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Спершу його бачили на Нивках. Потому в Жу-
лянах, на Теремках… Усюди, де тільки-но теє по-
ткнеться на люди, відразу звихрюється дзиґою в 
сувій сипкої пелени, та не встигнеш й оком блим-
нути, роздивитися толком тую фантастичну куш-
пелю, як махом зникає. Що воно за штука, ніхто до 
пуття не знає, кожен тлумачить на свій лад, а кляте 
чим раз більше ляка сторопілих. Учора надвечір те-
пле весняне сонечко сумирно сідало на рес-
пектабельній київській вулиці за почорнілі стіни 
кенаси; хідничком туди-сюди снував одинцем, а то 
й по двійко-трійко хиренний люд у строкатій мут-
нуватій вервечці. Ба, раптом як здійнявся на ковз-
кому мармуровому тротуарі сизо-сірий сніп пи-
люги, кинув ниць і врозтіч отетерілих перехожих, 
пикатих льокаїв на дверях банків, готелів, рестора-
нів... Ґвалт!.. Ганьба... Маєте... Тут вам, сараки, не 
околичні Нивки з розбитими грядками у приват-

них садибах, а розміщені через раз амбасади з 
клумбами й газонами чужоземних держав. І про те 
непевне страшидло навперебій заговорили у влад-
них кабінетах. Як таке могло статися в середмісті 
столиці, щó про нас скажуть у розвинутих краї-
нах... Якщо тута, під носом, то клятим Чорнобилем 
гепне, то на Козячому болоті людний Майдан ошу-
кає... Тре щось робити, не дати себе цілком обез-
славити! Звісно, що про те втямки імпотентам на-
півусохлої влади: тре-тре щось робити, але – як, 
чим та з ким?.. І завели в органах справу з промо-
вистою назвою «Гаплик», а, знано, що тута, якщо за 
якусь справу беруться, то вона обов’язково забук-
сує, й прецінь зайшла вона в глухий кут. Ось так, 
несамохіть, спотиньга, проти його волі, до невлови-
мого вихора-страшидла причепилося ім’я Гаплик. 

Наразі він знахабнів і розходився не на жарт. 
Ондечки на площі Толстого днями викинув такого 
коника, що безліч дорогих автівок збилося в широ-
чезну гармошку. Той пустун і дотепник закурбелив 
стовп куряви прямісінько посеред дороги, коли на 
великій швидкості крутелики з сцикухами гнали 
бруківкою свої лискучі повози. Лязкіт, скрегіт, лай-
ка, зойки-ойки рознеслося навкруги, середмістя 
наче завмерло. Кинулись шукати винного, а його 
катма... Щез, як і з’явився. Вмить! Так само побеш-
кетував і в лаврі: зірвав на церкві позолочену баню 
та кинув у рідесеньку калюжу. 

Але найбільше позбиткувався з однієї львів-
ської пані, яка нині в столиці вишиває в регіонах 
на правах неньки-побрехеньки. Та тлустенька ляр-
ва в червоних панчохах і смарагдовій сукні з бан-
том щоранку приїжджає на чванливі Липки з при-
міського села робити зачіску в перукарні, а відтак 
поспішає скомороха на посиденьки в хату-го-



8

Ярослав ОРОС / ОБОРУДКА СИМА Хроніка міжчасся

9

ворильню. Іде, хизується собою рябенька-дур-
ненька, коли, ні сіло ні впало, майже перед самими 
дверима, як щось зверетениться в бідолашки між 
ногами, загорне до пупа їй лахи та, ой лишенько, 
втисне доладно вкриту лаком зачіску з головою 
межи тлусті стегна, а страмоту виставить людям на 
посміх. І кому, скажіть, поскаржиться скривдже-
на, коли вище за неї тута, в краї, тільки долар, а він, 
snob, байдужий до всіх і вся. Так і ходить тая 
Нюрка-жмурка посміховиськом, ганьбить увесь 
український Piemont. А Гаплик з того має втіху. Ре-
гоче на весь Київ... Аж чутно в довколишніх Брова-
рях, Білій Церкві, Борисполі...

Лихо та й годі з тим котолупом. Усюди встро-
мить свого носа. Вчора, скажімо, напередодні обіду 
посеред майже безлюдної Софіївської площі 
опецькуватий міністр юстиції варив пошепки гро-
ші з якимось крутим дятлом. (Неподалік – ди-
нозавр-охоронець пантрував базар). Війнув, де не 
взявся, сніп пилюги, схопив juris-бецмана за шкір-
ку й закинув на позеленілого коня до матні Богда-
на. Верхи на баскому бронзовому жеребці вере-
щить опецьок: «Зніміть мене негайно! Я міністр 
юстиції!..» Та перехожим байдуже, хто там їх за-
бавляє, ніяк не навтішаються вдало справдженим 
кимось розіграшем. Не часто ж побачиш живого 
злодюгу в законі на постаменті з п’яним гетьма-
ном. Перегодом над’їхала пожежка-драбина, зне-
сли його, мов лантух лайна, й поставили на ноги. 
Роззяви не розходяться, хутко забули про оказію, 
що приключилася була з міністром, перевели роз-
мову про Гелену та Зиновія. Й пішло-поїхало на 
площі... Брат на брата пішов. Одні – за героя Богда-
на, другі лихословлять його. Не стримався Гаплик і 

махом порозкидав куди кого, щоб менше тереве-
нили навпроти дзвіниці... (Бо там при брамі ще й 
покоїться прах патріарха). Не Київ, а якась чортів-
ня коїться в місті. 

На розі провулку Рильського й Софіївської 
площі стоїть чорнявий, збитий у п’ястук, кощавий 
Лінх, раз по раз смикне шпакуватим вусом, невдо-
волено споглядає карим оком за тою веремією. 
Місто наче вже й вгамувалося після розпаду Союзу 
від усіляких збіговисьок, не лементують на майда-
нах одухотворені павлодраяворівські, не розмаху-
ють прапорами діти роз’ярмленого народу, щезла, 
кудись запропастилася примарна думка тутешня-
ків, що коли лишень позбудуться тих клятих мос-
калів, неодмінно кожен матиме на подвір’ї роман-
тичні садок і млинок. Сувора правда порядкує в 
місті, переобладнує реквізит, і виступають на кону 
інші скоморохи. (Режисер, на жаль, той самий тов-
че воду у ступі). 

Лінх днями повернувся з гір, тривалий час жив 
у полонинських вертепах, а таки не витримав, по-
вернувся до Києва, міста свого споконвічного пли-
ну. Ген ще коли, в незапам’ятні часи, тут він вичи-
нився з духа в плоть і кров, набув людської подоби, 
хоч, може прибрати й інших ознак. Вперше феє-
ричний вибрик тоді ще безіменного страхопуда 
Лінх уздрів тут, на витоптаному моріжку, під час 
побоїща між печенігами та воями Ярослава Му-
дрого, коли «сталася січа люта, і ледве одолів під ве-
чір Ярослав, і побігли печеніги в різні боки». Тоді 
об’єднані суворим звичаєм варяги, кияни, новго-
родці завдали нищівної поразки розгнузданому 
невпорядкованому степу на скривавленому пусти-
рі побіля недобудованої a la Софії. 
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А вдруге Лінх уздрів Гаплика на сьому ж май-
дані напередодні Різдва під час тріумфального 
в’їзду до міста Хмельницького. Бешкетник-вихор 
зверетенився саме там, де нині викрашається вер-
хи на приборканому коні позеленій гетьман. Тоді 
тут калатали дзвони, стріляли гармати, майже весь 
Київ вийшов назустріч «спасителю й визволителю 
народу руського з неволі лядської». Й лунали над 
майданом у прозі й віршами похвали Хмельниць-
кому «од народа малоросійського»... Відтоді мину-
ло понад триста років і Лінх, гляди, знову побачив 
збаламученого Гаплика. Що б се означало?!. Зна-
мення?.. Farce?.. Простенька випадковість?.. Хм... 
Стривай... Не хто-небудь, а власне сей таємничий 
нурт-витівник застовпив місцини під Софію Київ-
ську та пам’ятник Богдану. 

Лінх у глибоких роздумах про те, чим то ж мо-
гла б бути викликана нині третя Гапликова мітка 
на Софіївській площі, що відтак, безумовно, разю-
че позначиться на долі країни, побрів неквапом до 
funiculare, пройшовся оглядовою терасою над 
Дніпром, згори криво зміряв розміщений на кручі 
пам’ятник рівноапостольному князю Володимиру, 
потому звернув на Десятинну вулицю, й раптом 
згадав, що неподалік в одному з ветхих будинків у 
затхлому дворику мешкає його прадавній знайо-
мий, старезний затятий antiquarius першодрука-
ми раннього Середньовіччя Шимон Блатт. Блатт, 
майже ровесник свого дорогоцінного краму, рідко 
коли ним торгує, радше шляхом обміну провадить 
успішну для себе оборудку. Бич на бич... Ніколи не 
промине добру нагоду, щоб як слід урвати... За що 
й не долюблює його відвертий Лінх і жартома 
дразнить того Берком або Симом – сучим сином. 
Блатт на те не зважає, відповідно прозиває Лінха 

Немилосердним Арійцем. Їх обох об’єднує spiri-
tisme та потяг до звідання містичних стародруків. 

За бароковими фасадами добре відрихтованих 
будинків тулиться у густому затінку цегляний 
flügel, геть обсипаний, як би поточений шашелем. 
На першому поверсі в трикімнатній квартирі 
мешкає трохи згорблений, під сажень зросту, си-
ньоокий і рудий, як стара іржа, Шимон Блатт. Лінх 
натис прищик дзвінка. За давно нефарбованими та 
подекуди облущеними брунатними дверима почу-
лося протяжне шамкотіння, нарешті заскреготів 
замок, і вони враз пройняли один одного запиталь-
ними поглядами.

– Вай-вай... Кого я бачу... Немилосердий Арієць 
потривожив мій спокій... – запросив до ледь про-
сяклого кислуватим повітрям помешкання. – Я 
вже подумав, що ти не витримав, зрікся свого при-
значення, покинув на мене самого сей грішний і 
тривожний вулкан.

– Овва... Чого захотів... Я ще чуюся при силі, 
щоб позмагатися з тобою, Берку... 

– Белку... Белку... – гаркаво передражнив йо-
го. – Ти можеш хоч раз звернутися до мене по-
людськи... – ввійшли до просторої вітальні з безліч-
чю вздовж стін поличок, закладених течками та 
книжками, аж під високу стелю сягають. Посере-
дині кімнати вирізняється на тлі тиснутих шкіря-
них корінців і жовтявих зшитків невисокий з різь-
бленими крайками дубовий архаїчний стіл, об-
ставлений кількома м’якими кріселками. Несамо-
хіть кидається у вічі на потемнілій червонястій 
стільниці розгорнута incunabula та... заокруглена 
товстелезна лупа зирить страшнувато вирлом ци-
клопа. 
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– Ходімо на кухню, почастую тебе смачнень-
ким вином... З погребів Семіраміди... 

– Нє-є, – зневажливо-грайливо кривиться 
Лінх, коли ввійшли до обставленої кухні під хозар-
ський манір, бере з торбинки та ставить на стіл 
пляшку оковитої. – Арійці не цмулять сусло, а 
вживають чистий продукт... Spiritus. А все решта – 
вичавлена, або підфарбована на воді сукровиця... 

– Нічим тобі не вгодиш... Усе недобре, – на-
криває на стіл трохи сердитий Блатт. – Гаразд... Як 
завше... Ти питимеш своє, а я – своє... Тільки, чи за-
кусуватимеш сього разу моїми смачненькими пун-
диками... – викладає на мосяжній ефектній тарелі 
традиційні східні солодощі з горіхами та медом. 

Лінх з глибокої табівки згорда виймає кривий 
ніж з чудернацьким держаком, загорнутий кусник 
вудженої почеревини, плаский слоїчок гірчиці й 
пляшечку мінералки:

– Твої забаганки мені не до шмиги... Млоїть 
мене від дуже солодкого.

Після третьої чарки Немилосердний Арієць 
запалив ядучо-міцний запашний довган, на що 
Шимон сердито мотнув головою:

– Завжди, лишень прийдеш, труїш мене своїм 
бісовим зіллям. Ніяк не накуришся... 

Лінх не вперше отримує задоволення від його 
монотонного буркотіння:

– Поремствуй трохи, поремствуй... А я навті-
шаюсь... – потому серйозно. – Ти давно виходив 
надвір?

– Та... Здається, вчора... Виходив навпроти – по 
продукти. То й що?..

– Чував щось новенького?.. Скажімо, про тако-
го собі вітрогона Гаплика...

– Гаплика?.. – задумано перепитав. – Стривай-
стривай... Щось схопив був краєм вуха нa хіднику, 
говорили налякані перехожі про якогось фантас-
тичного крилатого змія, що останнім часом кого 
підвіє на вулиці, той обов’язково підхопить чорну 
хворобу. 

– Ось бачиш, – пошкрібся за вухом Лінх. – 
Хоч і вважаєшся великим цабе, та варто б і тобі 
прислухатися до слів сторонніх. 

– Нині в загалі нічого путнього не почуєш... Су-
цільна порожнеча має в повітрі. 

– Хм... Власне з нічого щоразу й відроджується 
світ. Тобі про те добре відомо. Нащо вар’ята гра-
єш...

– Даремно кпиниш мене, – приглушено кряк-
нув. – Я вже не той... Покидають мене, чую, життє-
ві сили, не підпускають близько до розгадки хи-
тромудрих сплетінь. 

– Покидають тебе життєві сили через те, що 
нині не на жарт іде непримиренна боротьба за ки-
ївський арійський престол. Як і в дохристиянські 
часи... Чорний чоловік править тисяча років умами 
киян... Такий собі порослий шерстю покруч з хвос-
том і крилами та з великими пазурами на ногах і 
руках. І світять замість живота в його тельбухи, за 
що й прозивають у народі сію потвору котолупом. 

– Не туди цілиш, – хмикнув сердито Ши-
мон. – Адже теє, про що мову ведеш, водиться в 
полі та безперестанку носиться перед дощем, уви-
хається, боїться смертельного грому. Ніколи я не 
чув і ніде не читав про те, щоб вихор облюбував 
собі де-небудь місто. Тут йому було б затісно...

– То було колись, доки в Києві мешкало об-
маль утікачів з сіл і містечок. А тепер, Берку, ого-го, 
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скільки тих берендеїв запрудило се городище. 
Сила-силенна... Й слідом за ними перебрався до 
Києва й він, їхній підступний супутник. Та ти, 
Симе – сучий сину, добре знаєш про те, ще й посо-
бляєш клятій прояві... 

– Пам’ятаєш, я тут ще з часів панування Ха-
зарського каганату, й повсякчас був на боці сильні-
ших. Кволі та немічні мені ні до чого. Та й не моя в 
тому вина, що тутешній люд якийсь ликавий, не-
спроможний дати собі ради. Завше в скрутну хви-
лину покладається на чужинця... То ним правлять 
хозари, то варяги, то суміш варягів з хозарами... Хоч 
би раз за тисяча років вибрав він з-поміж себе тя-
мущого й велів управляти краєм. Куди там, – уїд-
ливо скривився. – Якщо не Рюриковичі, то Рома-
нови з їхніми вірними поплічниками тут розкошу-
ють... А, наприклад, безпорадні й мамулуваті поля-
ни з древлянами мовчки витирають, як скривдже-
ні діти, криваві соплі. Ручаюся тобі, Немилосерд-
ний Арійцю, що коли у сьому краї гору візьмуть 
рівнохребетні тутешняки, стану на їхній бік. 

– Ти диви... Якої заспівав... А поки вони слабкі й 
безпомічні, не будеш саракам сприяти... Славно!.. 
Славно!.. Нічого не скажеш... – Лінх одним махом 
перехилив повну чарку. – Ошиваєшся в Києві по-
над тисяча років і не зріднишся ніяк з тутешняка-
ми. Усе догоджаєш тим таки Рюриковичам або Ро-
мановим... 

– Я – що, нацменшина!.. – надриває старечий 
голос. – Мушу рівнятись на кращих з кращих до-
стойників титульної нації. Лишень тії красні пано-
ве завернуть голоблі куди слід (на їхню ясну дум-
ку), то й я за ними. Не першина мені... 

– Твоя правда, Шимоне, – знову пошкрібся за 
вухом Лінх. – Рівнохребетну породу тутешняків 

не так просто поставити на ноги. Спершу, напевне, 
потрібно вивести міцні будову й склад кістяка, від-
так наростити м’ясисту м’якуш і лише тоді слід 
вдихати в підготовлене тіло добротний дух. А так, 
самі балачки про невідомо що... Переливання з 
пустого в порожнє, – рвучко підвівся. – Пора 
мені... – подали один одному морхлу правицю. 

...А тим часом у Києві спритні ділки збивають-
ся з ніг у пошуках сакральної вимітки під розмі-
щення новітнього престолу для одурманення мас. 
Адже... Чули дзвін, та не знають де він... Покотився 
містом поголос, що десь на одному з семи пагорбів 
упав з неба знак, указав на місцину, звідки засяє на 
кілька століть неонове світло Фігури. Що то буде за 
штука, ще ніхто толком не знає, тільки, десь підсві-
домо дехто розуміє, що потрібно негайно оформи-
ти майновий certificat на ласий кусник землі, при-
хватизувати священну п’ядь під майбутній па-
м’ятник або вівтар. А відтак хутко знайдуться зла-
тоусті проповідники, визначать і зварганять образ 
та мету того магічного лику. Через що й поспіша-
ють наввипередки хитровзуті мудрагелі вчасно за-
стовпити золоту жилу. Тьма-тьмуща їх... А Лінх – 
один. І став на прю він з ними. В напівпідвальному 
двокімнатному помешканні в старовинному бу-
динку на Стрітенській вулиці вдень і півночі завдя-
ки найдосконалішим засобам зв’язку та інформа-
ції й окультним raritas веде він спостереження, 
розв’язує малоцікаве на перший погляд питання. 
Щодня в обідню пору за п’ятнадцять хвилин до 
першої виходить Лінх зручно вбраний надвір, іде 
на затлумлену автівками Стрілецьку вулицю й 
вздовж гінкого побіленого муру з бляшаним даш-
ком неквапом простує тихим хідничком до Риль-
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ського провулку, й на розі Софіївської площі спо-
вільняє ходу, виймає з нагрудної кишені тонко 
скручений у рурку ядучо-міцний лист довгану. За-
палює... Курить... Кілька хвилин запаморочливо  
споглядає: навпроти – довколишні будинки, пря-
мо – вилитого в бронзі Богдана, праворуч – синьо-
білу дзвіницю й повсюдно – мурашине сновиган-
ня двоногих примар по жовтяво-мурих квадратах 
декоративного майдану. Чує, нюхом чує (і бачить) 
перед собою сіро-бурі шари відкритого родовища. 
Тут неодмінно приховано неоціненний скарб, тіль-
ки зумій його відшукати й справно відтак ним ско-
ристатися. Бо двічі вже проґавив, упустив був слушну 
мить, дав на відкуп чужинцям самородок коштов-
ний, необроблене зерня душі... Тепер, гляди, бовта-
ються в повітрі шмарклі Богдана й Ісуса, шморгає 
соплі простуджений люд. Мерзне душа на вітрах се-
миструнних. Бр-р... І осягло Лінха натхнення:

ВIДТIНОК
Ходить день,
Ходить ніч,
    Ходить жовтий чоловік...
І ніяк не розберуться:
Хто четвертий
    З-поміж них.

Рушив помалу Лінх через подекуди людну пло-
щу. Зупинився у роздумах якраз посередині між 
безвольним Богданом на п’єдесталі й фіктивною 
Мудрістю за височеньким муром, тяжко зітхнув: 
«М-да... Добре в’їлися воші в кожуха. Нелегко по-
збутися паразитів свідомості». Нікому нема діла до 
сих слабоумних калік, які безперестанку снують 

шахівницею й вдають з себе розумних істот. Гляди, 
хтось з них щось мимрить під ніс, трима брусочок 
мобіли біля вуха, хтось геть вуха заткав і слуха в 
екстазі drum & bass. Хтось у вишиванці душу несе 
в кволому тілі. Мерхлим народом хтось грає у 
шахи. Ондечки дибають кінь і пішак, ферзь вихи-
ляє крижами... Спробуй лише загикнутися, сказати 
комусь з них у вічі: «Боже, ви – мертві створіння: 
пружинок, ґвинтів й коліщаток». О!.. Будьте пев-
ні – махом здіймуть рейвах: «Нахаба... Як ви сміє-
те мене ображати... Я ж сама довершеність, на від-
міну від вас». Не чіпає їх Лінх. Але прикро йому за 
сю ще не сформовану породу. Хоч й усвідомлює, 
що добрий humus витліває віками... Та мозок, знай, 
веде своєї: «Гетьте з узбіччя знаки затерті!» 

Глянув угору, а там у синьому-синьому небі 
Сонце навстіж розкрите, осяйно палає в зеніті. 
Легко стало на серці, тричі плюнув через ліве плече, 
попрямцював на Володимирську вулицю, звернув і 
кривулями поміж крутастих повозів на стихійному 
стійбищі вийшов на Рейтарську, в доброму настрої 
наближається до свого скромного закутку вдоволи-
ти вволю настигле тремтливе натхнення...

Ісуса Христа запропонувала свого часу тутеш-
някам Ольга-заброда. Хто вона й звідки – дотепер 
немає ні в істориків, ні в церкви єдиної думки. 
Одне слово, була та клята баба «от язика варяж-
ска». Ледве її пам’ятає Лінх. Тоді в Києві ходила по-
шепки думка, що вдова-княгиня злигалася з яки-
мись чужоземцями-ілюмінатами, кілька разів була 
в царських палатах у Константинополі й тримала 
біля себе загадкового на ті часи попа Григорія. 
Мстива й підступна, вона чотири рази жорстоко 
карала найближчих сусідів киян – древлян і коли 


