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Моїм дорогим батькам

Те, що лишилося (с/з) нами…
Коли сни потребують, щоби їх записали… ті, що снили ними, потребують… чистих аркушів і чистих душ…
Коли десь там, за висохлою, змілілою річкою, лишилося трохи
снів (з) дитинства, і ти ступаєш поволі обома берегами пам’ятей –
своєї і чиєїсь, боячись, щоби мимохідь одного дня вони не стали нічийними. А за тобою – тільки одинокий «Привид річки», якої тутвже-нема і яка там-згадкою-ще-у-тобі; а над тобою – «Ангели без
крил», що все бачать і розказують тобі пошепки «…хто то сотворив
світ». Тепер ти знаєш все про них. Тих, що на землі невловимими
вустами дарують тобі свою болючу «Сповідь на два голоси». Тих, що
рахують ще й досі «Дев’ятсот дев’яносто дев’ять дубів». Тих, які, покидаючи нас, залишають нам трохи себе – свої історії і свої «Сльози
битим склом». Тих, які впізнають свої кисло-терпкі долі серед інших
(солодших, щасливіших чи безпечніших) доль у світі – так само, як
турботливий садівник впізнає плоди свого саду, а на прохання сховати у кошик чужі відказує: «То не мої яблука»…
Коли чиясь «Любов на кілька згадок» обпікає твою свідомість
і ти відчуваєш неуникність письма, бо ж і сама любов – така розмаїта і така небуденно урочиста. Коли сама любов як прочування
минулого, застряглість у теперішнім і поклик у майбутнє. Любов як
спраглість приглядання до тих, які, покидаючи нас, залишають нам
трохи своїх життів. Любов як прозріння, погляд у понадчасся очима Сови, яка все ще повертається у рідний сад, обіймаючи кожну
гілочку відбутого, блукаючи між деревами згадок і здогадок. А ти
радісно промовляєш їй (тихо-тихенно, щоби бува не сполохати), так
по-сестринськи щиро і любляче, наче звертаєшся і до своєї дитинної
Пам’яті – «Дякую, що прилетіла…».
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Коли ти раптово дорослішаєш: засинала з наївною мрією «Дайте дзвіночка», – і майже-прокинулася від хвилюючої потреби «Хочу
бути Квіткою». Хоча не всі ще сни побачено з «Колекції моєї бабці»,
втім… Тепер вже сниться якось по-іншому. П’ється сонячна кава у
«Крабовому сні», розмальовується новими відчуттями «Білий сон».
І літається собою й над собою через ці повітряно-танцювальні «Гойдалкові сни і не-сни». Літати завжди простіше, ніж ходити дорослою дорогою. Усі ці дорожні знаки-світлофори-зебри-автівки. Усі ці
правила і правильність. Насправді ж найважливіший закон життя:
«Ніколи не переходь дороги, коли плачеш, мала». І найчесніші завжди – «Очі незабутих смутків», ті, що вдивляються у тебе, коли тобі
радісно і коли – ні. Ті, що несуть тобі «Ще трохи осені» посеред літа
чи посеред осені. Не для того, щоб було печальніше, а щоби було щиріше. Ці очі моляться благанням до тебе, до твоїх днів і ночей, рук і
аркушів – «Запиши мої сни»! Так, ніби лише ти умієш про це писати,
ніби це лише твоя місія-потреба-можливість-необхідність письма.
Письмо, яке відбувалося як життя. Життя, яке сталося як письмо…
Жіноче письмо і трохи дощу. Дуже трошечки, наприкінці сторінок. Там, де «два листки. Один за вікном, один усередині. Дощ спливає шибкою. Ті листки як люди – хочуть притулитися одне до одного,
але дощ стягує додолу того, що за склом».
Чи ж не є оце писання-про-минуле чи писання-минулого відчайдушною спробою «притулитися» до чужих снів, близько-близько
щоками-скронями, щоби таки пізнати наживо все те, що відбулося
«До того дощу»?... Бо ж не всі сни записуються легко?! Бо ті, що снили
ними, живучи «до того дощу», якось миттєво перестають бути до…
Відчувається, що вони – поруч…
Роксолана Жаркова,
літературознавка, кандидатка філологічних наук
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Кілька підказок від авторки
Ті сни і слова чомусь обрали мене й оселилися
в мене. Час до часу давали про себе знати, а деколи
просто собі були. Чекали, поки я здогадаюся. Звісно,
вони потребували посередника. Хтось мусить записати те, що має залишитися з нами.
«Запиши мої сни»... Я виразно почула ці слова. І
почала писати про те, що слухала багато років тому.
Бабця була талановитою оповідачкою. Її прості слова малювали цілі кінематографічні картини. Час додав їм драматизму й трохи художніх деталей.
«Любов на кілька згадок» — почасти реальні,
почасти художні історії. Тяжко згадати, як насправді було. Чесно буде сказати, що в кожній love story є
одна жива репліка, яка так довго жила, що обросла
деталями й виросла в чиюсь драму.
«Дякую, що прилетіла» — то Сові. Моїй Синій
Птасі дитинства. Синім Птахам усіх дітей, які дотепер живуть у солодких дідових і бабиних садах
і літають аж до хмар на гойдалках, причеплених
поміж деревами.
«Сни і не тільки» — то вже цілком розмаїті історії. Напевно, з чийогось майбутнього чи минулого.
Персонажів тих історій я ніколи не зустрічала. Хіба
здогадалася, як вони називаються. Будь-який збіг із
реальними людьми чи подіями — випадковий.
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Сповідь на два голоси
І. Запиши мої сни
– Запиши мої сни. Чуєш, Оксаню, запиши. Мої три сни. Не забудь. Не маєш права забути. В тих снах моя правда. Верни мені
правду. Тілько запиши. Те, жи я тобі повідала. Поволи – слово за
словом – згадуй і записуй. Заради мого першого чоловіка Йвана,
а твого двохрідного діда; заради мого другого чоловіка Андрія,
Йванового брата, а твого рідного діда; заради Славка, сина Йванового, а твого дядька; заради Владимира, сина Андрієвого, а твого
батька. Заради онуків Іванових, а твоїх двохрідних сестер. Заради
мене, Оксаню, жи то всьо перебула і не стратила розуму. Запиши.
Тілько не забудь. Не забудь про ті мої (най Бог бороне каждого)
прокляті три сни, котрі зробили з мого серця камінь. Запиши…
Вона завжди розповідала повільно. Так, ніби хтось мав записувати. Текст був той самий, начебто давно вивчений напам’ять. Слово в
слово. Мовчання в мовчання. Сльоза в сльозу.

Сон перший
Я з Іваном в церкви. А людей - як на празник. Свічок так багато,
як людей.
– Слава Отцю, і Сину, і Святому Духови. Отче наш, іже єси на небесах. Да святиться ім’я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля
Твоя, як на небі, так і на земли...
І прости…
…і не введи…
…але ізбави нас…
Амінь…
Чогось стало дуже тихо. Чую, як скапує віск зо свічок…Ніхто не
правит…Де подівся отець?
Мій Іван по-якомусь вийшов допереду, відхилив царські врата і
пішов у захристіє. Я кликала:
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– Іване! Йване!
Він не чув. Бігла-м додому сама….

Сон другий
Я з Іваном на цвинтари. Ходимо помежи гробами. Довго ходимо, шукаємо чиюсь могилу. Іван йде скорше. Я за ним. Не можу його
здогнати. Потім він обертається до мене і каже, як отець в церкви :
– І всіх, і вся.
І так три рази. Я вже його не виджу.
– Іване! Йване!
Нікого нема. На цвинтари я сама.

Сон третій
Передо мною стоят три трумла. Одно велике, два менші. Хочу
знати, хто там. Труни замкнуті. Ходжу помежи ними, за чимось гляджу. Довкола ніч. Мені зимно так, жи чую, як тепла кров тече по
жилах. Але то мене не гріє. Шось стукає до шибки.
Глупої ночі постукали у вікно. Маринка зірвалася з ліжка й до
чоловіка:
– Іване! Тікай на стрих, спрачся. То за тобою!
– Чого маю ховатися? Я нічого не винен.
Батько Василь відчинив двері. В такий час часто приходили хлопці з лісу – по харчі. До хати зайшло п’ятеро зі зброєю.
– Збирайся! - до Івана.
Батько:
– Він нічого не винен!
– Іменем України ти заарештований.
– Іван не послухав москалів! Він не ходив по схронах! Люди добрі,
то правда! Спитайте по селі! Подивіться на його жінку! – показав на
вагітну Маринку.
– Там розберемося.
Іванові зв’язали руки. Колючими дротами. Він навіть не намагався
втікати, бо знав, що не завинив. Мав тверде переконання: відпустять.
Батько Василь упав на коліна, почав молитися. Виглядав так,
ніби стратив розум.
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Мама Анна в самій сорочці вибігла надвір:
– Людоньки! Рятуйте!
Ніхто не вийшов. Була глупа ніч. Всі боялися: вдень приходили
москалі, уночі хлопці з лісу. До тих самих хат. У схроні теж були люди.
Семеро. Не хотіли воювати.
Село не спало, все до слова чуло. Боялося навіть дихнути. Тихо
молилося.
Маринка більше не бачила свого Івана. Дуже його любила. Не
встигла натішитися.

ІІ. Запиши мою біду
– Дотепер не маю над собою ні могили, ні хреста. На могилі брата Андрія про мене записано: «Пропав безвісти 1944». Так воно і є.
Хтозна, коли мене знайдут. Але добре, жи хоч раз на рік – на Великдень – родина збирається на цвинтари коло могил Андрія і Маринки і відправляє службу, споминаючи і мене. Одно прошу: ставте
ше мені одну свічку, най горит, бодай так буду знати, жи простили
мені. Простили те, в чім не мав вини.
Я оженився з Маринкою в трийцять восьмім році – затроха до
тої біди, котра забрала в мене навіть могилу. Того року разом з іншими жовнірами мене взяли на службу. В трийцять дев’ятім вибухла
німецко-польска война.
Воював недовго: втрафив до німецкого концтабору.
Якби ви знали, шо то був за табір. Ми стояли в голім полю, на вітри, на дощи, в болоті, обмотані зо всіх боків колючим дротом. Мене
записали понтонником: будували-сьмо мости і ладили їх. Годували
зле. Полонені вмирали шоднини. Хто від голоду, хто від хвороби. Я
дуже хтів вижити, аби вернути в Україну, до села. Обдумував розмаїті способи, лиш би не вмерти з голоду. Їдного дня німец з охорони
показав мені, як плести з волосся тонкі прикраси для жінок. Я знайшов кінські волосини і взявся плести косички-ланцюжки. Спочатку
руки не хтіли слухати, бо зовсім не мав сили. Але потому, по кількох
спробах, сплів гарний тонкий ланцюжок.
Деколи до нас приходили німкені, приносили, аби ніхто не видів, бодай шось із харчів. Я підійшов до колючого дроту і протягнув
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ланцюжок. Та жінка дуже плакала, жаліла мене, але в той день я був
щасливий – дістав великий кавалок хліба. Троха віддав, рештою підкріпився сам. Тепер я повсякчасно вишукував волосся. Плів шораз
ліпше, косички були тонкі, рівні. Чув себе таким, шо сам заробляє на
харчі. Завжди ділив хліб на п’ятьох. Голова вже не так крутилася, міг
стояти на ногах. Поратував від голодної смерти себе і своїх колєґів.
Їдного дня до мого кутка разом з поліцаями підійшов цивільний.
Довго глядів за полоненими, а потому показав на мене. Спитав, як
називаюся. Коли почув, жи маю німецке прізвище Шваб, забрав
мене до себе.
Відтоди я жив у німця-бавора разом з іншими наймитами – двома хлопами і одною жінкою. Ґосподарка була велика, потребувала
рук. Той німец по-якомусь дуже мене жалував: бачив, жи роблю на
совість. Наймити разом з родиною бавора сиділи за їдним столом,
їли-сьмо їднакові страви. До робітників ставилися добре.
Скоро я поправив здоровля, набрав сили. Дуже банував за селом,
родиною, хтів додому. Я вже знав, жи мій дядько Кость Шваб постановив собі визволити мене і писав листи. Він був фольксдойчем, бо
мав, як і я, німецке прізвище. Батько не хтів того фольксдойчерства
(казав тим, котрі прийшли до хати з картками , жи він русин і вмре
русином, та ше й повиганяв з хати), то й не міг мене визволити.
Дядько приїхав по мене в Німеччину і забрав до України в сорок
четвертім році. Якби ж то знаття…
Я не міг натішитися, жи приїхав до села, побачив родину. В той
час тут були москалі. До мене ставилися підозріло, бо я був німецким полоненим. За деякий час покликали до Заболотців, де стояла
військова частина. Їхні солдати ходили по подвірох і шукали схронів. В нас попід шопою таже був схрон, де сиділо сім хлопів. Але вхід
був так добре схований, жи навіть по штриканню шомполами москалі не здибали сховку.
Моя Мариня носила їсти тим хлопам, котрі не хтіли воювати за
москалів. Я вже не міг ховатися, бо про моє прибуття знали завчасу.
Не міг піти і до лісу до хлопців, жиби не накликати біди на родину.
Маринка вже була в тяжі, і я, бігме, не знав, куди маю йти.
До того воєнкомату мене кликали два рази. Наказували ходи14

ти по схронах і намовляти хлопів виходити. Казали, Сталін видав
наказ, жи їм ніц не буде за то переховування. Най вилазят зо схронів і йдут на войну. Я не згодився на ті намови. Мислив собі: вони
вербуют мене. Совіти називали таких, як я, полонених, зрадниками. Казав, жи пораджуся з родиною. Їдного дня я таємно стрічався з
хлопцями з лісу, питав, шо мені робити. Вони казали: вдавай, ніби їх
слухаєш, тягни час, а як будеш знати про облаву, – дай нам знати.
Вдома ми постановили: піду на войну, і так смерть – або від совітів, або від хлопців з лісу за те, ніби йду з москалями на зговір. Ніколи би-м не пішов проти своїх. Та й совітів у нашім селі ніхто не хтів.
Пішов зраня до того воєнкома, а він копнув мене і вигнав:
– Еще будешь здесь командовать! Не пойдешь по криевках – расстреляю!
Воєнком ше дуже паскудно заматюкався.
Я пішов додому. По схронах не ходив – не міг.
Минуло троха часу.
Одної ночі постукали. Маринка казала мені тікати. Я знав, жи
не завинив, і лишився. По мене прийшло п’ятеро. Я нікого не пізнав.
Не міг слухати, як кричить мати. Не хтів бачити, як батько падає на
коліна і молиться. Йшов спокійно, бо чувся невинуватим.
…Присуд виконав двохрідний брат. Не майте на нього серця: наказ є наказ. Головний сказав:
– Якшо не послухаєш, застрелимо обох.
Брат просив, доказував, жи моєї вини нема.
– Іменем України…
Я не чув страху. Знав, жи мушу вмерти. Без вини засуджений до
найтяжчої кари. Попросив брата пригледіти за дитиною.
– Іменем України…
Як то тяжко вмирати і знати, жи ніхто не довідається, як правдиво було. Я не ступив півкроку супроти України…
– Іменем України…
Вже не маю на убійників жалю. Зробили так, як велів наказ. Але
мені навіть мертвому болит. За сина, котрий не знав батька. За Маринку, жи замолоду стала вдовою і навіть не мала могили чоловіка.
За Україну, іменем якої мене застрелили.
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Мій двохрідний брат потому приходив до малого Славка. Той
був ше в колисці.
– Ой помилка вийшла, ой помилка, Славцю… - казав. Маринка
чула. Не мовила ані ніц: її з того часу як замурувало.
За декотрий час брат стратив себе.
І ше кілько слів хочу сказати за те, про шо не знаєте. Про ті трумла. Перше трумло – то моє. Друге – тої дівчини, котру на другий день
знайшли повішеною на високім каштані коло школи. Але не вірте,
жи то зробили хлопці з лісу за то, нібито вона жартувала з москалями. Її стратили ті, з ким жартувала, аби скинути вину на повстанців.
До третого трумла поклали ту помордовану жінку, по котрій лишилася сиротою мала дівчина.
Ті Маринчині сни – то правда. Їй все ся снили віщі сни.
Не плачте за мною, діти. Теперка знаєте, як правдиво було.
PS. 1948 року Маринка вийшла заміж за рідного Іванового брата
Андрія.
Він повернувся з Німеччини: німці забрали Андрія на примусові роботи разом з іншими дівчатами і хлопцями з села ще в 41
чи 42-му.
Згодом у Славка з’явився брат – Владимир. За деякий час родину
записали до колгоспу, майже все забрали.
Маринка була найменшою дитиною – четвертою з черги – ясенівського війта Миколи Козлинського, заможного господаря, що мав
нажиті впродовж кількох поколінь земельні й лісові угіддя, шинок,
багатий сільськогосподарський реманент. Родина підпадала під статус «куркуль».
Сибір їх оминув: тато Микола захворів на рак, йому лишилося
місяць-два. Один із синів, рідний брат Маринки – Петро – загинув
ще 1941. Сиротою лишився малий Мирон: дитині не було й року. Маринка після вбивства чоловіка Івана стала вдовою. Брата Михалка
заслали до Казахстану, звідки той повернувся аж за декілька років.
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