом у його вiчному багатоголоссi.
Унiверсальнiсть цiєї амплiтуди очевидна кожному, хто прикладає ума до подолання Чорного,
вигнання його за межi своєї сутностi, поза суще
i вiчне.
Так мовлено, i так буде. Знак бiди.
Образ смертi: на дорогах велелюдних мертвi,
мертвi, мертвi; у перехняблених хатах – мертвi,
мертвi, мертвi; шпихлiри сплiснявiлої пшеницi
пiд автоматними цівками i облога голодних
гарячкових очей; безумство матерi, яка вбиває
власне дитя, щоб порятувати себе i тих дiтей,
що ще зосталися, вiд голодної смертi; на всiх
просторах благодатної землi тi ж таки смертники, приреченi до страти голодом, насилу волочачи ноги, пiдбирають мертвих, складаючи їх
штабелями на вози, запряженi напiвдохлими
конятами, якi теж покiрно чекають черги бути
з’їдженими до кiсточки; на всiх просторах урожайної землi мiльйони свiжих могил – доказ
злочину, за котрий нiхто не покараний. Се
образ диявола.
Мертва земля, мертве небо. Не до впiзнання
вчорашня голубизна, яка вселяла надiю у змучену душу. Сьогоднi вона сiє невидиму смерть i
окутує своїми дощами все живе: людину i пта16

ха, зело i звiра. Гiрка вода, як у Бiблiї, вже бiльше не оживить спраглого. Не увіллється благодатним струменем пiд глибокий корiнь, дерево
всохне вiд полинностi, розлитої i розсiяної по
всьому простору, куди не глянь. Усе сiє смерть:
вiтер i сонце, звiр i дерево, яке, навiть
згоряючи, своїм димом i попелом несе загрозу
смертi. Пилюка на твоїх ногах смертельна для
тебе i твоїх рiдних та близьких. Благодатна
земля переповнена бiблiйною гiркiстю, i нема їй
рятунку на тисячолiття. Се образ диявола.
Безконечнi валки ешелонiв, набитих докраю
жiнками i дiтьми, старими i зовсiм юними,
оточенi скаженими собаками i людьми-собаками. Без права на воду i хлiб, на тепло i захисток
вiд пiвнiчного морозу. Мiльйони валок –
мільйони невiдомих могил у непрохiдних тайгах
i тундрах, у безводних степах i пустелях. Мiльйони втрат i страт без суду й оборони за власну
гiднiсть i виживання. Се образ диявола.
Прострелена потилиця – зблизька, або ж череп,
розвалений молотком, або змасакроване тiло,
розiп’яте на пивничному мурi, з розпоротим
животом, зi скрученими колючим дротом руками, з вiдрiзаними жiночими грудьми i слiдом
сатанинського насильства над беззахисною
плоттю; або з виколеними очима, проштрикнутими ребрами i вiчними слiдами на проколотих
голками пальцях, затиснених до омертвiння
мiж дверима; або тiла, зваренi в пекельних каза17

нах чи кинутi в паровозну пiч, чи зiштовхнутi в
солянi шахти... Се образ диявола.
I над усiм сiється i сiється попiл. Сiризна покриває будинки, людей, звiрiв, дерева. Сiється
без упину, сiється цiлу вiчнiсть. Уже покрила
дахи будинкiв, вулицi i майдани, вже засипає
людей – годi вiльно вийти з дому. Уже утрамбованi пласти лягають пiд вiкнами, ще трохи – i
свiтло померкне назавжди. Попiл сiється, сiється, сiється. Вже меркне свiт – i задихається все
живе. Попiл осiдає все бiльшими i бiльшими
пластами забуття, влiтає в одкриту душу, утрамбовує в нiй смертельне самозабуття. Нестерпна
духота в’ялить, палить i душить, як мафiйний
зашморг. Засипанi попелом, нiмiють храми, замовкають великоднi дзвони. Се образ диявола.
Хто хоче утекти, вивернутися, вислизнути,
потрапляє у лапи звiра, i нема йому рятунку.
Для нього приготований двiр смирення, на фасадi якого написано: “Втрачай надiю, хто сюди
приходить. Визволення звiдси – праця або
смерть!” (Не так уже важливо, пiд яким знаком
сей клич). Проте се сатанинська брехня: скiльки б не орав собою, звiльнений не буде, бо
сюди експортують людей для неволi. Смерть –
се правда. Вона приносить звiльнення всiм, хто
перейшов пекельнi брами: допити, етапи, карцери, лiсоповали, шахти, каменоломнi; хто не
пристав на штучки оперiв та всякого iншого
дрантя... Кого вiдправили насильно у дiм печалi
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i страждання, одягнувши душу у наручники
смирення, загнавши її в найглухiший кут безпам’ятства, щоб мордувати бестiяльським способом: одiбрати надiю, споїти дурманом брехнi,
зробити яничаром...
Хiба не правда, що се образ диявола?
Хiба не вiн, що названий звiриним словом,
присутнiй там, де творить Чорний чорне?
Лихий це знак.
Невже забудемо про храми, що своїми золотими куполами знiмаються до свiтла? Пiд попелом вони!
Це знак бiди.
Час не знає вiдлiку, бо вiн вiчний i вiдданий
вiчностi. Вiн iде з вiчностi i приходить у вiчнiсть. Се теж рух, i в Чорнiй Зонi вiн має тривалiсть неволi. Визволитись з неї – значить розiрвати час тривання Чорного, тривання Чорної
Зони – знаку бiди. Тому як довго не лежали б
руїни i якими грубими верствами не прикривав би попiл наших Помпей, приречених Чорною Зоною на забуття, воскресiння пам’ятi –
дивовижне чудо – постає на попелищi, як фенiкс,
завдяки вселенськiй гармонiї, що твориться
Бiлим i тими блискавицями, що спалахують
мiж Бiлим та Чорним мечами, i золотобанними
храмами, i невiдступними доланнями Чорного,
i світлом, що є в безсмертнiй душi та в усьому
сущому, вiчному у вiчному часi та просторi.
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Перед ними меркне, щезає, як нiч перед
свiтлом, знак бiди, розчиняється в нiщо, здихає.
Ритм вiдновлення та оновлення вливається в
унiверсальну амплiтуду, що iснує у вiчному
русi, та й саме вiдновлення та оновлення є рух
до свiтла, до безмiру сущого.
Якраз тут, на хиткому ґрунтi утрамбованих
попелищ, священодiйство серця та ума. Потрiбнi тисячi тисяч трудiвникiв, котрi на цьому полi
стоятимуть до кiнця, не шкодуючи сил, не
маючи нi дня, нi ночi вiдпочинку. Вони є. Вони
стають плече в плече, не прагнучи наввипередки, один попереду одного, стати першими, бо в
тiй роботi всi першi i всi останнi: для них однакове світло i однакова нiч, i однаковий Бiлий, i
однаковий Чорний – пiсля апокалiпсису Помпеїв
зрiвняння всiх з усiм пiд тягарем попелу i
темної ночi не дає нiкому права першості.
Копай, докопуйся до глибини безмiрної iстини,
котра має незнищенний образ сущого. Копай,
знищуй нестерпну сiризну буднiв i свят, прикрашених у паперовi квiти, минущi, як сей
дивний свiт, що перебуває у двох унiверсальних земних вимiрах – початку i кiнця, колиски i
домовини. Шукаємо iнший вимiр – вiчнiсть.
Знайди в ньому сутнiсть – немає iншого, нiж те,
що було, є i буде. Невже це все? – спитають. –
Хто це зна? Вкопайсь у сутнiсть “буде” – може,
станеш пророком чи посмiховиськом пiд свист
безвiрного натовпу...
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Отож, розкидай геть пласти попелу, поверни
собi iм’я, забуте на скрижалях iсторiї, вибите з
пам’ятi, притлумлене в катiвнях Зони, збезчещене
дрантям з печаткою сатани, ґвалтоване його
слугами, загублене пострiлами в потилицю i приспане звалищами храмiв i попелу. Поверни радiсть
світла – осанну з осанн, – яким опромiненi нашi
храми, осяянi будiвничим духом Творця.
У дiйствi вiдкриття знайдеш жертви,
знайдеш i героїв, i тодi вiдступить знак бiди. Бо
воскресiння з мертвих є новим народженням –
всупереч Чорному i його слугам, котрi щезають,
як тiнi, перед незнищенним, вiчним, всюдисущим світлом. Воно увiйде в душу, як Господар i Творець усього сущого. Се – визволення з
неволi тьми, з пiдлого страху Зони з її сатанинськими звичаями i безпам’ятством. I відкриється простiр для спокути i прощення, очищення вiд скверни Зони. Глухне звiрячий рик
везувіїв, гасне їхнє чорне полум’я, стає безсилим, як передсмертний старець. Залишається
пам’ять про небезпеку, яку не можна забути –
про неї нагадують нашi Помпеї; навiть тодi,
коли їх розкопають до основ, пам’ять житиме,
бо там є те, чого не забувають: досвiд жертви i
досвiд спокути й очищення.
У вселенську орекстру вливаються новi звуки,
складенi з гармонiї i дисгармонiї, контрастiв
Бiлого i Чорного та яскравих зблискiв їхнiх мечiв,
вiдвiчного долання тьми світлом.
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ЛЮБОМИР СЕНИК –
ЛІТЕРАТУРОЗНАВЕЦЬ І ПИСЬМЕННИК
Замість післямови

Любомир Сеник – літературознавець, доктор
філологічних наук, письменник, громадський
діяч. За заслуженими титулами, які мають, однак,
здатність і узагальнювати, і уподібнювати між
собою тих, кого вони стосуються, стоїть неповторна особистість.
Без Любомира Сеника важко уявити собі
культурне середовище Львова впродовж останніх
чотирьох десятків років. Своєю присутністю він
надає цьому середовищу, попри всі зміни, які в
ньому заходять, не лише своєрідного колориту, а
й виразної творчої енерґії, що поглиблює національні, моральні, художні перспективи.
Кожен, хто знає Л. Сеника, додасть щось своє
для окреслення “cениківськогo” феномена, бо
заледве, щоб, зустрівшись з ним, можна було не
відчути його маґнетизму. Звідки ця життєва
сила? Які обставини визначили розвиток характеру, щирого і відкритого?
Молодший з-поміж співробітників «старого»
відділу української літератури Інституту суспільних наук АН УРСР, він підхопив у своїх старших колег ідеї національної науки, які, на жаль,
уже не відбивалися в текстах, а більше в розумінні того, що і як повинно бути. Л. Сеник був
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надією цього відділу, отже, перебирав на себе
відповідальність перед культурною та науковою традиціями.
Відчуття традиції органічне, як подих. Воно
з батьківського дому – дому свідомого українського вчителя Тадея Сеника, який не вмів стояти осторонь великих і трагічних подій.
Любомир Сеник народився 26 червня 1930 року
в селі Чернихові на Тернопільщині – і місце, і час
були історичні, бо визначили багато закономірного в особистому житті майбутнього українського філолога. У батьківському домі, незважаючи на всі випробування долі, було добре: тут
любили й шанували один одного, читали й сперечалися. Тут вчили витриванню перед життєвими негараздами й прищеплювали любов до
Бога й України. Цього золотого запасу вистачає
понині.
Зрештою, враження дитинства і юності тісно
переплелися з враженнями, досвідом, спогадами батьків, що можна вичитати з його новел,
стислих і глибоких, як, скажімо, новела “Місячна
соната” – про трагізм воюючих навзаєм проти
себе імперських армій – російської та австроугорської – під час Першої світової війни.
Після середньої школи вчився у Львівському
педагогічному інституті, учителював, був аспірантом, науковим співробітником Львівського
історичного музею, згодом – літературним редактором, завідувачем відділу критики журналу
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“Жовтень” (тепер “Дзвін”). Якраз на редакторській посаді виявилися і літературний смак, і
принциповість, і суто сениківський максималізм. У цей період сформувалося коло друзів,
виробилося відчуття й розуміння літературного
процесу.
Працюючи в Інституті суспільних наук АН
УРСР (тепер Інститут українознавства імені
Івана Крип’якевича НАН України) з 1964 року,
Л. Сеник зазнав не лише втіхи щоденної інтелектуальної праці, насолоди бути серед інтеліґентних людей, зазнав так само несправедливої, часом брутальної критики, особливо у
1975 році – в період ліквідації відділу української літератури. Ще раніше його перестали
друкувати.
На напівлегальному рівні існувало тоді, у 70-х
роках уже минулого століття, дослідження
Л. Сеника про український роман 20-х років.
Це був Сеників “роман з романом”, у якому проявився його характер – вірність темі, впевненість у тому, що до неї можна буде повернутися
за ліпших обставин, бажання все переписати
наново. Тим часом ця його перша версія докторської дисертації – в рамках дозволеного. Але й
при цих рамках “чужість” Л. Сеника для радянського режиму, для більших чи менших його
адептів була безсумнівною.
Докторську дисертацію він захистив лише
11 травня 1995 року під назвою, у якій відби24

лися події нового українського відродження і
відкритість перед ними автора дисертації:
“Український роман 20-х років: проблема національної ідентичності”. Захист відбувся в
Інституті літератури ім. Т. Шевченка, до Спеціалізованої вченої ради якого входили колишні
опоненти Л. Сеника. Це була його перемога, а
водночас – кінець “холодної” війни, у якій супротивники користувалися літературознавчими
поняттями, історичний акт примирення в ім’я
істини, в ім’я тієї ж української ідентичності.
І докторська дисертація, і монографія під
однойменною назвою – фундаментальне наукове дослідження, позначене глибиною погляду і
талантом інтерпретатора. Проблема національної ідентичності, яка тут ставиться і послідовно
логічно вирішується, з одного боку, схоплює
природу українського романного мислення у
характерних колізіях 20-х років ХХ ст., а з
другого, – жанровий різновид сприймається як
вияв тотожності української літератури в її
історичній тяглості. Народження й розвиток
художніх ідей підтверджує ту позачасовість,
яка засвідчує силу українського духу в його вічному прямуванні до Слова Істини. Через перейнятість проблематикою 20-х років часом
здається, що Л.Сеник також належить до людей
тієї епохи чи є представником її в нашому часі.
Л.Сеник має свій погляд на українську літературу 40–50-х років – тут він особливо катего25

ричний, стаючи з романтика антиромантиком.
З його тезою “про пустелю” можна сперечатися.
Та він не заперечує ознак “пустелі” чи, як ще
каже, “чорної зони”, і у власній спадщині.
Л. Сеникові довелося пережити часи, коли
література й життя не перепліталися, а перекручувалися до абсурдності. Це виглядало як
плата за можливість бути і жити – а насправді
є лише доказом того, як в умовах радянського
режиму легко ловилося на слово, як воно, усне
й писане, ставало пасткою.
Л. Сеник не закривається перед минулим і
оборони не потребує, хоч би й тому, що вміє
сам “розкопувати Помпеї”. У його художніх творах досить автобіографізму й здатності дистанціюватися від самого себе. Один з його літературних героїв признається: “Як і будь-яка людина, я слабкий і безпорадний перед всесиллям
влади”.
Зрештою, “всесилля влади” спричинилося до
подвійного життя. Ця подвійність не закінчувалася на святочному і тихому “Христос
Воскрес!”, що з-поміж інших виділяло тебе довір’ям, чи розмовами на вулиці про заборонені
літературні імена і заборонені теми, чи навіть
твердою вірою, що режим упаде.
Затаєний опір режимові був глибоким і тривалим. В особливо чорний період, майже водночас
з книгою “Філософсько-атеїстичний потенціал
української літератури”, за яку найбільше сам
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собі дорікає автор, творився роман з промовистою назвою “Ізійди, сатано!”. Писав і проганяв
нечистих духів, що обсідали зусебіч. На тодішніх “підпільних” читачів роману в кінці 70-х –
початку 80-х років він справив враження вибуху.
Художня проза Л.Сеника певним чином відбиває в собі риси його людської індивідуальності, засвідчуючи болісний і сміливий процес
самопізнання. А втім, автор спирається на глибокі пласти життя національної інтеліґенції, він
виявляє тонку спостережливість і вміння зв’язувати докупи різні епохи, що віддзеркалюються одна в одній найчастіше за принципом
оберненої перспективи: приглядаємося до минулого, але й минуле приглядається до нас.
Його новели психологічно витончені, у них
схоплено стани людської душі у межових ситуаціях людського буття, зокрема тоді, коли йдеться
про рух опору 40–50-х років ХХ ст., про учасників Української Повстанської Армії. Правду
кажучи, авторське співчуття до тих, які на перехресті українських доріг самі падали хрестами,
по-чоловічому стримане.
Сеникові персонажі вибирають здебільшого
поміж життям і смертю. Схиляючи голову перед
їх пам’яттю, він намагається не так відійти від
цих глобальних вимірів, як щоразу відповісти
на питання “чому?”
Що найбільше хвилює Сеника-новеліста? Теми
духовної неволі і муки самоув’язення, людська
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мужність, яка, крім молитви, нічого не може
протиставити ворогові, зрада навколо нас і
зрада всередині нас самих, віра в людську порядність, полиновий смак вічних розлук і
пам’ять про першу любов.
Часу, каже Сеник в одній новелі, не існує:
час перепливає у вічність. Він ловить ці незабутні миті часового плину, підносить їх з глибин своєї пам’яті і свого переживання.
У його художній прозі співіснує людський
досвід і досвід української літератури. Коли
раптом у повісті “Загін смерті” тривогу оповиває німа тиша і з’являється фраза – “Замовкло
все”, – то це означено Шевченкову присутність
у новітніх полях крові і сліз. Є тут і рефлексії з
літератури тих же 20-х років, які засвідчують
духовну близькість українських літературних
поколінь.
Принагідно варто сказати, що Сеник-письменник і філософ пояснює Сеника-товариша і
співрозмовника – він намагається відповідати
на наші питання. Його відповіді можуть когось
дратувати, але він їх не уникає. Готовність
підтримувати діалог – це особлива сениківська
риса. Мабуть, вона якраз і привертає людей до
нього. З часом коло друзів вужчає, викликаючи
біль. І хоч Л. Сеник має властивість поповнювати це коло – цікавість до людей багато що
пояснює в його людському й творчому феномені
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– звільненого місця ніхто не заступає – втрата
залишається довіку.
Нині Л. Сеник – провідний науковий співробітник відділу української літератури Інституту
українознавства імені Івана Крип’якевича НАН
України, директор Інституту літературознавчих
студій Львівського національного університету
імені Івана Франка, голова літературознавчої
секції Наукового товариства імені Тараса Шевченка у Львові.
В останнє десятиріччя тематичне коло наукових досліджень Л. Сеника помітно розширилося.
Завжди приємно дивує його захоплення новим,
здатність реалізовувати свої наукові плани
всупереч багатьом обставинам.
Нарешті, Л. Сеник – прекрасний науковий
керівник з цікавими науковими ідеями і розумінням тих шляхів, на яких вони можуть
здійснитися, бо його самого найбільше хвилює
той птах, який “летить у невідоме”, кажучи
словами одного з його віршів.
І тому хочеться побажати йому на майбутнє:
замість хаосу – космосу, замість розлук – зустрічей, замість пустелі – Божественних садів.
Богдана КРИСА
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ДОВІДКА ПРО АВТОРА
Сеник Любомир Тадейович (26. 06. 1930,
с. Чернихів, тепер Зборівського р-ну Тернопільської обл.) – літературознавець, літературний
критик, письменник, громадський діяч, доктор
філологічних наук. Закінчив Плотицьку середню школу, Львівський педагогічний інститут
(1953), аспірантуру при цьому ж інституті
(1957). Вчителював у середній школі села Мшана
Городоцького р-ну на Львівщині (1953–1954),
був науковим співробітником Львівського історичного музею (1957–1958), редактором видавництва Львівського університету (1960–1962),
завідувачем відділу критики журналу “Жовтень”
у 1962–1964 роках.
Кандидатська дисертація – “Роман Андрія
Головка “Мати” в літературному процесі 20-х –
початку 30-х років” (1963), докторська – “Український роман 20-х років: Проблема національної ідентичності” (1995).
З 1964 року працює в Інституті суспільних
наук (тепер Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України), з 1996 – директор (за
сумісництвом) Інституту літературознавчих студій
Львівського національного університету ім. Івана
Франка. Очолює літературознавчу комісію НТШ.
Громадський діяч, у 1990–1992 роках – голова
Львівської крайової організації Народного Руху,
співредактор газети “Віче”.
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За роман “Ізійди, сатано!” удостоєний Міжнародної літературної премії ім. Богдана Нестора
Лепкого (2000).
Досліджує історію і теорію української літератури ХІХ–ХХ ст., зокрема творчість І. Франка,
прозу доби “розстріляного відродження”. За спроби
об’єктивного висвітлення історії української
літератури першої половини ХХ ст., а також
літературного процесу 60–70-х років був переслідуваний радянським режимом. Численні
літературно-критичні статті присвячені діячам
“Руської Трійці”, поетиці роману, літературному
процесові 60–90-х років ХХ ст.; публіцистичні
статті з громадсько-політичного та культурного
життя.
Основні праці: Роман Андрія Головка “Мати”
(Київ, 1963); Микола Хвильовий і його роман
“Вальдшнепи” (Львів, 1994); Климентій Шептицький – слуга Божий (Львів, 1997; у співавторстві
з Н. Пікулик); збірник прози “На червоному полі”
(Львів, 1998); роман “Ізійди, сатано!” (Париж;
Львів; Цвікау, 2000).
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У серії “Дрібненька бібліотека”
вийшли друком такі видання:
Ч. 1. Андрій СКОЦЬ. Слово про Івана Денисюка.
Ч. 2. Штрихи до портрета професора Йосипа
Кобіва.
Ч. 3. Ліна КОСТЕНКО. Гуманітарна аура нації, або
Дефект головного дзеркала.
Ч. 4. Роман ЛУБКІВСЬКИЙ. Богорівний – бо правдомовний (Тарас Шевченко і сучасність).
Ч. 8. Петро БІЛОНІЖКА. Євген Лазаренко –
вчений, педагог, громадський діяч.
Ч. 6. Любомир СЕНИК. Розкопати Помпеї.

Підготовано до друку:
Ч. 5. Надія ПІКУЛИК. Ідея українського месіянізму
(Іларіон Київський і Феодосій Печерський).
Ч. 7. Анушаван МЕСРОПЯН. Українська поезія
у вірменських перекладах (мініантологія).
Ч. 9. Тарас ПАСТУХ. Поетичне мислення Івана
Франка (за збіркою “Semper tiro”).
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