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Мусимо вже йти (...). Господи, як швидко тут темнішає.
Даніло Кіш1

Людина стільки разів убита, і мусить далі жити.
Вєслав Мишлівський2

1. Перший кінець світу

Сталося так, що Іван Мровля бачив світ навиворіт. Саме 
тому був першим, хто відчув залізистий присмак його кінця.

Того дня Іван пас батьківських коней — двох низеньких, кре-
мезних гнідків із широкими грудьми та настовбурченою, наче 
щетина на щітці, гривою. Лука повнилася дзижчанням комах, 
липень у своїй силі лив на землю ліниву спеку. Небо було висо-
ким, нерухомим та порожнім, і думки хлопця враз розлетілися, 
наче сухе листя. 

Може, саме через цю бездумність Іванові й вдалося відчути 
темряву, що наповзала звіддаля. Спочатку він не знав, що воно 
таке, відчув лише дивний присмак на язиці: наче сіль, змішана 
із попелом, і подумав був, що випадково розгриз хробака. Коли 
ж один із коней неспокійно заіржав, Іван звівся на ліктях і роз-
зирнувся навколо.

Виднокрай на півночі та сході жеврів, як незагашена ватра, 
сповитий клубами смолистого диму. Палали міста і села, палали 
будинки, заїзди і корчми, палали церкви і синагоги, палав увесь 
світ, а потворні павучі машини хапали людей клешнями — ве-
ликими, наче крила вітряка, — та вкидали до киплячих казанів 
у своїх сталевих черевах. Над усім кружляли птахи, чорні та ве-
ликі, мов стерв’ятники, що залітають інколи з угорських рівнин. 
__________________________

1 Кіш Д. (1935–1989)  — письменник та поет сербсько-угорського походження, 
який у дитинстві мав досвід репатріації з батьківщини батька на батьківщину матері 
(тут і далі – примітки перекладача).

2 Мишлівський В. (нар. 1939) — польський письменник та драматург, що став відо-
мим своєю «селянською» прозою.
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Деякі мали по дві голови. Іван бачив усе це виразно, хоча було 
воно дуже, дуже далеко. Вітер, гарячий, наче дихання з печі, ніс 
крики, сморід горілого м’яса та волосся.

Поки Іван стояв отак і дивився, вогонь і залізні чудовись-
ка почали наближатися й наближатися, щезали нові поселення, 
гинули нові люди; вже третину неба затягнуло масним димом. 
Де проходив вогонь, там залишався лише попіл і трупи: зчорні-
лі, з викривленими кінцівками, без надії споглядаючи у вогняне 
небо. Ще далі світ коцюбився, осипався та осувався в небуття.

Іван, репетуючи, кинувся бігти протилежним схилом узгір’я 
до села:

— Війна! Війна-а-а-а!!!
Опритомнів лише тоді, коли тверда батьківська рука знову 

привела його на верхівку. Раптом зрозумів, що з ними багато 
людей і що всі насмішкувато дивляться на нього.

Старий Сємьон Мровля підвів його сукатою рукою до пів-
нічного виднокраю, збористого та блакитного, як завжди.

— Скажи мені, сине: чи сі видіт, де на півночі війна? — за-
питав спокійно, твердо та кам’яно. Іван лише похитав головою, 
із ротом роззявленим, наче в дурника.

— А на сході? Чи сі видіт?
— Ніт, неньо.
— На заході сі видіт?
— Не видіт сі.
— То, може, на полудені? — Сємьон махнув рукою в бік селища.
Іван знову відповів заперечливо. Сємьон покивав головою 

та влупив йому в писок, раз із правого боку, раз із лівого, аж у 
хлопчини дзенькнуло в довбешці.

— Війна  — то страшна річ, і багато хто тут її пам’ятає,  — 
буркнув до сина з-під стріхи вусидел так, аби ніхто не почув. — З 
голоду, смерті та війни — не жартуй ніколи.

Коли стало зрозумілим, що Сємьон сина більше не лупцюва-
тиме, мужики та баби розійшлися по своїх справах. На верхівці 
залишилися лише Іван та два гнідки, як і перед тим, наче нічого 
й не сталося. Хлопець боязко споглядав на те місце, де вал гір 
торкався неба; але узгір’я спали, спало небо, спала стара гора 
Цергова1 із потрійним лісистим хребтом.
__________________________

1 Гора Цергова розташована на Дукельському Бескиді, має потрійну верхівку та 
славиться своїми печерами та каменярнями, де добувають жорняк; пов’язана із леген-
дами про св. Яна з Дуклі.
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Неспокій поступово злущувався з Івана, і хлопець подумав, 
що йому, напевне, все те наснилося чи примарилося. Але тоді 
блакить на підхмар’ї зморщилася, і з пустки неба почав спокійно 
сходити ксьондз Максим Сандович. Ореол навколо його скроні 
пульсував живим полум’ям, під чорною бородою криваво ви-
блискував ламаний церковний хрест1.

— Слава Ісусу Христу!  — крикнув він, поки ще був висо-
ко. — А що ти, Іване, такий сумний?

— Навіки слава. Та мені війна й кінець світу примарилися.
Максим Сандович всівся біля Івана, уважно на нього дивля-

чись; очі мав як вуглини, а обличчя нерухоме, мов вирізьблене 
з дерева.

— Примарилися, — повторив за хлопцем. Іванові стало нія-
ково, тож він поскубував траву навколо себе, уникаючи погляду 
священника.

— На небі говорять, що застрелено принца Фердинанда, — ска-
зав Максим за хвильку. — Застрелено далеко на півдні, в спалених 
сонцем краях, де лише змія повзає та скорпіон. Говорять в Церкві 
Новоєрусалимській, що через це великі зміни настануть на землі2.

Іван кивнув, хоча анітрохи слів Максимових не розумів. За-
стрелили  — то й застрелили, Іванову матір також ляський пан 
на полюванні застрелив. Пан спадкоємець п’яний були, взяли 
Мровліху за якогось звіра, бо та саме малину в кущах збирала. 
Вистрелили із штуцера, а як баба вереску наробила та вихопилася 
з кущів, бризкаючи кров’ю, вистрелили другий та третій раз, а по-
тім ще й конем її стоптали, бо перелякалися й від нервів були за-
слабли. Так потім пан хазяїн казали, принаймні, так казали двір-
ські пахолки, якими пан прислали Сємьонові на перепросини три 
срібні рейнські3, а дітям трохи твердих карамельок з міста.

Тож якщо Іванову матір застрелили неподалік власної хати, 
то чому дивуватися, що й ясновельможного така ж само доля 
спіткала в якихось далеких краях, де лише змій та скорпіон.
__________________________

1 Сандович М. (1886–1914) — священномученик Російської православної церкви, 
який служив на Лемківщині; учасник москвофільського руху на Галичині напередодні 
Першої світової війни; заарештований австро-угорською поліцією за звинуваченням у 
шпигунстві на користь Росії та розстріляний у вересні 1914 року; «ламаний хрест» — 
мається на увазі восьмиконечний православний хрест (на відміну від католицького, 
який має чотири кінцівки).

2 Вбивство ерцгерцога Фердинанда у Сараєво стало формальною причиною по-
чатку Першої світової війни.

3 Австро-угорський гульден чи флорен, срібна монета Австро-Угорщини.
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Тож мовчить Іван, мовчить Максим, але це мовчання не є 
незручним, бо полуденна тиша вже облягла світ, і лише коники 
польові сюрчать. Літо.

Парох Сандович витягає з-за пазухи яблуко, а одразу пото-
му — друге. Вкриті дрібними темними цяточками, з одного боку 
червоні, з другого — ще зелені. Кидає їх Іванові та сміється, коли 
одне випадає в хлопця з рук і котиться у траву.

— Обережно, Іване, обережно. Яблука — наче перса дівочі, 
рви парами та обома руками тримай, міцно, аби ніхто в тебе їх 
не відібрав.

У Івана спаленіли щоки і шия, а Максим вибухає ще гучні-
шим сміхом, гладить себе по бороді, чорній, наче сажа, по пуза-
тому череву, очі його блищать змовницьки. Нічого дивного, що 
зітхають по ньому всі дівки від Цергової до Магури1, та й старші 
баби, що вже в головах повинні все поскладаним мати, хихотять 
коло нього, наче молоді кізки.

Яблука тверді, чудово кислі, бризкають липким соком. Із 
саду святої Параскеви2, говорить Максим. Дозрівають під сон-
цем швидше, ніж тут, на землі, бо літо на небі довше і спекот-
ніше. А в Параскевиному вирію, в тіні глибокій, наче море, але 
позначеній сонячними цяточками, вигріваються святі дівчата.

—Дівчата? — дивується Іван.
Ага, дівчата. Ті, що цнотливими паннами померли. Лежать 

там голісінькі, наче лісові мавки, а сонце пестить їхні молоді 
перса, аби ті дозрівали, як належить. Так говорить Максим, а 
Іван палає сильніше, ніж ті яблука, тож парох шкірить зуби: гей, 
малий, малий, не про те йдеться, щоб споглядати на тих панн 
жадібним оком, але про те, щоб красі дивуватися й Божому про-
мислу в тих вустах, грудях та стегнах. Бо тіло дівки нагадує про 
Господа.

Іван киває головою — і що більше він не розуміє, то силь-
ніше киває. Але Максим Сандович за життя небом ходить і зі 
святими Божими розмови веде, тож, напевне, краще відає.

__________________________

1 «Магурою» на Бескидах дають назву горам, вкритим лісом.
2  Частіше за все під св. Параскевою мається на увазі Параскева Іконікійська, хрис-

тиянська великомучениця ІІІ ст., з часів імператора Діоклетіана; прізвисько її офіційна 
церква пов’язує із п’ятницею як днем страсних мук Христа, але в слов’янській та балтій-
ській народній міфології вона виявилася пов’язаною із жіночими язичницькими боже-
ствами, можливо, із Мокошшю; у германській міфології п’ятницю пов’язували із Фреєю, 
богинею, яка опікувалася валькіріями, війною та коханням.
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— А чи малював ти що останнім часом? — змінює тему чор-
нобородий ксьондз.

— Та небагато. Татусеві тре’ допомагати, худобу доглядати...
— Татусеві допомагати! Четверо вас удома, хлопці як дубці.
— Крейди та фарбок немає...
— Зайди до мене у парафію, то я тобі знайду. Крутиш, Іва-

не. До видіння справ та до писання ікон дав тобі таланти Спас, 
Господь. Як хочеш, то таланти примножуй; не хочеш — то в зем-
лю зарий. Між тобою та Богом це справа, й зась Максимові до 
цього. Ну, зостань здрави1. З Богом, — плескає хлопця по плечу, 
встає, клацає пальцями, із хрускотом розпрямляє спину та йде 
собі геть. Іван проводжає очима його темну згорблену постать, 
що простує широкою полониною, а потім зникає в гущавині лісу.

Над світом витає запах сонця, трав та сухого коров’ячого кі-
зяка. Небо широке, наче церковна баня.

* * *

Іван познайомився з Максимом минулої зими, коли той 
прийшов у дім Мровлів на коляду. Бо попередній парох під час 
душопастирського візиту в один із заїздів перебрав із паленкою, 
і знайшли його лише вранці в рові, штивного та такого промерз-
лого, що коли поставили його сторч у бабинці церкви, то танув 
він зо два дні. Тільки після того його і поклали в домовину.

Старий Сємьон Мровля спочатку вовком споглядав на но-
вого молодого ксьондза, чорнявого, наче циган: чи не стане він 
дівок баламутити, бо мужик  — це, звісно, мужик, мусить, а в 
Сємьона окрім чотирьох синів було ще три доньки. Але швидко 
виявилося, що на волоокі погляди Мровлянок Максим уваги не 
звертає. До того ж ґречний він і пошани сповнений до сивої го-
лови, а випити вміє й при тому не напивається, не вариводить 
та підлоги не заригує, що часом ставалося з його попередником. 
А підкорив він старого Мровлю, коли, як освятив кожен куток 
хати, взяв від Сємьона мішечок крейцарів, перерахував, вийняв 
два грошика та сховав у капшук, а решту віддав господареві.

— Спасу Богу аж стільки не треба, а у вас, батьку, доньки на 
виданні.

Сємьонові аж заціпило, бо старий парох, хай би скільки 
отримував, завжди бідкався, що мало.
__________________________

1 Залишайся здоровим (слов.).




