ПЕРЕГУК ДВОХ НАД БЕЗВІСТЮ
Листування українського політв’язня
Зіновія Красівського з членом Міжнародної Амністії
американкою Айріс Акагоші
Я віднайшов у Твоїй душі неперевершені скарби. І я багатий не як Крез, а як обірванецьблаженний, на якого зійшла благодать Господня.

Понад усе мені хотілося б освітити Твоє небо і
зменшити Твій тягар, прийнявши часточку його на
себе...
А. АКАГОШІ

З.КРАСІВСЬКИЙ

Ця книга видана спільними зусиллями двох груп Міжнародної Амністії з країн, що знаходяться на протилежних
боках земної кулі, – США й України. Задум її та частина фінансування випуску належать групі №11 в Нью-Йорку, яка
протягом багатьох років захищала і підтримувала свого "названого сина" –українського політв’язня Зіновія Красівського. Довела задум до виконання група МА "Україна-1" в Дрогобичі. Обоє головних героїв книги – і американка Айріс, і
галичанин Зенко – вже пішли з життя, але продовжують жити в серцях і своїх друзів, які прагнуть розповісти про них
іншим. Це книга про незримі нитки, якими Міжнародна Амністія пов’язує людей – і далеких, і близьких – на планеті Земля.

ВСТУПНЕ СЛОВО*
Анна Процик, Нью-Йорк
Світ Зіновія1 Красівського, невтомного борця за кращу долю своєї батьківщини, є добре відомий в
Україні. Менш відомий для українського читача є зарубіжний світ, в який цей довголітній політичний
в’язень увійшов і з яким він подружив дорогою понад десятилітньої кореспонденції. Був це світ Міжнародної Амнестії в Нью-Йорку –- організації, заснованої в початках 1960-х років в Англії з метою допомагати
в’язням сумління – всім тим, що зазнали переслідування внаслідок своїх політичних чи релігійних переконань.
На українських в’язнів сумління звернув увагу західний світ у другій половині1960-х років після арештів провідних діячів культури, особливо після появи «Лиха з розуму» – збірника матеріалів про український
рух опору, відомого в англомовному світі під назвою «Чорновіл Пейперз».
*
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Саме цим гуртом переслідуваної української інтелігенції почали опікуватись окремі групи – відділи
Міжнародної Амнестії в Америці. Опіка ця звичайно зводилась до офіційних звернень і листів до державних
установ, міжнародніх організацій і впливових науковців чи художників. Основним завданням цих акцій було оприлюднення порушень прав людини розповсюдженням відомостей про переслідуваних одиниць і тим
способом якщо не добитись звільнення в’язнів, то втримати їх при житті. Із подібною метою писались листи
просто до ув’язнених. Щоб надіслані листи не стали притекстом нових переслідувань, в особистих листах
писалось про дрібні побутові справи. Важним був не так зміст листа, як сам факт, що в’язень його отримав,
що він свідомий, що ним опікуються міжнародні організації.
Про ув’язнення Зіновія Красівського Міжнародна Амнестія довідалась від двох його друзів із Смоленської спеціяльної психлікарні Віктора Файнберга і Анатолія Радигіна, яким по звільненню пощастило виїхати на Захід. Обидва вони із великою приязню писали про українського політв’язня -націоналіста, до якого
вони в початках ставились і з певною дозою підозріння, але який за короткий час полонив їх своїм блискучим умом, шириною своїх зацікавлень і безпосередньою сердечністю. «Ми не виходили із його келії», – писав Віктор Файнберг.
В Нью-Йорку відділ Міжнародної Амнестії, який зайнявся справою Зіновія Красівського від 1976 p.,
об’єднував гурт осіб найрізноманітніших професій і зацікавлень. Були між ними студенти і професори, молоді професіоналісти і пенсіонери. Офіційна назва відділу – «Медісон Груп» (пізніше група №11) – походила із адреси помешкання основоположника і довголітнього керівника групи Яді Золтман. У її помешканні
часто відбувались засідання, на яких читались листи і обговорювались плани дальших акцій. Протягом довгих літ, крім українського в’язня, група занималась справою дружини видатного комуніста із Індонезії й довголітнього політичного в’язня в Тайвані.
Айрис Акагоші 2 включилась в працю організації вкоротці після офіційного прийняття Зіновія Красівського як в’язня сумління Медісон Груп. Хоч роджена перед Другою Світовою Війною в Чехословаччині, вона
була німецько-американського походження. Виростала вона з ранніх літ в Америці і тому слов’янськими
мовами не володіла. Всі листи було треба перекладати, У моїй відсутності перекладати допомагала Віра Качмарська, Ніна Рубінштейн і Мел Коси. Мало вона знала і про політичну ситуацію на Сході Європи. її увага
концентрувалась на харитативній праці, мистецтві і природі. Надзвичайно любила квіти і звірят.
Так як і у Зіновія – чи Зеня, як ми його називали, – її будні складались на вічне слугування людям бідним і скривдженим. Відзначалась вона надзвичайною послідовністю, відданістю і витривалістю у всіх акціях, які принимала на себе. Так як і Зеньо, робила все, що могла, і навіть більше. Якщо було прийнято писати
один лист в місяць, то Айрис писала два, додаючи до цего ще одну-дві поштівки. Якщо в’язень довгий час
не відписував – не знеохочувалась і не зневірювалась. Важно, що лист був висланий. Вона була одною із небагатьох, що твердо вірила, що скорше чи пізніше в’язень відгукнеться. У цім переконанні її підтримував
Лері Ізраел.
Протягом нецілого року Айрис вислала Красівському понад тридцять листів, не діставши жодної відповіді. Другі члени телефонували до лікарні у Львові, де примусово«лікували» політв’язня, висилали петиції із
сотнями підписів до Об’єднаних Націй, до Москви, до Києва, складали офіційні візити політичним діячам і
дипломатам. В половині липня 1978 р. несподівано власті відмінили примусове лікування і відпустили Зеня
додому. Аж тоді до Айрис прийшов перший лист: «Переді мною 31 Твій лист, – писав він, – і мені в голові
не вкладається, як я маю на них відповісти. Та вже якось воно буде, благо я маю для цього і умови, і можливості». Цим розпочинається майже десятьлітня кореспонденція, яка становить головну частину цеї книги.
За період короткого перебування Зеня на волі між липнем 1978 р. і березнем 1980 р. Айрис і Зеньо стають близькі друзі, відкриваючи один перед другим свій духовний світ. В цей час до листування долучається
і дружина Зеня, Олена Антонів. З огляду на занепад здоровля Зеня у Айрис зроджується думка спровадити
родину Красівських до Америки. Але як би приманливо така пропозиція не звучала у важкі сімдесяті роки,
довголітній політв’язень відмовляється: якщо він боровся за волю, то у своїй батьківщині, а не десь там...
Замість вступити на вільну землю Вашингтона, Зіновій Красівський вступає в Гелсінкську Групу. Новий арешт в березні 1980 р. відновляє працю Міжнародної Амнестії в напрямі його захисту. У цих акціях
знову ж найбільш помічні були листи Айрис, бо на початку заслання у Тюменську область фізичний і психічний стан українського в’язня явно підупадає. Він почав сумніватися у можливості повороту.
Згадуючи згодом, що Айрис йому врятувала життя, він, мабуть, мав на увазі в першу чергу похмурі,
безприглядні дні на початку заслання. Депресія, одначе, не триває довго. Зеньо починає заниматись фотографією, знову ж при допомозі Айрис, нав’язує дружні зв’язки із місцевим населенням, пише листи. Читання його листів стало світлим торжеством на кожнім засіданні групи Амнестії. Він причащав присутніх своїм
чистим, як сльоза, словом; він вказував, як варто жити. По короткім часі всім стало ясно, що наша«поміч»
йому не дорівнює цілющій силі, яка промінює із його листів. У пам’яті зарисувались назавжди і та непорушня тиша, коли була мова про проблеми буття людства, і той спонтанний сміх, коли писав про свою нескорену лисину. Він кріпив наш дух і цементував нашу дружбу. Це все задокументовано у листах Айрис.
Кореспонденція продовжується і після остаточного звільнення Зеня у 1986 р. Абрис і всі його НьюЙоркські приятелі раділи його щастям після повернення домів і ділили з ним смуток після трагічної смерти
його дружини. Вкоротці після цього удару занедужала Айрис. Лист співчуття Красівського до мужа Айрис
після її смерти у липні 1987 р. є унікальним в епістолярній традиції:
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Дорогий Джордже!
Мир душі Твоїй, дорогий друже! Скорблю з Тобою і не можу примиритися з втратою. Айріс прийшла
до мене в той момент, коли я був приниженим і покривдженим, коли здавалося, що з мого положення нема
ні вікон, ні дверей. Я був тоді в психіатричній лікарні. Я не сумніваюся, що вона була послана мені Вищою
Силою, як промінь надії, як дошка порятунку для потопаючого.
Вона йшла до мене трудно. Вона написала, мені 32 листи і не отримала на них відповіді, бо я не мав на
це тоді права. Однак настав нас, і я відгукнувся. І я не сумніваюся, що для Айріс повторився євангельський
феномен Лазаря. Я воскрес, а Айріс засвітилася для мене ясною зорею і не переставала світити мені на
протязі довгих років. Я не знав другої такої людини, яка в такій мірі уосібнювала для мене гуманістичні
ідеї, як Айріс. Ти міг бути всіляким, але свідомість чогось надійного, стійкого і тривкого не покидала тебе
ніколи. Вона була як твоя свята ідея в тобі, і хай буде благословенним її ім’я.
Її розсіяли по землі. Як прекрасно! Я не сумніваюся, що вона проросте в нащадках, і в тому, що ми будемо кращими, буде і її заслуга.
Джордже! Я не маю слів для розради. Все це треба переболіти, перестраждати і лишитися попри всі
міркування з великою порожнечею в душі
Вклякаю в скорботі, молюся, кладу квіти, запалюю свічки, і хай нас Бог милує!
3. Красівський
ДОБРОСЕРДИЙ ЛИЦАР У СТАРОМУ ПАНЦИРІ
Євген Сверстюк
Загадка присутности однієї людини, інтенсивної присутности маніть тоді, коли вона далеко (при відсутности інших, що з вами часто поряд), – одна з загадок любови. Любов створює враження присутности через
роки, кордони і межі невідомого. Любов сама приходить...
Зіновій Красівський був ясною людиною, обдарованою творчими силами життя. До нього тяглись люди, як до джерела, яке вічне роздає себе і само багатіє з того. В житті він не мав нічого з посілости і навіть не
міг мати. Він був створений для того, щоб пройти по сиротливій землі з усмішкою надії, з рукою, простягнутою для підтримки і допомоги іншим.
Зустрічався він з тисячами людей, бо судив йому Бог бути в найгостріших осередках українського болю
І замовляти той біль. Бути собою і залишатися собою на етапах двадцятого віку – що може бути кращою
ознакою людської справжности?
Мене часто навідує його тінь. Так було і за його життя. Промине півроку, і я відчуваю, що пора вже зустрітися з паном Зіновієм. Мабуть, щось схоже було і в нього, бо як тільки зателефоную до нього, він одразу
запитує: «Коли приїдете?» Я беру квиток не на Луцьк, а на Львів. Вранці мене зустрічає в будь-яку пору і за
будь-якої погоди пан Зеньо – радісна усмішка до вух, обійми з приспівом «Го-го-го!», веселий крок і цілковита готовність: «Куди їдемо спершу?».
Тут мені згадується розповідь його подільника Дмитра Квецька з 36-ї зони в Пермській області. Він згадував ту підпільну історію УНФ (Українського Національного Фронту) як ефемериду, що довго трималась
на позитивному характері лідера. Зеньо все знає, все вміє зробити своїми руками і довести до ладу, з ним
якось певно.
– Хіба ви не відчували, що в оточенні, і наша піднаглядна конспірація теж?
– І так, і ні. Адже Зеньо так умів наповнити простір діяльною енергією, що була охота будь-що робити і
навіть надіятись. Ми ж випустили 16 чисел журналу «Воля і Батьківщина»!
– То справді безпрецедентно! Але коли він те все встигав? Все життя то в тюрмі, то в дурдомі, то в таборі, то на засланні, то під наглядом.
– От бачите, а після університету побудував у Моршині добру хату – і все сам, і скрізь встигав...
Тоді я собі уявляв знайомого Дон Кіхота з українськими вусами і починав розуміти, як вайлуватий і
практичний Санчо Панса охоче йде за диваком геть не туди, куди йому було б треба йти за велінням здорового глузду.
Листування наше зав’язалося 1979 року, коли я вийшов на заслання, а його перекинули в «мій» 36-й табір. Там залишались спільні друзі – Мирослав Маринович, Сергій Ковальов, потім з тюрми повернувся Йозеф Менделевич... Зіновій потрапив на мій ще живий слід і написав мені, що вже дуже добре знає мене. Наскільки пам’ятаю, я писав, що радий з такого українського поповнення, бо знак чести постійно тягнеться за
його іменем. Хто знає дух зони, то розуміє, як багато для земляцтва значить поява доброго репрезентанта і
людини, що може стати душею зони.
Ще на початку І979 року надійшов до мене лист зі Львова від Оленки Антонів-Красівської. Чомусь я
дуже зрадів від поєднання таких двох гарних людей, які начебто вільно ходять по Львову і хочуть купити
мені сорочку. Ідилічний дух листа, уміло приховані тіні, які тяглись за ними вдень і вночі, – все це випромінювало здвоєну енергію людей, що не здаються. Було радісно за них і страшно: дияволізм не зносить радісного духу – він чує якийсь виклик собі! Звичайно, цьому «зухвальству» було покладено край, пана Зіновія
негайно відправлено в табір, а потім – на заслання в Тюменську область.
Звідти приходили до мене прекрасні, погідні листи. Вони дуже контрастували з листами інших засланців. Можна було подумати, що там він гостює в доброї бабусі, робить фотографії й ходить на рибалку. На3

справді в нього була тільки одна «перевага» –інвалідність. І то ще набута на шахті з юнацьких років. Тому
він не мусив ходити на роботу.
Нарешті на початку 1986 року ми зустрілися з паном Зіновієм у Львові – на похороні його дружини
Оленки. Це була перша зустріч. У мене було враження, що він не впізнав... Взагалі на похороні він був розпорядливий, діяльний, уважний і водночас –цілком відсутній! Він був десь далеко – з нею. І тільки раз він
виявив увагу – попросив мене до кімнати, де зібрались з усіх кінців світу Красівські: три брати і одна сестра.
Усі вони, гнані й переслідувані з юнацьких років, злетілися з різних кінців світу на крик біди. У мене склалось уявлення про казкову сім’ю, яку нищили десятки років, але дощенту так і не зруйнували, бо вона уміє
триматись разом і молитись одному Богові.
Усі Красівські були активними учасниками національного опору. Зеньо вже від 15 років спізнався з кулеметом. Один брат поліг у бою, сім’я була виселена. Мама, наскільки пам’ятаю з листа, десь догасала в Карагандинському краї уже без пам’яти і свідомости.
Тоді, на Оленчиному похороні, у мене створився образ прекрасного клану Красівських, вродженої інтелігентности яких не розмили, каламутні хвилі совєтських буднів по чужих усюдах.
Декілька років пізніше ми з паном Зінонієм і моєю дружиною були в Олеському замку. Ліля почала
«пригадувати», що десь колись в якійсь країні вона жила вже в такому замку. Тут і пан Зеньо згадав своє
«родове помістя» в селі Крисів, не так уже далеко від Олеська. Ми охоче повірили, що пан Зеньо шляхетського роду, бо хіба це не видно з його постави й гідности, коли він творить і коли він мовчить?
Зовні пан Зіновій справді нагадував українського шляхтича зі старої гравюри: посивілий вус, живі карі
очі й хитруваті бісики в очах. Енергія голосу його одразу наповнює простір. Він творив клімат і панував над
ситуацією, Часом пан Зеньо поблажливо закривав очі на людські слабості і хвалив людину, спраглу похвали.
За веселою посмішкою його не завжди схоплювали іронію. Жарти його були незлобивими, але чіпкими, око
спостережливе і язик гострий. Дотепи оригінальні і надовго запам’ятовувались.
Я гадаю, що в листуванні (а воно в нього було широким) найприродніше виявився його стиль і характер, бо він був людиною діла і писав про діло, близьке йому.
Всі останні роки – найкращі і чи не найдраматичніші в його драматичному житті – він грав ту ролю, яка
приписується Євангелією: «Хто великим хоче бути, нехай буде слугою він вам. А хто з вас бути першим бажає – нехай буде він вам за раба» (Мт, 20, 26, 27).
Можна сказати з певністю, що засновники УНФ Зіновій Красівський і Ярослав Лесів були живим нервом відродження української греко-католицької церкви. В’язні сумління, вони стали сумлінням церкви. Необдарований голосом і непоказний на вигляд, Лесів одразу після висвячення став отцем Ярославом, і це усі
прийняли, старі й малі. Це був новий тип священика – широких поглядів, глибоко віруючого, самовідданого і безкорисливого. Його посилали, де найважче, але вони разом з Зіновієм самі шукали, де найважче. У них не було днів і годин відпочинку. Іноді Зенко зупинявся в дорозі, щоб поспати 15 хвилин. Здавалось, він вічно скакав на чорному коні...
Часом у Моршині сидимо у хаті пана Зіновія вже під 12 годину ночі, а господар раптом пропонує наспівним голосом:
– А може, ми проскочимо зараз до отця Ярослава? Він уже повинен бути вдома...
– Отак серед ночі?
– Нічого, – запевняє пан Зеньо, – він буде дуже радий, то йому як свято.
Авто, яке подарували пану Зіновію для потреб церкви, виконувало план на 200-300 відсотків. Кого він
тільки не возив, куди тільки не їздив! Але спершу треба сказати, як їздив. З ним було спокійно і певно, як у
казці. Затримує міліційний пост – Зеньо виходить, як до давнього приятеля. Вже дивись, і міліціонер наче
зрадів, що довелось погомоніти з доброю людиною. Хтось зустрівся по дорозі: забракло бензину. Зеньо переливає бензин зі свого бачка і тут же таки «розраховується»:
– Та які гроші? Хай Бог Вам посилає здоров’я і щасливої дороги!
Позитивна енергія в ньому пульсувала, і навколишній світ ставав кращим. Тут я трохи зрозумів таємницю його виживання на неймовірних етапах, які він пройшов.
Як «людина на колесах», він слухняно возив різних людей у різних справах. Як людина великого досвіду й інтуїції, він прекрасно бачив, хто чого вартий, хто є хто і хто що може.
– Пане Зіновію, я собі уявляю, як люди часто плутають, хто є поважною особою, а хто тільки шофер. То
маєте добрі геци, а часто мусите й за інших розв’язувати їхні проблеми...
Він весело розсміявся. Сміх його не раз котився, як грім у горах, і не зупинявся. То був сміх над мізерними іграми і ролями – сміх «дідька рогатого». Але після цієї розваги – знов самодисципліна, велика стриманість і готовність працювати для справи.
Знаючи, як люди поводились у критичних ситуаціях, він бачив їх наскрізь. І не мав нахилу до самообману. Судження його про осіб, часто вельми поважних, були нещадними. Він точно знав, хто лицедії, хто
сублімовані в політику егоїсти, хто марнославні ловці моменту. Знав, хто є біси, хто лицеміри, а хто злидні.
Але кожен має зіграти свою роль, а яку – «то не моя справа». Якось він сказав: «Тільки кагебісти знають, хто
я насправді».
Я пробував пом’якшити, що знають вони нюхом, а міри на глибину у них нема... Але уявляю, скільки в
печінках засіло йому самовдоволеного неуцтва і амбітної обмежености, яка пробує творити собі авторитет і
навіть громадську атмосферу. І як важко спілкуватися з людьми, яким треба від початку тлумачити, хто ти є
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на світі, тоді як їм досить знати, скільки заробляєш.
До речі, кагебісти, що переслідували його все життя, не змогли накинути йому манії переслідування,
так притаманної для людей, переляканих назавжди. Але згадкою про «всезнаючих» він сказав мені про неуважність і нетямущість людей з його оточення, для яких досить того, що «Зеньо з машиною». А звідки той
Зеньо прибув і куди він прямує та що він несе у собі, зупинившись біля них на мить з цією машиною, до того їм діла нема.
Згадкою про «знаючих» він висловив і те підсвідоме чуття, що вони знають багато історій з його життя
і, як професіонали, розуміють, що тих історій взагалі не було б, якби в якомусь гурті не засвітився Зіновій
Красівський з його ентузіазмом, енергією, здоровим глуздом і умінням перетворити слово в діло. Вже хтохто, а вони розуміли, що одважних балакунів багато, а таких, що світяться і засвічують, – геть мало.
Він був, звичайно, спадкоємцем, учасником і живим свідком того діяльного покоління української молоді, що стояла на смерть і до кінця тримала опір проти двох найбільших потуг XX століття – нацизму й комунізму. Західний світ цього не може зрозуміти і не знає, бо не має аналогій. Український феномен не йде ні
в яке порівняння з антифашистським опором, плянованим, підтримуваним і керованим професіоналами з того боку фронту.
Наш опір тривав понад 10 років – лише з Божою допомогою. Проти хоробрих і одчайдушних застосовано найпідступніші методи війни і морального розтління. Сліди їхнього ідеалізму забруднено огидними вигадками і оточено пропагандивними пастками. І це видавалось за історію. На цій історії виховувались наші
діти в школах. На цій історії формувались антиукраїнські стереотипи по всій імперії, а також на Сході і Заході.
Зіновій Красівський був не тільки спадкоємцем – він був захисником. Він став продовжувачем легенди і
в прикладі протистояння політичного в’язня, і в слові.
Історія вперто ставитиме усім сучасникам Красівського питання: якою мірою ви були оборонцями і захисниками? А якою мірою – потурали вільно і невільно?
Книжка віршів Красівського «Невольницькі плачі» стала голосом придушеного національного єства.
Вірш «Етапи, стани, дороги далекі» став піснею. Її співали тисячі політв’язнів, не знаючи, хто автор. Та й
сам Зіновій Красівський, як виявилось, забув включити його до своєї збірки. Народжена зболю, ця книга стала піснею болю. В ній немало нешліфованих перлин, оброблених у тюрмі й недооцінених на волі. Там багато страшної оголеної правди, яку не назвеш патетикою. Автор дав мені рукопис із проханням «правити й редагувати, як вважаєте за потрібне». Після мінімальної правки я відчув, як важко зберігати нюанси, коли
правиш на волі вистраждані слова, народжені в тюрмі. І як заховались ці слова в ідеологічну фразеологію
протистояння. До збірки я написав коротеньку передмову.
Там я відчув глибоко стривожену душу ідеаліста, замисленого над нашою чорною затоптаною нивою,
де вже не видно слідів розлитої крови. Він розумів, скільки тут розлито крови найкращих, які, долю вручаючи Богові, умирали за принципом: ВОЛЯ АБО СМЕРТЬ. І ось він, їхній найменший брат, набрався духу жити, вірніше, нести тягар життя крізь етапи. Жити, щоб розповісти.
Великою мірою він залишався і в ідеологічному, і в естетичному полоні націоналізму. Брутальна офіційна критика та жорстокі переслідування не дискредитували ідею – навпаки, творили суворий ореол. На
Заході, де панувала стихія вільної критики, ситуація була інша.
Переглядаю стрічку: зустріч в Українському цільному університеті мюнхенської української громади з
Зіновієм Красівським. Видно, йому ще ніколи не доводилося виступати перед такою виробленою в дискусіях, зацікавленою і критично настроєною публікою. Трохи архаїчний арсенал ідей і аргументів, щирість слова і незахищеність позицій – все відкрилось перед аудиторією. Він був добрим лицарем, який відповідає
усмішкою на удар, але не збирається скидати з себе старі лаштунки, в яких провів ціле життя! Зворушливий
симпатичний лицар, який довів принаймні толерантністю й делікатністю душі, що всі ідеї можна захищати,
якщо за ними – офіра й тернисті дороги. Проте сувора логіка нонконформізму і неприйняття напівправди –
це урок Красівського. І цей урок варто частіше повторювати.
Сказати, що він був активним учасником мітингів періоду національної ейфорії, – мало. Він не утримувався від ролі режисера, вміло підтримуючи бурхливі настрої юрби та одважніші голоси.
Під час довгих подорожей з ним дорогами Волині у нас було багато проникливих розмов, які варто було записати. Можливо, це були ті вільні розмови серед вільних полів, що не повторюються в аудиторіях.
Часом ми переходили на конкретні справи. Він збирався видавати фундаментальний журнал «Українські проблеми». Бракувало авторів. Пригадую, як гостро реагував він на попівські хитрощі, коли під захистом
православ’я захищались старі форми співжиття з номенклатурою. Якось він сказав:
– Треба навести лад і силою поставити все на свої старі місця.
– Борони Вас Боже це робити і навіть думати так, – відповів я. – Хто буде збирати цей посів навколо
церкви?
Була довга мовчанка. Потім дальша дружня розмова. Не було потреби пояснювати: він сам усе продумав. Конфесійні різниці не мали місця в наших стосунках. Він любив з них поіронізувати так, що здавалося
часом, нібито він взагалі індиферентний до релігії. Просто він не любив фарисейства.
Коли ми приїжджали до моїх родичів, Зеньо ставав у центрі уваги. Там його полюбили від першої зустрічі і вже знали, що перед обідом треба за столом помолитись. Він з гумором відповідав на запитання:
– То Ви зовсім не їсте м’ясного?.. А вина ніколи не пробували?.. Ви такий спокійний і веселий, наче Вас
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зовсім обминуло совєтське життя.
– Можна сказати, що так, – погоджувався Зеньо. – Я тільки двадцять сім років провів під арештом, а
решту – Бог милував.
Після повернення з заслання до нього повернулась частина збудованої ним хати. Але кожен раз у мене
складалося враження, наче він їде до себе в Моршин у гості. І що він важко переносить порожнечу свого
дому.
Найспокійніше він себе почував, мабуть, тоді, коли на літо поселялися в його хаті хворий Іван Світличний з дружиною. Тоді він дбав про їхнє забезпечення і відчував, що його власність наповнюється змістом.
Особливо зворушливо його служіння виглядало під час квартирних переїздів Світличних у Києві. Пан
Зеньо приїжджав одразу, на перший поклик, і брав на себе весь клопіт. Коли закінчував перевозити, то
від’їжджав додому в той же день, бо на нього чекали нагальні справи.
– Го-го-го-го, то за що тут дякувати, що мені дякувати – то наша спільна справа! Коли я пробував було
влаштувати деякі дрібні справи з тим перевозом та стелажами для книг, доводилось просити різних, часом
доволі впливових людей. Але мої зусилля і час ішли намарне. Різниця між ними і Зіновієм виявились різкішою, ніж, скажімо, між українцями й німцями...
На цьому маленькому епізоді проявилась проба людської вартости. Я гадаю, якби нам по декілька таких
людей в політичних, громадських і культурних осередках, ми мали б іншу картину національного життя і
навіть інший загальний настрій. Такі люди створюють настрій енергією дії і присутністю духу, розганяючи
атмосферу скарг і вічного невдоволення нудних балакунів. Вони вміють робити конкретну справу і постійно
враховувати загальну національну перспективу. Зрештою, ми бачимо й зараз подібних людей старої школи.
І розуміємо, чому їх так систематично поливали брудом, стараючись ізолювати від народу, від молоді. Школа ідеологічного фарисейства і школа діяльного патріотизму – несумісні. Але до того всього треба додати
індивідуальну школу, яку пройшов Зіновій Красівський у тюрмах і між тюрмами. Він навчився витримувати
на межі можливого, ділитися кусником хліба по-євангельськи, підійматись і знову жити тоді, коли не видно
жодної зірки...
Зіновія Красівського любили в таборах. Принципового націоналіста, його дуже поважали неукраїнці.
Влітку 1992 року я зустрівся з Й. Менделевичем, який, до речі, у своїх спогадах зупинився на життєрадісній постаті українця, що завжди ніс промінь надії. Коли я сказав, що Зіновій Красівський помер, рабин з
Єрусалима раптом перетворився на зека, зупинився посеред вулиці і довго постояв мовчки, а тоді спитав:
«Від чого?»
Недавно в Парижі я познайомився з колишнім дисидентом А.Вайнбергом. Вік теж не хотів повірити,
що Красівського немає в живих. В очах його з’явилися сльози.
– Скільки ж років ви були разом? – запитав я.
– З півроку в психіатричній лікарні...
В серцях багатьох друзів часу спільної недолі, розкиданих по світу, живе світла усмішка пана Зіновія. .
Може, їм світить його радісна надія на сонячні дні попереду?
Такі люди потрібні нам, як повітря. Особливо, коли в них ще й тверде плече, на яке завжди можна спертись. З ними добре скрізь. Навіть коли вже їх нема.
Де б він не був, скрізь люди відчували: за ним стоїть його край, його біль, його історія.
І в серці його є Бог, а це значить, що те серце завжди буде випромінювати життєдайну силу любови.
м. Київ, осінь 1994 року
У ТЮРМІ БУВ, І ТИ ПРИЙШЛА ДО МЕНЕ...
Листування
2.05.77
Дорога місіс Ірено3! (Зворотний переклад з англійської. – Упор.)
Ваша листівка принесла мені багато щастя. Я благословляю ту хвилину, коли Ви почали писати її.
Мене і всіх тих, з ким я можу в цих досить специфічних умовах спілкуватися, сильно вразило, окрім
самого тексту, технічне виконання листівки. Невже це стало можливим?
Я почуваю себе досить непогано. В порівнянні з тим, що було, навіть добре. Напади виразки шлунку,
хронічного гастриту та інших численних хвороб трохи ослабли, хоч іноді ще дають про себе знати. Гірша
справа з моєю серцево-судинною системою. Мене часто хапає серце, я страждаю від тромбофлебіту, а в
1975 році в Смоленській лікарні я мав кілька серцевих нападів. Між 1953 та 1956 роками, коли я працював у
шахті, сталися серйозні обвали, що травмували мені голову. Був також пошкоджений хребет, і я досі відчуваю негативні наслідки. Вже тоді до кінця життя мені призначили другу групу інвалідності.
Але це нудна тема, бо я прошу допомоги лише як останній засіб і в час найбільшої кризи. Як колись казали давні римляни – omnia mea mekum porto (Все своє ношу з собою. – Упор.). Сила поволі повертається до
мене, і умови життя стали легшими. Я на рідній землі, і тут принагідно згадаймо міф про Антея.
Зі Львова мене перевели – або, точніше, позбулися невгамовного пацієнта. І ось тут, в сільських лісах,
набагато спокійніше... Ліси, що оточують лікарню, є частиною Карпатських лісів, а вони є часткою кожної
клітини мого тіла. Дев’ятнадцять років я мріяв виключно про них, і тепер радію, незважаючи на те, що мені
доводиться жити в дурдомі. Це у нас так називають психіатричну лікарню.
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Ви задаєте багато запитань, отож звідси характер і стиль мого листа. Я не впевнений, що у майбутньому
діалог віднайде якусь форму, але хто знає, якими цікавими думками ми зможемо обмінятися.
Від листів та інших повідомлень, а також від чуйного ставлення до мене я отримую найбільшу радість,
незважаючи на усілякі ускладнення. Пишіть, будь ласка, на мою домашню адресу: 293511, Львів, курорт
Моршин, вул. Миру, 11/1, СРСР. Куди б доля не закинула мене, це є місце, де живуть мої сини (старшому
16, а меншому – 13) і моя колишня дружина, тепер мій офіційний опікун. Адже мене законом визнали розумово хворим, тобто неспроможним відповідати за свої дії.
Я прошу Вас нічого не присилати мені... Життя звузило мої запити до тюремної пайки і найпростішого
одягу. Тут більше нічого й не потрібно. Мої сини знають, що США – це країна блакитних джинсів і ковбойських капелюхів, а я думаю, що передовсім це країна, в якій живуть такі люди, як Ви, місіс Ірено, або Лоуренс4 (між іншим, я не отримав від нього відповіді), – люди, що піднімаються над дріб’язковістю життя,
вміють відірватися від справ і віддати частку свого тепла тим, хто сильно потребує. Дякую всім вам.
Не забувайте про мене, бо час спільної радості не за горами.
Привіт!
3. Красівський
P.S. Від вас прийшов пакунок. Докладніше напишу в наступному листі.
5.07.78
Дорогий Зеновію!
(...) Я все більше думаю про Вас, Ваше здоров’я, почуття, щоденне життя. Я вже багато розповіла Вам
про своє життя, а про Ваше нічого суттєвого не знаю. Можу лише молитись і надіятися на те, що з плином
часу все у Вас покращиться. Моє головне бажання – знати, що стан здоров’я прийшов до норми і до Вас повернулися радість та щастя!
З сердечним привітом
Айріс
5.07.78
Дорогий Мирославе!5
Вже більше року я пишу до Зеновія і за цей період лише раз отримала безпосередньо від нього відповідь. Саме тому я б дуже хотіла знати, чи поліпшився стан його здоров’я? Чи за цей час загальні обставини
покращали, залишились такими ж чи погіршали? Чи Ви часто бачите його? Коли ви бачились востаннє? Я
так чекаю новин про його виписку з лікарні. Чи Ви випадково не маєте його фотографії, щоб вислати мені?
Я була б дуже вдячна!! І звичайно, вітатимемо кожну новину про Зеновія.
Маю надію, що Ви і Ваша родина в доброму здоров'ї і гарному настрої.
З найкращими побажаннями
Айріс
7.07.78
Дорогий Зеновію!
(...) Кілька років тому я не вірила в можливість того, що хтось із цієї планети ще за мого життя ходитиме по Місяцю. Цікаво, як скоро ми вступимо в контакт з істотами з іншої планети, чи, може, такий контакт
вже відбувся? Чи ті істоти вищого розуму принесуть користь чи загрозу для нас або, може, різні благословення? Хочеться думати, що це буде користь... Маю надію отримати добрі новини від Вас. Найщиріший
привіт!
Айріс
22.07.78
Дорогий Зеновію!
(...) Тепер, коли нас огортає спекотна хвиля й більшість моїх квітів розквітла, я просто в захопленні!
Здається, я все більше й більше зачаровуюсь квітами і не знаю чому. Кожну з них я pозглядаю, як чудо і дар
безконечного розуму, частиною якого є і ми. Я не можу на них надивитись і начудуватись їхніми кольорами
і формою. Цього року я посадила більше квітів і більшого розмаїття, ніж будь-коли досі. Шкода, що Ви не
можете бачити їх! Якби я могла хоч одну Вам вислати... Тепер лише можу переслати свої думки і найкращі
побажання. Сподіваюсь, що стан Вашого здоров’я поліпшився і що Ви в гарному настрої.
З найкращим привітом
Айріс
8.08.78
Добрий день, Iris!
Господи, як я Тобі заборгував і як повинен постаратися, аби загладити те неприємне враження, яке могло скластися внаслідок мого мовчання. Я не писав, але думав набагато частіше, ніж Ти уявляєш.
Переді мною ЗІ Твій лист, і мені в голові не вкладається, як маю на них відповісти. Та вже якось воно
буде, благо я маю для цього і умови, і можливості.
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Виписався я з лікарні 17 липня, але прошу не сердитись, що відразу не сповістив. Що не дався чути. Я
сам і покараний, бо до сьогоднішнього дня мав би вже відповідь.
Перші дні мого нового життя ознаменовані піднесеним настроєм і високою радістю від єднання з рідною природою, з горами Карпатами, рідним селом, куди я встиг поїхати.
Як людині небагато треба і як багато треба. Не можна обмежитися мінімумом і не можна осягнути максимум. Неспокійна людська душа, безмежний політ думки і порівняно такі малі спроможності.
Але писати я люблю, і в недалекому майбутньому повідписую Тобі і всім, хоч розумію і відчуваю, що
те, що зробили для мене ви, не підлягає зреванжуванню. Прошу кланятися колегам Laurense Israel, Irena
Zabludowski, Mary Smith, Messing, Y. Zeitman Lauri Parker6 і всім-всім, хто знає мене.
На все добре!
Ваш З. Красівський
Моршин
До конверта вкладаю фотографію.
12.08.78
Дорога Iris!
Восьмого серпня я відправив Тобі листа, в якому не старався відповісти на всі Твої запитання, не старався навіть поглибити його якою-небудь думкою, а просто написав, бо живу. Бо виписався з лікарні.
Ще я вклав до конверта свою фотографію, хоч вона не останніми днями зроблена.
Вчора вручили мені Твого нового листа, написаного 22 липня. Я ще не знаю його змісту, але гадаю в
простоті душевній, що там знов теплі слова співучасті, що там окрушини щедрого Твойого серця. То не чекаю на переклад, а відповідаю.
Дякую за поштові марки. Велика їх різноманітність тішить око, і стануть вони некепською поживою
для голодної потреби філателіста.
Пішов третій тиждень, як я повернувся до Моршина. Перші кроки мої, досить невпевнені і непривичні,
пішли в розліт, і я таки добре попоїздив. А вчора піднявся в Карпати так високо, що до сонця міг рукою дотягнутись. Розіклали ватру, напекли картоплі і наспівалися пісень. Яка краса! Скільки пам’ятних місць!
Надіюсь, що Ти знайдеш десь там українця, що перекладе Тобі мою писанину. Писати ж мені на якійсь
іншій мові неспідручно. Дуже чекаю на Твої листи.
З великою пошаною до Тебе і Твоїх друзів
3. Красівський
Моршин
15.08.78
Дорога Iris!
Переді мною переклади трьох листів (від 16.01, 29.05 і 5.06.78 p.). Не знаю, чого так розірвані дати, чому не взяті листи підряд, але зазначу, що все моє паперове майно в такому хаосі і так далеко ще не зібране і
не впорядковане, що й описати неможливо. За останні роки мені десятки разів приходилось передавати різним людям своє майно на перетримання, а в кожного і свої обставини, і пов’язані з моєю особою хвилювання – все посприяло тому, що багато дечого я не допитаюся і, мабуть, не дошукаюся.
В одному з Твоїх листів ідеться про квіти й садівництво. У вищій мірі поділяю Твоє захоплення, хоч не
уявляю собі тієї тераси, на якій Ти збираєшся розгорнути свою діяльність. Це, мабуть, у буквальному розумінні тераса при будинкові. Чи, може, треба відштовхуватись від сільськогосподарських терас – таких, наприклад, як у Китаї?
Не можу похвалитися, що мені в житті приходилось раювати на городі або в саді. В дитинстві того
всього було так багато, і воно було настільки звичним і буденним, що ніколи навіть не застановлявся. Застановився я аж тоді, коли втратив усю небуденну красу моїх прекрасних і наймиліших мойому серцю Карпат.
Набагато пізніше я відчув, а потім зрозумів, яке велике значення для людини має природа з її різноманіттям
і неосягнутою гамою кольорів. Бувало, звичайнісінькому листкові якоїсь хопти чудуєшся, як незбагненному
дивові... Здавалося, після лікарні пригорщами буду пити джерельну воду, купатися під дощами, дам себе
пронизати рідним вітрам – на природі і з природою до останнього віддиху.
Одначе ні час, ні настрій у ньому затримати неможливо. Втолений голод перестає бути голодом, душа
напилася, очі намилувалися, а розум вже підганяє всі почуття в ним второване русло.
Ні, не міг я в житті займатися ні садівництвом, ні квітами. Та й краса їх і розкіш наче самі по собі, і ніби
тільки своїм ароматом дотикаються до людської екзистенції. Ніби як споживацька частина, щось дуже незначне. Принаймні я ніколи. не знаходив себе у відтінках. І в поезії мені це не виражалось. Я знаходив, як
мені здавалося, набагато місткіші теми, змістовніші. В центрі всього – людина!
Звичайно, милуєшся квіткою, милуєшся мистецьким твором, сам шукаєш у тій чи іншій формі свойого
вираження, але мушу признатися, що знайти себе в подібній сфері, чи, власне, загубити себе я не міг. Вважалось мені занадто простим і малим. Щоби було ясніше, зроблю припущення, що й те, в що я вклав свою
енергію й життя, з точки зору іншої людини може виглядати позбавленим остаточної вивершеності, реального здійснення, щось подібне до вітряків Дон Кіхотових, але тут уже інший рахунок: хто скільки заплатив,
хто скільки вклав. І в чому виразилась його винагорода.
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Але не треба квапитись підводити риску, підводити підсумки. Гадаю, що незалежно від загальносуспільної користі життя людини, вона з позиції старості огляне себе ретроспективно і поблажливо усміхнеться.
Чи застановлялася Ти над книгою Еклезіаста і чи імпонує вона Тобі?
Однак треба честь знати. Мій лист розрісся до непристойності, і дай, Боже, аби Ти могла і хотіла добрести через мої дебрі до останнього абзацу.
Оце пишу Тобі третього листа, не ждучи на відповідь. І так буде і в майбутті, аж поки не відповім на
Твої понад 30 кореспонденцій. А ще буде з моєї сторони в сто разів більше, бо я повернений до Тебе своїм
серцем, своїми кращими почуваннями, а їх заставити замовчати навіть розумові не під силу. Листи буду нумерувати, аби був кращий порядок.
Сердечно кланяюся Твоїм рідним, друзям, знайомим.
3. Красівський
Моршин
25.08.78
Дорога Iris!
Відповідаю на листа від 5 червня. Ти була тоді в ООН і при тій нагоді надіслала кілька своїх думок і
поштові марки. Дякую і за відкритки, і за цікаві марки, (одне і друге були мені до душі і принесли чимало
приємних хвилин.
Я дуже далекий від чогось подібного, і всякі людні зосередження, всякі збіговиська радше пригнічують
мене й розсіюють. Мені ще хочеться самотини і відпочинку, хоч і те, і друге на практиці не задовольняє мене. Самотина сама по собі аж надто безцільна, а для відпочинку найкраще вільна, безпретензійна, дружня
розмова, в якій з чужою думкою зустрічаєшся, як із старим другом.
Любо мені відпочивати над картками, особливо над тими, що присилаєш мені Ти. Бо крім загального
інтересу тут присутні особисті наші стосунки. Такі незвичні, небуденні, чудові.
Якби Ти знала, скільки своїми листами приносиш мені радості і задоволення, то, напевно, (...) у Тебе
виросли б крила.
Вітаю.
3. Красівський
(без дати. – Упор.)
Дорога Айріс!
Тепер у мене на руках два листи, на які я спішу Тобі відповісти. Читаю, перечитую і не можу дійти до
кінця, бо душа заходиться від радості, а рука тягнеться до паперу. Попри те, у хвилини дозвілля і роздумів я
блаженствую почуттям великого задоволення від того, що маю таких друзів, як Ти, моя Айріс, що вміють у
цей папір вкласти думки і почуття.
Але ж бо не може бути й мови про те, що Твої листи можуть якимось чином завдати мені прикрості.
Переклади не справляють ніяких труднощів, а писання листів до Тебе – одна суцільна приємність, нашпігована всякими там посторонніми вибриками розбуялої фантазії.
Яка Ти несправедлива, що принижуєш свої поштівки до мене. Навіть не зміст, а факт отримання їх –
для мене свято. А Твоя наполегливість перевершила всякі сподівання, і я боюся, що не зможу ніколи в достатній мірі зреванжуватися перед Тобою. Всі вони (відкритки) сховані у мене в окремій папці, як і Твої листи.
Тішить мене Твоя забудькуватість і тому, що зі мною трапляються цікаві куріози. Я пишу дуже багато;
адресати, за Твоїм прикладом, ще мало знайомі, то вже можу повторитися не тільки в змісті; на письмі той
самий факт, написаний вдруге, має якусь модифікацію, але я можу вкласти до конверта другий раз ту саму
фотографію. Був випадок, що навіть і втрете вклав, і коли мене питають, що робити з тими фотографіями, то
я посміхаюся з себе, а конкретно відповідаю: «Рекламуйте поміж жінками мою молодість, красу, дотепність
і те, що я нежонатий».
Прошу Тебе, повторяйся до безконечності, тільки пиши, пиши, пиши. А я на кожного Твого листа відповім двома. (...)
Але, журо моя, я не маю що приємного Тобі написати. Це все: повітря, гори, ліс, прогулянки, нові знайомства, живе спілкування – безперечно, цікаве, і я про це вже написав, але це не вся гамма мойого звучання. Мав я дружину, двох синів, мав хату і багато чого іншого, що робило моє життя насиченим і змістовним.
Але це було все дуже давно. Відтоді багато помінялося, а головне – життя ступило крок наперед. Та й я не
стояв на місці, але справа в тому, що ми пішли в різних напрямках. Я по дорозі героїчного ентузіазму в царство, для багатьох незрозуміле, дружина ж моя вийшла замуж. У неї чоловік, дитина від нього, а я став, як
кістка в горлі. Спочатку, доки не було надії на мій вихід з лікарні, все було якнайкраще. Вона була моїм опікуном, отримувала мою пенсію, виховувала моїх синів. Коли ж бо я звільнився, то вона мене до хати не пустила, стягує з мене аліменти, бо я поміняв опікуна, і довела справу з розподілом хати до суду.
А поки що я живу на тому ж подвір'ї у флігелі, занимаю невеличку кімнату у її старшої сестри або у
Меленя Мирослава, якого Ти знаєш і який тепер справляє функції мого опікуна.
На тому неприглядному фоні доля таки усміхнулася мені. Мій молодший син Ярослав, якому небавом
буде 15, перейшов жити до мене. Ось ми тулимося в тій кімнатці, яку завалили фотоприладдям, всякими ін9

струментами, і живемо собі надзвичайно богемно. Рай – у порівнянні з тим задоволенням, яке ми отримуємо
від вечірніх поїздок на роверах по лісових дорогах та стежках, – бліда тінь.
Висилаю Тобі його фотографії для першого знайомства. Дуже хочу, аби він Тобі сподобався.
Вітання Вірі. Прошу дякувати Ларі за листи. Один старий, що йшов з неправильною адресою, другий –
свіжий. А марки, напевно, пропали, бо я їх не отримав.
Дуже прошу, передай вітання мойому братові Степанові Seleshko, що, правдоподібно, Тебе знає. Він
живе: H.Y. 1511E. 73 St.
Цілую Твої прекрасні руки. Вітання Джорджеві7.
3. Красівський
P.S . Завтра засяду за відповідь на інші питання, що виникають з тексту Твого листа.
12.09.78
Дорога Айріс!
Оце щойно відніс листа на пошту, а повернувшись, сиджу за столом, вдумуюся у ваші фотографії, а
особливо до Твоїх картин на стіні. Намагаюсь осягнути смисл. Дається то мені трудно, і може, не тому, що
уява слабка, а відсутність привички. Т а м я не мав абсолютно ніякої змоги на щось подібне, а тут тепер не
краще. Нема де ні дістати подібних репродукцій, а ні послухати дискусій чи хоча б лекцій.
І чого Ти думаєш, що я міг би перестати Тобі писати? В крайньому разі, котрийсь із листів може десь
загубитись, але наша переписка, хоч на перших початках, повинна бути не човникоподібна: туди – назад,
лист на лист, а серія імпульсів.
Трудно розраховувати, що наші листи будуть поважні і дуже змістовні. З цього нічого не вийде. Імпровізації, спалахи, рефлексії і задушевність. Чи не втомить це Тебе? Чи не надокучить? Постепенно ми зізнаємось про себе багато подробиць, захоплення, слабості. Ти мені напишеш, як Тебе кликала мама, як кличе
чоловік, друзі. Познайомиш мене зі своїми товаришами, співпрацівниками.
Мене всі кличуть «Зеню». У нас із любого імені є кілька пестливих форм: Зенко, Зінько, Зеник, Зеньо. І
я люблю здрібнілу форму, а ще люблю коло нього задушевні епітети і ласкаві слова. Я завжди недоїдав
людської ласки. Жив між людьми грубими, примітивними, а з останна ще й патологічними. Особливих сентиментів до людини конкретно нема, але взагалі – до Людини, Людства – тягунок великий. Ціле життя шукаю того великого в собі, культивую себе, і надзвичайно мені гірко, як уподобляюся Сізіфовому каменеві.
Мій день народження – 12 листопада. А в Тебе?
Мирослав дуже дякує за поздоровлення. Якраз у нього я зупинився. Тимчасово, доки не вирішиться питання з моєю власністю. Сім’ї у мене дасть біг, так що й поздоровлення нема кому передати. Прощаюся з
Тобою до наступної розмови. Бажаю Тобі чудового настрою, великих творчих задумів і задоволення від
життя. Вкладаю ще одну свою фотографію з початку 77-го року. Може, з різних світлин Ти синтезуєш у своїй уяві щось таке, що буде мені.
Твій Зеньо
Моршин
18.09.78
Дорогий Зеновію,
Ваш третій лист прийшов 31 серпня, і я надіюся, що мій перший лист не забарився. Я не враховую оті
дурненькі листівки, які я посилала як листи. Цс були просто вітання, які мали принести хоч маленьку втіху у
Ваше життя. Я просто не знала, про що писати. Тепер Ви, можливо, зрозуміли, що я одна з найбільш недолугих письменниць у світі. Я вважаю себе практично безграмотною. Проте раз я не особливо блискуча в написанні, я знаю, що треба бути наполегливою. А я справді наполеглива. Я буду продовжувати писати Вам і
маю надію, що мої листи ставатимуть досконалішими. В минулому я не дуже любила писати, але тепер це
різко змінилось. Ваші листи дають мені стільки радості! Я не тільки отримувати їх люблю, але також люблю
на них відповідати. Завдяки натхненню Ваших листів, Ваших думок і почуттів, я можу частково навіть стати
грамотною. Сподіваюсь, Ви захочете далі листуватися зі мною і надалі даватимете мені завдання по читанню, ті чи інші, як Ви це робили в своєму останньому (третьому) листі. (...)
Близько двох тижнів тому я зустріла декількох своїх друзів, котрі знають Вас. Звичайно, вони вже мали
інформацію про всі добрі новини, і ми це відсвяткували вином, їжею і великою радістю. Дуже сподобалась
Ваша фотографія, і ми, жінки, поводили себе, як підлітки з новою фотографією своєї улюбленої рок-зірки.
Чоловіки були настільки ласкаві, що не глузували з нас. Вони, звичайно, розуміли, що захоплення більш ніж
виправдане. 1 Ларрі, і Ірена вже отримали по листові від Вас. Листа до Ларрі переклала наша нова товаришка, Віра, і ми всі були в захопленні. Ця група моїх друзів особливо мені подобається. Всі вони надзвичайно
розумні і добре освічені. (Я гадаю, що треба мати достатньо розуму, щоб бути гарною людиною). Оскільки я
страждаю від недорозвиненого інтелекту, я особливо ціную товариство тих, хто має його достатньою мірою,
начебто частка його передасться й мені. Моїми діями керують швидше інстинкт і інтуїція, аніж розважливість, і це задовольняє мою досить примітивну натуру. Однак я абсолютно схиляюся перед тими, хто керується інтелектом і здоровим глуздом, перед тими, в кого думки й почуття узгоджені.
19. 09. 78
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Саме зараз я втретє прочитала Вашого листа, і знову мене переповнило відчуття теплоти, яка надходить
з Вашого листа. Однак я вражена драматичною різницею між Вашим характером і моїм. Ви настільки володієте собою і перебуваєте у спокої. Я собою невдоволена і все ще пробую рости. І ось, будь ласка, ми одного
віку, а яка різниця! Іноді мене цікавить, чи я коли-небудь виросту. Жаль, що я не знаю, як це зробити. Для
мене життя – це тривалий урок. Гадаю, що мені доведеться жити дуже довго, щоб пройти його хоч би наполовину. Але мені подобається вчитися; десь у віці 14 років я якось відкрила, що можна отримати урок від
будь-кого, якою б сором’язливою чи обмеженою людина не була. Наскільки життя видасться багатшим, коли розумієш, що в кожній людині таїться прихована сила. Ось чому я часто прагну зазирнути в розум іншої
людини і дізнатися, де знаходиться ця сила, як вона проявляє себе, як виникла. Але все, що я вмію робити,
так це послати люблячу думку до всіх істот, поважати їх; і це не обмежується лише людьми, а стосується
взагалі живих істот.
Найщиріші вітання
Айріс
14.10.78
Дорогий Зеновію,
На початку сьогоднішнього дня, під час медитації, я посилала люблячі думки і побажання доброї долі
всім тим, через чиї руки пройдуть Ваші листи до мене, і відтепер я сподіваюся одержувати кожен Ваш лист
швидко. Я послала такі самі люблячі думки і побажання до кожного, через чиї руки пройдуть мої листи до
Вас, і також сподіваюся, що Ви будете швидко одержувати кожного мого листа.
Зараз я краще поясню Вам свою систему віри, щоб Ви зрозуміли, про що йдеться. Вам це може здатися
зовсім абсурдним, спрощеним і наївним, це може образити Ваш інтелект, але для мене це творило буквально
чудеса, хоча й невеличкі. Все, що я прошу Вас, – відчиніть свій розум. Я абсолютно переконана, що розум –
це така велика потуга, яка може буквально впливати і змінювати матерію і обставини. Ми створюємо нашу
реальність тим, про що думаємо, що малюємо в своїй уяві і чого сподіваємося. Думки – це наче бумеранг, бо
рано чи пізно повертаються до того, хто їх посилає. Ось чому важливо посилати лише позитивні думки. Якщо негативні думки чи сумніви оволодівають розумом, їх треба розпізнати і замінити позитивними. (...)
З найтеплішими побажаннями
Айріс
22.11.78
Дорогий Зеновію,
Сьогодні я вітаю Вас із свого рідного міста Лос-Анджелеса. Хоч тут падав дощ, всюди розлита життєрадісна ясність. Це зовсім не нагадує пустельний пейзаж в Долині Смерті, який мені так сподобався. Там я
прогулювалася одна серед піщаних дюн і була захоплена їхньою красою і спокоєм. Тишу порушив ворон, і я
відчула, що це було особливе вітання для мене. Я чомусь особливо люблю круків і ворон – можливо, тому,
що вони комічні. Я можу годинами дивитись на їхнє кривляння, і вони зачаровують і потішають мене. Я часто думала про Вас під час цієї подорожі... (закінчення немає. – Упор.)
27.11.78
Люба Айріс!
15 жовтня я відправив Тобі листа, власне тільки фрагмент тих думок, які я приготовив для Тебе, і пообіцяв, що наступного дня продовжу свою письмову розмову. Але на цей раз добрі наміри не звершилися. Написання кореспонденції, два дні народження, на яких я мусив бути, поїздки на роверах, в довершення батьківські збори в школі сина не дозволили мені бути пунктуальним.
Сьогодні від ранку відхрещуюся від цілого світу, від всіх проблем, які буквально сказилися і облягають
мою прошиту вітрами і чужими поглядами хатину, і пишу найперше Тобі.
Надзвичайно велику радість справляє мені Твоя дружба і Твої такі вишукані і витончені делікатності,
якими Ти мене ощасливлюєш у своїх листах. Боже, яка може бути мова про якісь там надокучування. Я постійно чекаю на Твої листи, а відписування – щось подібне до прогулянки в горах при чудовій погоді.
Звичайно, Ти не чекай на мої чи листи, чи відповіді, а посилай мені свої імпульси у всякий день, коли
тільки душа розположена.
Так, це той самий університет, який я закінчив у 62-му році. Я маю ще й інші гарні архітектурні ансамблі нашого міста8, але якось тепер неспідручно писати на відкритках. Я і на аркушах паперу не дуже-то
вкладаюся з відповідями.
Так, тепер маю постійного перекладача. Це мого друга Івана Геля донька Оксана. Вона живе у Львові і
вчиться у восьмому класі спеціалізованої лінгвістичної школи з англійським профілем. У нас із нею і з її
сім’єю (родичами) надзвичайно теплі відношення, і вона робить це для мене дуже радо. (...)
Буквально два тижні тому до мене з’їхалися друзі (на день народження), і ми провели кілька годин у
надзвичайно дружелюбній розмові, навіть при святковому настрої. Всі знайомилися з Тобою і захоплювалися Твоєю ангельською усмішкою і тою сердечною прихильністю, якою Ти так щедро обдаровувала мене в
той час, як я не міг Тобі відповідати, і ощасливлюєш тепер.
Я перезняв Твою фотографію з тієї, що Ти прислала мені першою, і вона єдина висить у мене на стіні
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перед робочим моїм місцем. Так що я бачу Тебе постійно. (...)
Мабуть, Ти в своїх уявленнях про мене найближче підійшла до істини. Але зустрічаються досить курйозні випадки. Один мій заочний кореспондент уявив собі мене таким гігантом, що вислав 45-го розміру черевики. Я ж досить таки дрібної будови тіла. Маю 171 см росту, а вегетаріанська дієта, рухливе життя, а тепер поїздки на ролерах не дають мені погладшати.
Ти висказуєш дуже цікаві думки відносно акумуляції розумової енергії і впливу її на подальші дії людини та події, пов’язані з нею. Деякі мислителі вважають, що випромінена енергія має зворотну дію і томуто кожна епоха проходить під своїм знаком. Однак бути категоричним у таких міркуваннях не завжди виправдано. Найперше – це занадто неекспериментальна субстанція, її трудно доказово підперти. Але вона така для людини надзвичайно благодатна. Як то сказано: «Блаженні віруючі, бо їх нагорода високо на небесі».
Сам же я анітрохи не сумніваюся, що бажання (розумні бажання в поміркованої людини) мають гармонійне поєднання в завершальній перспективі. А якщо про себе – то відчуття на собі розпростертого благословення, спорідненість задуманого з завершеним такі очевидні, що можна тільки усміхнутись. (...)
Мені дуже приємно, що Ти турбуєшся моїм здоров’ям, але воно настільки поправне, що я тижнями навіть про серце не згадую. Можу днями носитися по горах або, не злізаючи, їхати 20-30 км на ровері. Я давно
переконаний, що хорувати – занадто велика розкіш. Бадьорий настрій, добрий жарт, відкрите світові серце і
хоч маленька стежина героїчного ентузіазму. Ще одухотвореність, ще одушевлення життєвих інтересів, трохи автосугестії, трохи філософського світосприймання.
Дякую за фотографію. Кланяюся. Бажаю великих творчих здійснень. Завжди Твій
Зеньо
P.S. Маю лист від Ларі та Ірен Заблудовські. Вітай їх. Сьогодні їм відпишу.
З.К.
Моршин
10.12.78
Дорога Айріс!
Переді мною переклад Твого листа від 18-19 вересня. Я вже згадував про нього у попередньому листі,
але це не була конкретна відповідь, а радше імпровізація на тему отримання листа.
Так уже в мене виходить, що як тільки отримую листа, а перекладу його не маю, то все одно я хочу негайно відповісти. 1 відповідаю, але від того переписка не стає впорядкованішою. Навпаки, йде нагромадження листів, нашарування думок і, може, ще щось. У мене від того множества, навіть від хаосу різних тем,
від недоговореності, часто від моєї заборгованості стає душа переповнена, і я думаю про Тебе навіть тоді,
коли слід би працювати, а не фантазувати.
Повинен признатися, що Твої листи і Ти сама доповнюєте моє єство великою радістю, додатковим змістом.
Твої листи прекрасні. Твоя безпосередність, манера вислову і понад усе аромат Твоєї душі, ніби Твоїх
квітів, іноді заворожують мене і заставляють частенько беззмістовно посміхатися.
Я рад, що мої фотографії представляють мене в доброму світлі. Я надіюся, що з них (та з тих, що я ще
пришлю) ви всі будете спроможні прочитати мою сутність. Я вже знов маю відзняту плівку і в наступних
листах пришлю свіжі.
Однак фотографія не так досконало розкриває внутрішній світ людини. Гадаю, що набагато переконливішим буде, як вишлю репродукцію із портрета, якого на тому тижні намалював мені Панас Заливаха9.
Я вже просив Тебе ввести мене в курс сучасного образотворчого мистецтва. Прислати репродукцій,
книжок. Чи це здійснимо? І обов’язково своє. Пакунок ще не прийшов, хоча 7 грудня минуло 3 місяці. В тому відношенні я дам Тобі адреси, але використай Мирослава, що є моїм опікуном. Я живу в нього.
Найсердечніші вітання Тобі, дорога, і всім моїм друзям.
Твій Зеньо
Моршин
12.12.78
Дорогий Зенку,
Тепер, коли я знаю всі варіації Твого імені, яке більше Тобі до вподоби? Я хочу вживати лише найніжніші і найчуттсвіші, тому що саме це відчуваю. У цей момент «Зенко» звучить найбільш приємно. Мені в цілому подобається й ім’я «Зеновій». Воно має таке гарне звучання та форму. Чи воно щось означає?
Я маю надію, що скоро багато людей звертатимуться до Тебе з любов’ю та приязню. Не бачу причин,
чому б це мало бути інакше. Шкода, що є так мало речей, які я могла б зробити для того, щоб принести Тобі
радість, але я так далеко від Тебе. Знаю, як багато значать мої листи для Тебе. Ти так прекрасно висловив
свої відчуття щодо цього у своїй листівці від 15 серпня, що в мене закрутилась голова! Звичайно, я писатиму
до Тебе, скільки стане сил, але крім цього мої думки з Тобою багато-багато разів. Вони можуть бути з Тобою через мить. Вони не залежать від поштової служби, їх не можна відгородити стіною або зачиненими
дверима. Аби Ти тільки відчував їхню присутність! Якби вони лише могли зняти Твої проблеми, Твої турботи! І принести радість, якої я Тобі бажаю!
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Ти, можливо, посмієшся наді мною, але я бачила сон, в якому допомагала Тобі вирішити Твої проблеми. В цьому сні я послала Тобі дві дуже екзотичні квітки з темно-червоними пелюстками всередині і світлішого кольору (здасться, рожевого) зовні... Я сподіваюся, що всі Твої турботи вже випарувалися, як вода після короткого пустельного дощу, і що їх замінять сяючі квіти...
Твоя Айріс
(без дати. – Упор.)
Дорога Айріс!
Я підійшов упритул до відповіді на численну серію присланих Тобою відкриток сучасного західного
мистецтва. Все воно настільки різнопланове і рівнозначне, що мені годі не тільки висловити якісь міркування чи судження, а й розібратися в моєму ставленні до цих картин. Безперечно тільки одне – всі вони заставляють мене думати, відшукувати смислу, а деякі пригнічують або лякають.
Так, я згідний з Твоїми думками. Ці речі, на які Ти вказуєш, – вдалі. Але є й інші, які мені сподобались і
над якими я просидів багато часу.
Дуже мене кортить показати їх (і подарувати від Твойого імені) нашому небуденному в тому відношенні Панасові, але тепер я особисто не можу до нього поїхати. Твої привітання до нього я оформив своїми словами в письмовій формі і відправив йому.
Гарні відкритки, про це нічого й говорити, але наймиліші мені таки Твої тексти на них. Я тішуся незвичайно, але й лякаюся тієї своєї зухвалості, з якою я нав’язав Тобі такий нелегкий вантаж. І ще не можу придумати, як я маю зреванжуватися. Написав і аж самому ніяково стало, бо хіба можна оцінити і воздати Тобі?
Не можна. Можна тільки з зачудуванням стояти перед Тобою, такою незвичною, незвичайною, з таким
прекрасним серцем і таким гнучким розумом. Все це в мені давно викристалізувалося, я заворожений Тобою
і, можливо, найбільше завдяки Тобі я так швидко стер свої гіркі подряпини на свідомості після 11-річного
досвіду спілкування з нелюдьми. (закінчення немає. – Упор.)
18.12.78
(немає початку. – Упор.)

... частіше червоніє за зіпсовані кадри, аніж отримує вдячні погляди. Але перші кроки в мене пройдені,
і, як бачиш з оцих спроб, пізнати мене вже можна. Фотографія мене надзвичайно захопила, і я віддаю цьому
чаклунству немало часу, бо надіюся з часом заробити навіть якусь копійку. Страшенно хочу мати порядну
професійну камеру на широку плівку, навіть заходи деякі поробив, але як воно витанцюється, не можу знати.
Боже, як гарно, що Ти мені, жартуючи, пишеш про ревнощі. Люба моя, те, що я маю в моїй душі для
Тебе, – неподільне, нероздільне і непідробне, і його не можуть затьмарити красуні цілого світу. Тільки Твоя
фотографія висить у мене на стіні, і я навіть тепер дивлюся на Тебе побожно.
Мій день народження 12.11, і мені тільки 49 років. Лисина і сивина в рахунок не йдуть. Це для поваги і
солідності.
Завидую сіамському котові, який на Твоїх руках. І дурно він репетує.
А гармонія яка на Твоїй терасі! Мабуть, і в раю краще не буває.
Завжди з Тобою
Твій Зеньо
18.12. 78
Дорога Айріс!
Якось так вийшло, що я перед Тобою знов заборгував. Не вичерпав теми попереднього листа, а тут вже
нові, і вчора три відкритки з Каліфорнії. Ще вони не перекладені, ще не знаю, якими прекрасними словами
Ти відкрилася в них, а я переповнений великим змістом і не заглядаю, аби толково Тобі відповісти, а прикипів до аркуша, аби побути з Тобою.
Позаминулої неділі я був на дні народження в нашого неповторного модерніста Панаса, то набрався
вражень від його живопису на довгі дні. Згадували ми Тебе. Я вже раніше писав йому про Тебе і про Твої
картини і, гадаю, між нами трьома утворилося тоді коло. Я показував Твої знімки. Ти надзвичайно всім подобалася, і якщо від когось прийде лист, то це ніби у відповідь на поставлену Тобою у попередньому листі
проблему.
На днях я пішов із своїм апаратом до свого колеги фотографа і скапурив плівку на себе. Лишилося віддрукувати знимки. В наступних листах вони прийдуть до Тебе ще теплі.
Чи то би було дуже трудно вислати мені репродукції своїх робіт? Перепрошую, Твоїх робіт. І ще – репродукції кращих майстрів сучасного живопису. Це зв’язано не тільки з замилуванням до філокартії. Надзвичайно хочу увійти в світ абстрактного мистецтва. Світ привабливий і такий далекий мені і недосяжний.
З найсердечнішими побажаннями
Твій Зеньо
P.S. Сьогодні відправлю листа Ларі.
19.12.78
Дорогий Зенку!
Вчора я отримала ще одного листа від Тебе. Я захоплена!! Як завжди, я негайно віднесла його до най13

ближчої друкарні, щоб зробити копію, яку я відіслала до Віри для перекладу (...).
Фото, яке Ти вислав у листі від 27 листопада, стало моїм улюбленим. Ти такий гарний! І воно мені подобається тому, що наближає мене до Твого образу, який я «бачила» в своїх медитаціях. Задовго до того, як
Ти почав відповідати мені, як прислав своє фото, я пробувала створити Твій образ в своїй уяві. І ця фотографія була набагато ближча до тої картини, яку я змалювала, ніж будь-які інші. Єдина суттєва різниця полягає в тому, що я уявляла Тебе з більш продовгуватим обличчям. Я не «бачила» цих чудових скул і не можна сказати, що думала про вуса, які так мені подобаються. (А як мені подобається сорочка! Вона справді
Тобі пасує!) Шкода, що я не розумію напису на звороті фотографії. Шкода, що не маю ще перекладу ні цього листа, ні попереднього. Я також помітила окуляри у Твоїй руці і тепер уявляю, як Ти в них виглядаєш. Я
також інколи ношу окуляри – затемнені, бо занадто гонориста, щоб носити прості (...).
Чи Ти колись пробував уявити собі мене, перш ніж побачив моє фото? Я іноді думаю, що Тебе не хвилюють такі речі, принаймні не дуже хвилюють. (Чи Ти не був розчарований тим, що я не схожа на японку?)
Як бачиш, я можу бути дуже дурненькою. Ось чому я ціную твердження одної молодої жінки з мусульманського світу, коли вона пояснює, чому носить чадру, традиційне вбрання: «Коли покриваєш себе, то подаєш
свій характер, свою правдиву цінність, бо люди сприймають тебе не за тим, як ти виглядаєш, а за тим, хто ти
є. Я знаю пару, яка заручена. Вони обоє випускники коледжу. Мужчина ніколи не бачив своєї нареченої, але
покохав її за внутрішню сутність». Хоч ця ідея сприймається як чужорідна в нашому світі, я вважаю її прекрасною і надзвичайно притягальною (...).
Якби я була письменником, я б хотіла написати новелу, фантазію навколо цієї ідеї, але замість непрактичної чадри люди носили б щось типу космічних скафандрів. Чоловіки і жінки зодягалися б однаково, і їх
важко було б розрізнити. Ви могли ходити по пустелі, не обпечені сонцем, проходити крізь воду, не промокаючи, продиратися серед кущів ожини без подряпин і т. ін. Якої форми набули б тоді людські взаємини?
(...)
Ти знаєш, Зенку, я думаю, що сприймаю, читаю Твої думки, але, може, я помиляюся. (закінчення немає. –
Упор.)

20.12.78
Дорога Айріс!
Сьогодні починаю день з Тобою, власне з листа до Тебе. Накінець мене взяла простуда, і я, під тиском
благорозумності, сиджу в хаті. Надіюсь підігнати переписку, з якою навіть при моїй легкості трудно справитися. Повинен признатися, що все менше й менше в мене і до мене пропадає листів. Навіть від пані Горбач10,
яка в тому відношенню невезуча, прийшли три листи зі знимками. Мені дуже приємно, що Ти з нею підтримуєш листування. (...)
Я дуже радий, що подобаюся Тобі на фотографіях. Велика то штука зберегти в рисах обличчя щось погідне й привабливе після т а к и х перипетій. Але коли Ти знайдеш щось подібного в тому плані, то це буде
для мене великою нагородою.
Ти питаєш мене про настрій? Але ж бо в цьому, мабуть, весь мій секрет незнищимості. Я вмію подолати
негативні емоції, мені вдається в більшості випадків знаходити смисл екзистенції навіть у найбільш неприглядних обставинах. А тепер життя мене прямо-таки поцупило в свої лабети, приходиться соціалізуватися,
долати безліч побутових і інших проблем. Життя не дає довго варитися в почуттях минулого. Вони заживають, рубцюються, а іноді тільки доторкнешся до них пальцями і тішишся і ними, і тим, що вже пройшло.
Звичайно, все це в е р н у т и с я м о ж е, і, звичайно, Ти будеш знати.
Так, листи від 7.11 я отримав, як і за числа 10.11, 15.11, 16.11, 20.11, 22.11, а на інші чекаю.
Дуже мені потрібно вислати мойому другові гарні окуляри в масивній оправі. Адресу я вишлю ще сьогодні від нього.
З великим душевним розположенням і сердечним почуттям до Тебе.
Твій Зеньо
26.12.78
Дорога Айріс!
Сьогодні я вже немало потрудився над листами, але не можу відкласти перо, аби не написати Тобі хоч
кілька слів.
Ти пишеш мені із сонячної Каліфорнії, в Тебе гарний настрій, і я з великою приємністю простягаю свої
руки і гріюся від Твойого сонця і від Твоїх щедрот. Ти надзвичайно цікаво описуєш свої хвилини відпочинку, а я тішуся і думаю, чи розповільнився б я при подібних умовах і чи вдався б мені релякс.
Я з величезною запопадливістю поглинаю свої будні, не можу находитися вдовіль, натрудитися, виспатися. Неспокійна думка закручує пружину мого життя, а здоровий розсудок не хоче прислуховуватися до
скаженої сердечної аритмії.
У нас вогка погода, небо обважніло від надмірної вологи, яка пронизує кожну клітину. Жаль, що моя
непогода долетить до Тебе легкою меланхолією, але я вірю, що Ти лиш трішки посумуєш і будеш слати мені
свої чарівні, пронизані сонячними променями імпульси.
Оце моя відповідь на Твої три відкритки з Каліфорнії (15, 16, 20 листопада) . На листа від 22 листопада
я вже відповів, але в мене є ще один лист від 1 грудня з надзвичайно гарною знимкою і змістом, що своєю
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невідомістю переносить мене думкою в рай. Завтра мені його перекладуть, я вп'юся його змістом і буду сидіти над відповідями довше, як того вимагатиме моя вправність.
Прийми від мене найсердечніші вітання.
Твій Зеньо
Моршин
14.01.79
Дорога і люба Айріс!
Сьогодні наш християнський світ відзначає за старим стилем Новий рік, то я в припіднятому настрої після цілої ночі новорічних щедрувань попід чужі хати з численними друзями і односельчанами засилаю Тобі
найсердечніші і найщиріші віншування разом з великими і нетлінними своїми почуттями. Всіх щедрот землі
і неба бажаю Тобі, незрадливого серця, стійкої дружби, поводження в товаристві і того, чим Тебе так щедро
наділив Господь, великої людяності, співчуваючої душі. На сьогодні і на віки вічні. Хай не старіють ні Твоя
душа, ні серце, ні тіло. Хай в Тобі, як у краплині води, відіб’ється весь світ добра і заграє шляхетним брильянтом.
Різдвяні свята проходять у мене з надзвичайним і несподіваним піднесенням. Ніби після довгої летаргії
я прокинувся і пірнув з головою в традиції. Я добираюся до віддаленіших закутин у наших Карпатах. Буквально купаюся у фольклорі, в традиціях, в народній поезії, відшліфованій далекими століттями і донесеній до
нас поколіннями.
Люба моя, доля подарувала мені передишку в моїх трудах і подвигах. Вона така щедра і різноманітна
для мене, після пережитого і предвічного повернула світ такими гранями, що він заяскрів тисячами фейєрверків і тисячами калейдоскопів. І мабуть, найчудовніша із них це Ти – така вифантазована, така незбагненна і неповторна. Сталося те, що повинно було статися. За все моє мені Всевишній воздав із Твоєї ласкавої
руки. Станеться – я впаду знов на своїх крем’янистих дорогах, збудеться – від мене залишиться купка попелу, і вітер всмокче його в себе і мене не буде. Але не все пропаде. Залишаться мої почуття, залишиться пронизаний ними простір, атмосфера, а оця наша вічність переписки і дружби і того, що так буйно розквітло
між нами, буде під знаком найкращої з найкращих Айріс! Хай буде благословенним це ім’я в нащадках!
Я маю Твої нові листи, але не можу відповідати на них конкретно. Я посунувся в часі дещо назад, перечитую і переглядаю списані Тобою сторінки, і мене буквально розпирає від гордості і щастя. Це все – моє! І
для мене! І Ти – моя зоря ясна. І ні одної хмаринки на видноколі.
Люба, до мене добився Твій лист від 9 листопада. Гарний, милий лист, який і справді можна порівняти з
сонцем і який зігрів мене Твоїми променями. Настрій у мене гарний, я натренований долею, вмію зберігати
рівновагу і не пересмикатися ні перед своїми капризами, ні перед пристрастями. У свій час, коли було нелегко, а оточення впиралося в мене тисячами багнетів, я вдався до автосугестії, медитаційних вправ, максимальної зосередженості і дальше пішов шляхом самообмеження. Ого-го, скільки того всього було, аби бути,
але цей період канув у Лету. Нові умови диктують нову поведінку, але мінімуму й дисципліни я не попускався. Ти питаєш, чи люблю я вино etctr? Я занадто ціную себе, свій час і свою енергію, аби нейтралізувати
себе. Потурання плоті веде до ерозії духа.
В листі від 9 листопада є Твоя групова знимка. Ти пречудова. Вище всяких похвал і мрій. Затаєно я подумав собі, що так мала виглядати наша прамама Єва, що спокусила Адама. Дякую Тобі за знимку, а Богові
– що Ти така!
Я перейшов до листа від 12 грудня. З приємністю перечитую Твої такі вишукані слова побажань і привітань для мене і мого Славка. Повинен Тобі признатися, що я не дуже пристосований до сімейного щастя, а
об’єктивно у мене немає абсолютно ні умов, ні ресурсів. Не можу рівно ж уявити себе поглиненим інтересами побутовими, навіть підвищеними і благородними.
Сучасність звихнулася на методах виховання наступного покоління. Тих систем і так безліч, а індивідуальним інтерпретаціям немає ліку. Я ж особисто не став вдаватися ні до науки, ні навіть до домашніх традицій. Я трактую його (сина. – Упор.), як колись трактував близькою друга в поході, як однодумця, як однокамерника, як рівноправного. Мій педагогічний метод – ніякого методу. Залізними лишаються тільки загальнолюдські принципи: честь, справедливість, рівність і т. д., а на вівтарі – Правда. 1 багато-багато іншого, і
не всього можна так швидко добитися, але на сьогоднішній день (він у мене від 22 жовтня) цей юнак вірить
мені і, здається, вірить у мене. А сам він своєю природою – надзвичайно благодатна глина. Він дякує Тобі за
поздоровлення, дякує за марки і зі своєї сторони захоплений Тобою і дивиться на Твої зображення на знимках побожними очима. Тепер у нього новий крен, нове захоплення – карате. Чи можливо там у вас дістати
книжку, інструкцію чи щось у цьому роді? Не думаю, що це вже для нього так необхідно і що виллється в
щось і реалізується, але він просить, і я пишу.
Моє ім’я грецького походження. Означає воно «життя Зевса» чи щось у цьому роді. Я тішуся, що воно
Тобі подобається. Всі форми, висказані Твоїми устами, для мене приємні. Цілую Твої руки.
Зеньо
Моршин
(без дати. – Упор.)
Дорога Айріс!
Оце принесли мені переклад Твого листа від 8.01.79 p., який Ти написала на відкритці, де зображена ді15

вчинка з метеликом. В цьому конверті були три Твої знимки з Каліфорнії і одна, очевидно, в Твоїй кімнаті з
71 року.
Ще я отримав цілу серію відкриток (про це пізніше). Вже самі по собі вони рідкісна пізнавальна цінність для мене, а тут ще Ти спромоглася оздобити кожну з них чудовими текстами-мініатюрами, які буквально пронизують мене наскрізь.
Мені дуже приємно, що Ти запізналася з моїм кузеном Степаном, який живе у вашому місті і який таки
добре доклав зусиль, аби якось підтримати мене. 1 тепер, на днях, я отримав від нього великий пакунок. Це
дуже доречно, бо якраз тепер я перейшов до своєї хати.
З перепискою і всіма іншими поштовими операціями багато клопоту, але на це ради нема. Однак якщо
до того віднестися серйозно і не лінуватися, то можна добитися великих результатів. Це підтвердила наша
переписка.
Багато пишуть сюди листів, але ніхто із моїх друзів не може похвалитися таким чудом, яким стала для
мене Ти, моя дорога і неповторна. В моїй кореспондентській практиці не було випадків, аби хтось перевершив мене в пунктуальності і пильності листовній. Сьогодні я віддаю пальму першенства Тобі, Айріс! А заодно кланяюся низько, цілую Твої руки з ніжністю і любов’ю. (...)
Твій лист надзвичайно поетичний і задушевний і як ніщо інше відриває мене від буднів і переносить у
царство фантазій і мрій.
Славко дякує за поздоровлення і засилає свої найщіріщі вітання. Чекає на книгу про карате. Мої друзі,
які знають Тебе і жваво цікавляться нашою перепискою, вітають Тебе і бажають всього надзвичайного в
Твойому житті.
Зеньо
22.01.79
Дорога і люба Айріс!
Сьогодні я отримав Твого листа від 8. 01, але так як він недоступний мені без перекладача, то я перечитую попередні і вдивляюся чарам їхнього змісту. Надзвичайно Ти щедро обдаровуєш мене своїм серцем, і я,
досить-таки обшарпаний життям, розчулююся, впадаю сентиментальність і пускаюся в карколомні ілюзії і
мрії. Ти питаєш, як я це сприймаю і чи не думаю про Тебе, як про божевільну. Люба моя, життєві дороги настільки тверді і круті, людина в наш час опустилася так низько на землі, і всього грубого, буденного і ординарного так багато навколо нас, що Те, що Ти мені говориш і несеш у кожному слові, звучить для мене чарівного музикою, манить мене, захоплює і ніби на крилах підносить. Благословенна будь за все, що Ти зробила для мене, за ту радість, яку Ти мені даруєш з кожним своїм листом. Я тільки молюся, аби Твоє серце не
втомилося випромінювати тепло, аби Твої почуття були для мене ясним світильником, а наша дружба стала
прикладом для тих, хто бачить у тому сенс.
В цьому листі я висилаю Тобі ще дві фотографії, а в наступному розпічну нову серію тих, що зробив
спеціально для Тебе вчора. Я знаю, що вони не зовсім досконалі, часто з технічної сторони, а частіше що не
завжди вдається позбутися пози, скованості. Але в кожній з них є якась моя риса, і ні від чого я не маю права відпекуватися, хоча б вони свідчили і не на мою користь.
Твої знимки чарівні, але ж бо й Твоїм фотографам легко, бо мають перед об’єктивом небуденної краси
жінку. Ти всяка, на кожній із світлин близька мені й рідна, але ніяка зовнішність не може зрівнятися з тим
образом, який витворився в моїй уяві і фантазії. Я віднайшов у Твоїй душі неперевершені скарби. І я багатий
не як Крез, а як обірванець-блаженний, на якого зійшла благодать Господня.
Твою фотографію в сонячних окулярах я маю перед очима. Ти мені зробила вишуканий подарунок. Ти
вище від всяких мрій.
Синові вітання передав. У минулому листі він просив прислати йому брошуру по карате, але хтось мені
відповів, що в нас ця боротьба заборонена, то не знаю, чи варто спокушати долю. Дякуємо за марки. Маємо
від них приємність і заняття з виміном.
Маю ще дві Твої відкритки від 25 грудня і 1 січня. Дуже дякую.
Вітаю сердечно Ларі, від якого я отримав листа, пані Ірену Заблудовську, також маю її відкритку (листи
ще не отримав). Прошу також привітати пана Джорджа і всіх інших, хто бажає цього. Для Тебе збираю по
лісах і полонинах карпатських найкращі краєвиди, шум лісів, запахи землі нашої і приношу Тобі в подарунок разом з найщирішими і найніжнішими почуттями.
Твій Зеньо
Моршин
23.01.79
Дорогий Зеню,
Знову не знаю, як розпочати цього листа: в голові так багато різних думок. Передусім хочу сказати Тобі, з яким нетерпінням чекала можливості написати Тобі, але слова цього не передають. (...)
Можливо, я говорила Тобі раніше, що останні кілька років присвятила себе графічному мистецтву, головним чином дерев’яним блокам та блокам з лінолеуму. (Чи пам’ятаєш фотографію, вислану мною з художньої виставки?) Я ще не сфотографувала свої відтиски, але зроблю це в близькому майбутньому. Рік тому я
пройшла восьмитижневі курси, де навчалась процесові писання на шовку, що мені справді сподобалось, але
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ще необхідно вісім тижнів, щоб знати, що я роблю. Є різні технічні прийоми, і я ними ще не оволоділа. Сподіваюсь до цього скоро повернутись.
Ти просив мене «прочитати» Твоє фото, і мені це важко. Передусім я схильна розглядати його на Твою
користь, бо знала Тебе раніше, з Твого першого листа. Немає потреби говорити, що моя реакція на Твої фотографії є емоційна і дуже особистіша. Здається, я вже писала раніше, що завжди маю це дивне відчуття, коли дивлюся на Твоє фото.
Отже, я бачу особу, зовсім мені незнайому, і водночас це є хтось, кого я знала завжди... Окрім цього, я
бачу сум, тривалий біль, який не хоче залишити Тебе, і, можливо, трохи розчарування. Але я не бачу гіркоти
і в цьому вбачаю Твою силу. В Твоєму смуткові і болю я бачу тріумф. Ні, Ти ніколи не переконаєш мене, що
в Тобі є щось непривабливе. (...)
Знову вкладаю деякі фотографії з Каліфорнії. Одна з них – з дикими осликами на шляху в Долину Смерті. На іншій видно скелясті утворення, від яких перехоплює подих, а на віддалі – соляні печери. На третій
фотографії я стою в солі, що виглядає, як справжній сніг. На жаль, мені забракло плівки, коли я наткнулася
на два малих соляних озерця. Вони настільки нагадували крижані, що я мусила торкнутися води, щоб переконатися, що вона не холодна. Як би мені хотілося, щоб Ти все побачив! Як би я хотіла також побачити Твої
Карпати! (...)
Твоя Айріс
5.02.79
Найдорожчий Зеню,
(...) Я читала й перечитувала Твого листа від 14 січня. Він такий прекрасний! Це поезія, це більше, ніж
поезія, це Твої почуття, це Ти сам!
Коли я перечитувала його знову й знову, я відчула солонуватий присмак і немов задерев’яніла. Ти перебував у збудженому настрої, писав, що чекаєш нових труднощів, про прах і вітер. Ні, Зеню, мій любий друже, ще ні! Я відганяю від себе цю картину і заміняю її іншою – тою, що висловлювала раніше. Наша дружба
щойно розпочалась, ми ледве привітали одне одного, ми не можемо сказати «Прощай!». Думаю, що Ти піклуєшся про себе, наскільки вистачає сил, але прошу Тебе, не накликай біду на себе, виглядаючи її. Занадто
часто люди-бояться гіршого і отримують його. Зеню, мій найцінніший друже, чи земне життя стало таким
тяжким для Тебе, що мало значить, чи Ти лишишся тут чи перейдеш в інші виміри?..
Зеню, мій прекрасний друже, припускаю, що я дуже егоїстична. Натхнення від Твоїх листів, Твоя дружба і Ти сам є тим, до чого я дуже звикла.
Твоя Айріс
20.02.79
Добрий день, Зеню!
(ця фраза написана українською мовою. – Упор.)

Тепер, коли я мала перший урок з української мови, я почуваюся надзвичайно по-дурному. Мені прийшло в голову, що я не знаю, як вимовити те, що написала вище.
Я читала й перечитувала два Твоїх останніх листи (від 14 й 22 січня) і прагнула знайти спосіб, щоб відповісти на Твої прекрасні слова і думки. Навіть музику не могла б я зрівняти з ними, а Ти собі навіть не уявляєш, як сильно я люблю музику. Не знаю, чи могла б я існувати без неї. На щастя, я люблю її розмаїття –
від індійської, китайської, японської, індонезійської, африканської до модерного джазу і року, – але найбільш затишно почуваю себе з музикою класичною. Над усе я люблю камерну музику (Шуберта, Гайдна,
Бетговена та ін.) і Вагнера. Один акорд з будь-якого твору Вагнера буквально зводить мене з розуму! Я
п’янію від неї! Я ладна поміняти музику на їжу...
Вітаю (українською мовою. – Упор.)
Айріс
22.02.79
(лист З.К., початку немає. – Упор.)

...ніжне і поза всякою скептичною роботою розуму.
Дуже дякую за книжку з репродукціями. Звичайно, жаль, що я сам не можу вчитатися в неї, але на те
раду можна знайти.
В останніх відкритках Ти запитуєш мене, чи ходжу я до музеїв і чи є цікаві експозиції. Зовсім не маю
що Тобі відповісти чи, власне, можу дати тільки таку відповідь, яка не з найкращої сторони покаже мене. Не
був я ще жодного разу в музеї від самого звільнення, хоч не можна сказати, аби не було цікавих експозицій
чи не було в мене для цього охоти. Вживання в нормальний життєвий ритм дається не такто легко. Поки що
запричастився в концертних залах. Дійду і до музею, і до інших ділянок витвору людського духу.
Однак відкриток з експонованих картин в музеях дістати не можливо, бо типографічна справа реалізується значно повільніше. І реалізують образотворчу продукцію через спеціальні магазини. Я дуже втішився,
що Ти хочеш познайомитися з нашими культурними надбаннями, але буду вимушений задовільнити Твою
цікавість тільки тим, що в даний момент на прилавках магазинів.
З цікавістю читаю про Твої заняття. Гадаю, що це надзвичайно цікаво, але не легко. Безконечні пошуки
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і знахідки. Бажаю Тобі творчого незадоволення. 1 вище, і вище, аби аж голова закрутилася.
За фотографії дякую. Ти прекрасна, і я постійно напластовую на свою душу і серце нові враження від
нашого спілкування.
Висилаю книжки з репродукціями. Хоч би вони сподобалися Тобі.
Всіма думками і почуттями я повсякдень з Тобою і в наївній надії, що колись настане час наших милих
розмов на дійсності.
З ніжним трепетом до Тебе
Твій Зеньо
Моршин
P.S. Це відповідь на Твого листа від 23. 01. 79 р. і на 10 відкриток, які надійшли до мене за останній час.
1.03.79
Дорога Айріс!
Наближається день Твого народження, і я з піднесеним настроєм входжу все глибше і глибше в себе з
надією, що мені вдасться переселитися духом до Тебе і торкнутись Твоєї руки. Уста мої прошепчуть найзаповітніші слова привітань, побажань, поздоровлень, і я буду радіти Твойому розпроміненому обличчю, Твоїм палаючим очам І святковій радості.
Будь зачарована душею, і хай Тобі завжди вдається приносити своїм друзям радість, як це Тобі вдалося
здійснити зі мною.(...)
Оцей лист – виключно мої поздоровлення на день 14 березня. Дуже прошу, аби мої скромні слова в
Твоїй душі розцвіли пишними бутонами з чудовим запахом і поглибленим змістом і востократ збагатились
Твоєю уявою і фантазією.
Я ж у Твій день народження буду сидіти перед Твоїми фотографіями і благословляти небо, що післало
мені Тебе, таку розпромінену і велику серцем.
З любов’ю
3. Красівський
Моршин
10.03.79
Люба Айріс! .
Твоїх два останніх листи і декілька відкриток та ще Твій день народження, що ось-ось підходить, наповнили всього мене Твоїми настроями, думками і незрозумілим мені сердечним щемом.
Твої листи настільки чудові і пронизані такими ясними і гідними подиву думками і почуттями, що я,
читаючи їх і перечитуючи знов і знову, не можу вийти з їхнього потоку і не можу зігнати зі свого лиця благого і, боюся, придуркуватого виразу.
Хочу сказати Тобі, що із всіх тих численних листів, які я постійно отримую, Твої приносять мені якусь
особливу радість і я з зачудуванням сприймаю Твої такі щирі і сердечні відношення до мене, як ласку небес.
(...)
Я вислав Тобі три бандеролі з книжками, в яких репродукції і тексти до них, а біля мого стола лежать
запаковані ще шість бандеролей такого ж характеру, які постепенно буду висилати.
Вибач тільки, що надсилаю не авіа, а звичайною поштою, але тут увійшла в ролю найпрозаїчніша сторона нашого життя – авіа набагато дорожче.
Здавалося, що є шанс на зустріч, але виходить неув’язка, бо у виклику переплутана дата мого народження.
З найсердечнішими побажаннями залишаюся з тугою і бунтівливим смутком.
Твій Зеньо
Моршин
14.03.79
Найдорожчий Зеню,
Ризикуючи набриднути, я знову пишу до Тебе і в майбутньому писатиму Тобі знову і знову і сердитиму
Тебе своїми дурницями (про які Ти такої високої думки). Я перебуваю в гарному і досить гумористичному
настрої, отримавши вчорашнього Твого листа від 25 лютого. Зовсім недавно Віра зробила мені його усний
переклад по телефону, а скоро матиму письмовий. Цей лист зробив мене особливо щасливою з багатьох
причин. По-перше, мене захопив його зміст!!! А також фотографії!! Вони подобаються мені (особливо та, де
Ти сидиш у кріслі з вазою поперед себе і зі свічкою позаду. Ти дивишся через плече). Я знаю, що Ти дуже
зайнятий зараз і маєш багато про що думати і багато чого зробити. Коли хтось надзвичайно завантажений,
то навіть писання листів стає розкішшю. Лиш Ти знаєш, скільки листів можеш писати. Що стосується мене,
то я писатиму знову і знову, навіть не отримуючи багато відповідей. Я також буду думати про наші майбутні розмови, про літо, його квіти і всі інші чудеса, які воно принесе.
Сьогодні я святкую свій день народження і щаслива, що можу провести його з Тобою. Твоє фото переді
мною (те, про яке я згадувала щойно), і Ти безперечно гарний. Твої очі чарують мене. Сьогодні я прагну,
щоб дух мій був поряд з Тобою весь час і щоб Ти свідомо відчував його, коли тільки забажаєш. Іноді він
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ширятиме над Твоєю головою, як колібрі, і шепотітиме в Твої вуха мої мрії. Або примоститься на Твоєму
плечі й прилине до Тебе, як бабка, тріпочучи своїми крильцями. А то наче з невідомості він поскаче перед
Тобою, як жабка, і це, може, розсмішить Тебе. А може, він вмоститься на голову, як павук зі стелі, і залоскоче Твого носа. Я знаю, що Твій дух зі мною багато часу, і я понесу його у свої фантазії й мрії.
Мій маленький павучок цілує кінчик Твого носа (...)
Айрі
19.03.79
Найдорожчий Зеню,
Ти – чудо! Дякую за вітання до дня народження, які Ти надіслав телеграмою. Вона принесла мені багато
радості, і я відчуваю тепло Твоїх вітань і добрих побажань. (...)
Зеньо! Як Ти можеш говорити, що Ти для мене – тягар? Я люблю писати Тобі, думати про Тебе, роздумувати над багатьма речами, які хотіла б обговорити з Тобою, про які хотіла б дізнатися від Тебе. Ти – рідкісна людина; можливо, найбільш унікальна, яку я коли-небудь знала. Наше листування, наша дружба і цей
зв’язок між нами, який неможливо пояснити, є джерелом великої радості для мене. Я лише боюсь, що Ти
дуже переоцінюєш мене і що в майбутньому розчаруєшся.
Нехай мої почуття огорнуть Тебе, як теплі обійми. З любов’ю
Айріс
27.03.79
Дорога, люба Айріс!
Відписую на Твої листи, на карточки, на першу бандероль, на репродукції Твоїх філігранно виконаних
творів і на фотографії. Ніби сонце пролилося на мене своїми променями і загріло мене зсередини. Зворушений, захоплений і безнастанно гублюся в словах і виразах, аби тільки спромогтися хоч у якійсь мірі виразити
недосконалістю людської мови те, що теплиться в мені і що призначено тільки Тобі одній.
Переді мною ціла галерея Твоїх фотографій з останніх листів. Я вдивляюся в них, шукаю і так багато
знаходжу, що дійсно світ яснішає. Надзвичайно приємно мені перебувати в листовних розмовах з Тобою. З
Тобою я можу легко спілкуватися, думка стає легкою і переважно спливає на папір стрімким передзвоном
гірського потоку.
Лаура і Віра, яких я вперше побачив, але до яких давно прихилився серцем, – надзвичайно симпатичні і
життєрадісні дами. Прошу кланятися їм від мене.
Вельми радують мене репродукції Твоїх робіт. Їх зібралося в мене чимало, а з деякими я знайомий уже
з раніших фотографій. Гарні вони – і так багато заложено в них і змісту, і символіки, і гумору. Гратулюю.
Десь на днях поїду до мого друга Панаса, завезу ласкаво прислані Тобою репродукції модернового мистецтва і книжку «Pop-art» і побачу, яке враження справлять на нього Твої твори. Можливо, отримаю в нього репродукції його картин, хоча б у чорно-білому репродукційному виконанні, і вишлю Тобі. Також заберу в
нього свій портрет, який він сотворив, але який я так і не спромігся забрати від нього.
Поки що життя продиктувало мені такий ритм, що я не мав змоги споріднитися ні з театральними сценами, ні з концертними залами, ні з картинними галереями. Був у мене великий голод на звичайне спілкування з людьми. Треба було якось звити і причепурити своє гніздо, докласти рук і коштів до ремонту. Однак
відчуваю, що внутрішньо в мені наростають зміни. Все більше і більше кортить мені посидіти за столом, піти в ліс, зануритися в книжку.
Відвідав я недавно виставку графіки Івана Остафійчука 11. Не було в мене аж надто багато часу для всіх
його експонатів, але до одної з картин я повертався по декілька разів.
Купити тут щось із приводу виставки я не зміг, бо нічого не було. А в спеціалізованих магазинах придбав декілька книжок з репродукціями, з яких більше половини вислав. Завтра знов вишлю.
Тільки в останніх двох місяцях я почав відвідувати концерти. Тільки в останніх тижнях влився в гармонію музики Й.-С. Баха. Мабуть, цей композитор найспівзвучніший моїй душі. Хоч, зрештою, переді мною
terra inkognita одної із найбагатших ділянок людського духу, і ще коло багатьох композиторів я зігрію собі
душу.
А легку музику я слухаю постійно за роботою. Спочатку я взявся було за касетну фонотеку з цієї ділянки, але дуже швидко відчув поверховість впливу цієї музики. Мрію про фонотеку з тих творів класичної
спадщини, які найбільше виражають мене. (...)
Господи, знову я розписався до недозволених розмірів і наражаюся на небезпеку сприкритися або навіть набриднути Тобі, але мушу розповісти, що друзі мої з Ізраїлю вже вдруге допустилися помилки. На цей
раз Ребінер Нір прислав мені візу на в'їзд до Ізраїлю з помилковою датою народження. Замість 29-го року
там проставлений 39-й. Це лестить мені, як може лестити старій панні бути на 10 років молодшою, але документ від цього стає непригідним навіть для пробних кроків. Та ще не вписаний мій Славко, який не конче
захоче розлучитися зі мною. Чекав я з нетерпеливістю листа від Степана12. Гадаю, він міг би багато і порадити мені, і зарадити, але листи його до мене не доходять.
Будь добра, поспівчувай мені і приложи свою ангельську руку до мого пульса.
Степанові вітання. Пані Irenie Zabludowski najserdeczniejsze zyczenia13 (рекомендованого листа її я не
отримав, а тільки карточку).
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Для пані Лаури сонячний промінь на кожний день.
Для Віри, такої життєрадісної, для сестри моєї по роду вітання від землі рідної.
Для Тебе, Айріс, неповторної, великої духом І серцем, неперевершеної в дружбі і почуваннях, оберемок
пролісків землі моєї.
Кланяюсь і обнімаю.
Зеньо
Моршин
27.03.79
Дорогий Зеню,
Переклад Твого листа, датованого першим березня, лежить переді мною, і я захоплена! Твої прекрасні
слова, думки, добрі побажання і саме Твоє існування приносять мені більш ніж щастя, вони роблять моє
життя більш довершеним, ніж будь-коли досі. Виявляється, що, незважаючи на відстань, ми все-таки провели разом мій день народження, і я особливо радію з цього приводу! Сам день народження не мас особливої
ваги (він лише значить, що я постаріла ще на рік, а я вже й так останнім часом подалася), але той факт, що
наші розум і душі зустрілися, приносить мені щось більше, ніж радість...
Бувають хвилини, Зеню, коли я відчуваю, що ми знали одне одного раніше, в іншому житті. Можливо,
віра в те, що людина народжується знову і знову, здається Тобі нерозумною, але мені вона допомагає, і я
ввела її в свою систему віри. Недавно я прочитала книгу Юнга, в якій він стверджує, що віру не обов’язково
треба розгадувати, тому що нема підтверджень її існування. Якщо віра допомагає, тоді нема доказів проти її
існування, нема причин її розгадувати. Я повністю розділяю цей підхід. Віра в реінкарнацію (перевтілення)
допомагає мені, особливо тому, що я залишила багато речей незавершеними, незробленими і ще маю багатобагато навчатися. Отже, немає підтверджень проти цієї системи віри, але є багато очевидних свідчень в користь її. Якщо все видається Тобі наївним і простим, зваж ось на що: якби люди вірили, що їм доведеться
жити з результатами їхніх дій (чи бездіяльності) в наступних століттях, що їм доведеться жити в світі, який
вони допомагали формувати, який вони зробили кращим чи гіршим, – як би вони себе поводили? Мені також подобається думати, що я матиму можливість вчитися і виконувати багато речей, які не змогла виконати в цьому житті, що я знову і знову зустрічатиму деяких людей, що я зможу заплатити свої борги і виправити помилки, а понад усе, що я буду зростати, розвиватися і еволюціонувати і ставати комось, ким ніколи
не зможу стати у цьому житті, у моїй теперішній формі. Я могла би навіть стати чоловіком! Я впевнена, що
була колись чоловіком, частіше, ніж жінкою, тому часто забуваю, що я жінка, особливо коли занурена в
працю, інтенсивно сконцентрована. (...) Можливо, в нашому наступному житті ми будемо найближчими
друзями, членами однієї родини або хто знає ким. А в цьому житті ми маємо дружбу, яку не можна висловити словами...
З любов’ю
Айріс
2.04.79
Дорогий Зеню,
Сьогодні один з дощових похмурих днів, і в домі холодно. Я зігріваюся, читаючи і перечитуючи деякі
Твої листи. Вони такі чудові! І насолоджуюся їхнім теплом, як ящірка – сонцем пустелі. Досі не маю письмового перекладу Твого останнього листа (від 10 березня), але Віра зробила мені переклад по телефону. Так,
я вже в курсі щодо проблеми з точною датою Твого дня народження, і це є причиною мого теперішнього
дещо пригніченого настрою (...). Проте я оптимістка і знаю, що рано чи пізно все буде добре. Хоча я б хотіла, щоб усе сталось швидше, а не пізніше. Чим швидше, тим краще! Якби я могла хоч чимсь допомогти Тобі! Якби я тільки могла! Тим часом я тільки можу пересилати Тобі підбадьорливі слова і ніжні думки. (...)
Мені здається, що я одна з тих людей, які палко бажають всякого прояву тепла. Я емоційно зігрілася,
читаючи Твої листи. Стараюся зігріти себе й фізично, тримаючи одну з своїх киць на колінах, але вони не
хотять цього і тікають від мене. (...) Я також стараюся триматися при здоров'ї, залишаючись худою, але вадою такого стану є те, що я мерзну більше, ніж інші люди, які здебільшого мають надмір ваги. Вони, в свою
чергу, терплять від спеки, яку я переношу досить добре. (...) Не можу собі уявити, як би я боролася з земним
тяжінням, маючи тягар надмірної ваги. А я планую жити довго і здоровим життям.
Як бачиш, мої думки сягають у майбутнє, і це тішить мене. Маю надію, що потішить і Тебе. Ти дав мені
так багато тепла своєю дружбою, і я прагну її ще більше. Я знаю, що можу розраховувати на Твою підтримку моїх спроб у мистецтві, на Твої добрі побажання в усіх моїх починаннях і ще багато на що. Особливо чекаю від Тебе нових ідей і розмов про багато речей, які ми ще не обговорювали. Навіть інтелектуальної розмови, яка дещо лякає мене, бо я не інтелектуалка.
Тепер, коли я зігрілася в Твоїй присутності тим, що пишу Тобі, маю надію, що частина цього тепла дійде до Тебе. Вона дасть Тобі розуміння того, як багато наша дружба значить для мене (...) Маю надію, що таки зможу підбити Тебе інколи сміятися.
З любов’ю
Айріс
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10.04.79
Найдорожчий Зеню,
Переді мною Твій останній лист (від 10 березня), і я серйозно думаю вивчати українську мову, тому що
в цей момент мене охоплює почуття розгубленості. Я ще не маю перекладу цього листа, але дуже хочу знати, слово в слово, про що він говорить. Це нагадує мені вірш індійського поета Рабіндраната Тагора. Я хочу
поділитися ним з Тобою:
«Я прокинувся і побачив вранці цього листа. Я не знаю, про що він розповідає, бо не вмію читати. Я залишу розумну людину наодинці з її книгами, я не буду турбувати її, бо хто знає, чи зможе вона прочитати
те, про що говорить цей лист.
Дозволь мені прикласти його до чола і притиснути до серця свого.
Коли наступить тиха ніч і одна за одною з’являться зорі, я розгорну його на колінах і сидітиму мовчки.
Шелестливе листя прочитає мені його вголос, прудкий струмок продзюркоче його, а сім розумних зір
проспівають його для мене з небес.
Я не можу знайти те, що шукаю, не розумію, чого навчуся, але цей непрочитаний лист полегшив мою
втому, а думки перетворив на пісні».
Хоч Тагор розуміє це в ширшому сенсі, але тут це також підходить.
Отже, поки я не знаю буквального змісту Твого листа, я буду щаслива знати, що він містить Твої думки
та почуття, Твою суть, і що це може бути тільки прекрасним...
З любов’ю
Айріс
17.04.79
Найдорожчий Зеню,
(...) Декілька ночей тому я слухала перші три частини своїх записів «Парсифаля». І це було неймовірно
прекрасно – частково тому, що я бачу все ясно в своїй уяві (жодна сценічна постановка не може бути кращою), а ще більше тому, що він доносить до мене красу людського духу. Це, звичайно, змусило мене думати
про Тебе, ніби душа Твоя прийшла привітати мене. Єдине, що мене бентежить, – це те, що така особа, як Вагнер, дух якого не був аж таким прекрасним, могла створити таку музику. Можливо, вся краса його душі відійшла до музики, залишаючи Вагнера, його особу, дещо збіднілою. Минулої суботи я чула всю виставу по
радіо в живому виконанні трупи Метрополітен-Опера. Я нічого не робила, лише слухала, дозволивши звукам заполонити всю себе.
З любов’ю
Айріс
23.04.79
Дорогий Зеню,
(...) Я хочу Тобі сказати, що мені не потрібен був переклад, щоб зрозуміти телеграму, яку Ти мені прислав на день народження. Слова були подібні до чеської мови, якою я вміла говорити в дитинстві, і я зразу ж
розпізнала їх. Це зробило Твої чудові вітання ще більш прекрасними...
Вітаю Тебе з великою любов’ю та ніжністю
Айріс
24.04.79
Дорога Айріс!
Як звикле, переді мною лежать кілька Твоїх листів, і я, беручись за листи до Тебе, перечитую їх наново.
На одні я вже відповів, другі – зовсім свіжі і ніби з докором дивляться на мене. «Відповідати треба швидше,
писати треба тепліше і ніжніше», – ніби говорять мені Твої конверти, і я сиджу і картаю себе.
Зате листи Твої, як запах весни. Не начитаєшся, не надихаєшся. Тільки людина з великим серцем здатна
на такі почуття і на такі слова.
1 розгублено сиджу над карткою паперу і думаю, що все те, що я пишу і напишу, ніби слабка тінь Твого
захопленого і великого, Твого щирого і чистого.
Я уявляю собі Тебе за Твоїми мистецькими заняттями, в любові до квітів, до музики, в Твойому щоденному світі і не можу навіть у думках дорівнятися Тобі. Найперше, що в багатьох випадках, особливо в культурно-мистецькому аспекті виховання, я відчуваю в собі велику недошліфовку. Очевидно, я забагато був відірваний під нормального життя, а тепер навіть при найбільшому прагненні подолати білі плями я цього
зробити не можу, бо і в побутовому плані, і в фінансовому, і в багатьох інших я маю чіткий ряд невирішених
проблем. І скрипить моя колимага, і стрягне в баюрах, і ніби аж мозолі набиваю на своїм карку, а оглянешся
назад – простору не подолано, він весь попереду.
До речі, Ти вислала мені в грудні минулого року пакунок. Його ще й досі я не отримав. Якщо він не повернувся, то, прошу, рекламуй його. Нема ніякої рації в тому, аби він пропав.
Ще мене турбує, що від брата мого Степана нічого до мене не доходить. Правда, Ярослав отримав від
нього коротенького листа, в якому він повідомляє, що вислав на його адресу пакунок (замовлення на окуляри, яке я подав на Твою адресу), але самих окулярів ще нема.
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Мої проблеми з виїздом стоять на місці. І мало того, що дата народження невідповідна, що Славко не
вписаний, – ще, мабуть, треба мати такого опікуна, який би зі мною їхав. Ще кажуть, що виклик має бути від
когось із рідних. Та ніж це все збігнеться і вирисується, мені треба влаштувати своє помешкання. Отож, я
копаю чи, радше, вкопуюся під будинком, аби влаштувати внизу ванну і фотолабораторію.
Дуже перепрошую, що в цьому листі не вкладу своєї фотографії, але я вичерпався, а нових не наробив.
Сердечно дякую за фотографії, які мені дуже подобаються і якими я пообставляв свого стола. Я постійно в спілкуванні з Тобою.
На цьому прощаюся з Тобою до наступного листа. Прощаюся з сердечною тугою, з переповненою
вщерть душею, з непереможним бажанням бути для Тебе прибіжищем у дні смутку і радості.
Кланяюся Вірі, Лаурі, Ловренсові, Степанові і всім-всім, кому це приємно.
З найсердечнішими вітаннями
Зеньо
Моршин
P.S. На днях (17-18квітня) я вислав ще три бандеролі з книжками про мистецтво.
8.05.79
Дорогий Зеню,
(...) Нещодавно я висловила побажання побачити картину Карпатських гір, і минулого суботнього вечора моє побажання збулося. По телебаченню показали фільм під назвою «Тіні забутих предків». Він був
створений у 1964 році. Я зрозуміла, що багато зйомок було зроблено в Карпатах, Він надзвичайно гарний,
зображає багато звичаїв та традицій. Мені особливо сподобалася музика, хоч вона зовсім незвична для вуха.
Не знаю, чи це була автентична старовинна музика, чи виконувалася на справді старовинних інструментах,
але ефект був вражаючий. (...)
З любов’ю
Айріс
17.05.79
Дорогий Зеню,
(...) Передусім я повинна сказати Тобі про новини, які я отримала вчора вранці. Мені дали прізвище
Твоєї нової дружини і її сина14. Лише одна моя половина здатна повірити, що Ти одружився. Не повірю в це,
поки не почую від Тебе. Може, Ти написав про це в листі, який не дійшов. А може, про це йтиметься в листі,
який я отримала вчора. Цю інформацію я маю від відповідальної особи, а тому практично можна допустити,
що це правда. Як Ти вже знаєш, я збираю потрохи речі для пакунка Тобі, Славкові, Твоїй дружині і її синові.
Я знаю, що синові Твоєї дружини 1 липня буде 15 років, але не впевнена, чи дійдуть речі точно на його день
народження. Я зроблю все можливе.
Я також мушу помагати ще й іншим, і поїздки мене зовсім виснажують. Мені подобається робити всім
приємне, але я не можу займатися іншим і робити це однаковим способом. Я чудово розумію, як себе почуваєш, коли чогось чекаєш, але хочу Тобі повідомити, Зеню, що я роблю все, що в моїх силах, щоб скоріше
все це Тобі вислати. Дуже жаль, але мине трохи часу, перш ніж воно дійде до Тебе. Будь ласка, будь терпеливим.
Минулого тижня я отримала 6 Твоїх книжок. Вони дуже гарні, дякую Тобі. Я їздила в Метрополітен –
музей мистецтва, купила там 2 книжки. Думаю, що вони будуть Тобі цікаві, я їх вишлю.
Будь ласка, відпиши мені обов’язково на цей лист. Мені тепер дуже тяжко, і я ніби одержала урок, аби
бути сильною.
Я бажаю Тобі всього найкращого в світі! Я бажаю Тобі і Твоїй дружині щастя і гарного життя!
З найтеплішими вітаннями і любов’ю
Айріс
17.05.79
Дорога і люба, моя незамінима Айріс!
В мене перед очима кілька перекладених Твоїх листів, і я можу, відрішившись від зовнішнього світу,
посидіти з Тобою, подивитись на Твої фотографії й до душевного проясніння наспілкуватися з Тобою. Про
те, як багато думок і почувань зв’язано з Тобою, в листі несила розповісти. Ти, з Твоєю ласкавою душею і
заворожуючою усмішкою, прийшла до мене, як весняне сонце, і пронизала мене промінням і зігріла мене.
В Твоїх листах так багато щирості і прихильності, так багато непідробних і нешаблонних почувань, що
я раюю і дякую Богові, що привів Тебе на світ і покликав до мене, наперед відшліфувавши і ошляхетнивши
Твоє серце і душу.
Мені добре з Тобою, і коли вже втічу від життєвої суєти, трудів буденних і невідкладних обов’язків до
розмови з Тобою, то відчуваю вивершеність свою, як у ті не так вже далекі часи, коли крім думки і фантазії
в мене нічого більше не було.
Маю перед собою декілька Твоїх листів, але сиджу над одним, над листом від 1 травня. Думаю до болю
в скронях і мучуся, чи не завдав я Тобі якихось прикрощів. Заглиблююся в себе, аналізую настрої, події свого життя за останній час, шукаю своєї цільності і праведності, і ніби все в мене гаразд, а чогось смуток і
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присмак вини оповили мене, ніби прозорим серпанком.
Яка Ти велика своїм розумом і серцем. Як делікатно і гарно, як заспокійливо Ти пишеш про мої матримоніальні справи і тут, як завжди, ідеш до мене з лагідністю і знов несеш мені радість і щастя.
Ні, ніхто і ніколи не підмінить мені мойого синього птаха, моєї голубої мрії. Молю Тебе – випогоди свої
настрої, налий своє серце любов’ю, обкури свою душу духмяностями найпрекрасніших людських почувань
дружби і любові, бо не за горами той час, коли ми зустрінемось із Тобою і я з побожністю поцілую Твої руки.
Завжди з думками про Тебе, обнімаю і цілую,
Твій Зеньо
Моршин
P.S. Дякую за марки і книжку з репродукціями модерного мистецтва. Я отримав її й передав Панасові.
Надзвичайно він втішився і дякує Тобі.
Вітаю Віру, Лауру, Ірену, Ларі. Степанові написав сьогодні листа у відповідь на його святкові поздоровлення.
27.05.79
Люба Айріс!
Оце отримав Твого найсвіжішого листа. Так мені повезло, що ще на пошті вчув його зміст. Листи Твої –
моя розрада, мій сонячний промінь у всяку погоду, і скільки б Ти їх не написала, я завжди – чекаю на нові.
І цей лист, може, глибше, як інші, увійшов у мою душу, і я відчув, як щось стиснулося і заквиліло. Чогось повіяло на мене сумом, і проросло несміливе почуття вини перед Тобою. Її в мене нема, як нема і не
може бути у новонародженого немовляти, але Твоя скорбота і Твоя така розумна і ніжна печаль розпростерли на мене свою тінь. Це прекрасно, що Бог нагородив Тебе таким великим серцем, що Ти засіяла, виплекала
і пожала плоди. Вони сумного забарвлення? Але ж це знаменито. Тужити, страждати – це так глибоко і так
величаво і відносить Тебе так далеко від сучасного висмаченого світу в героїчну епоху старовинних греків.
Але Тобі не треба доходити до крайнощів. Той, в якого Ти повірила, зігрітий Тобою і засвічений, буде
світити Тобі на віки віків, бо рівної Тобі нема на цьому світі.
Ти проникнися, люба, великою радістю і за себе, і за мене, бо не я і не Ти вписуємо долі людські в книгу буття. Особливо порадій за мене і, як це пишеш, прийми з любов’ю за все і за всіх.
Наша історія з Оленою, що вивершується в сьогоднішніх днях, тягнеться довгими роками і крутими моїми дорогами. Я без вагань повторю, що вона мироносиця, що вона йде до мене і плакати її ногам, але хай
будуть благословенні душі, що вміють випромінювати.
Не знаю я ревності, і тіло зі мною спілкується – також. Це почуття дрібне, еготичне і егоїстичне. Там
почуття споживають, привласнюють, вимагають.
Перепрошую, закінчу в наступному листі. І про ревність, і про «Тіні забутих предків».
Обнімаю з любов’ю.
Зеньо
3.06.79
Моя неповторна Айріс!
Вчора, 2 червня, мені продиктували Твого листа від 17 травня. Можливо, як ніколи, Твої листи вищемлюють мою душу і піднімають у ній найглибші, найсокровенніші пласти. І сум з Твоїх листів переходить до
мене в моїх найкращих людських почуваннях до незайманих висот.
Я винен перед Тобою. Я не можу дошукатися ще, в чому, де і як скоєний проти Тебе мій гріх, але підсвідомо щось такого характеру наступає на мене чорною хмарою. Дуже прошу Тебе, розпогодь своє чоло,
проясни свій погляд, змахни тінь із свого серця. Все, що нам Бог дає, – прекрасне і величаве, але часто ми не
розуміємо ласки Провидіння і виходимо самі своєю волею із гармонії в дисонанс.
Надзвичайно Тебе відчуваю і постійно шукаю бальзамних слів. Прошу Бога, аби подав мені ту лоцію, за
якою я би вивів човен нашої дружби на нові сині води. Прошу Тебе, приєднай свій голос.
З Оленою Тимофіївною Антонів я одружився 26 травня. То можеш собі уявити моє здивування, коли в
той же час в Твоїх листах я дізнався про Твою передчасну обізнаність. Поістині світ тісний.
Вчора я зачитав Олені і її синові Тарасові Твої гарні слова привітання з нагоди Тарасового 15-річчя. І
одна і другий були приємно вражені і до глибини схвильовані. Обличчя випогодилися, а слова подяки Тобі
були з найчистішого золота. В тій хаті давно на почесних місцях висять Твої фотографії, ті люди щиро розположені до Тебе, і ми дуже надіємося, що в недалекому майбутньому зможемо скласти особисто Тобі свої
привітання. Олена переоформляє на себе опіку наді мною і будемо їхати на спільні документи.
Про інші справи в наступному листі. З любов’ю
3. Красівський
Львів
20.06.79
Найдорожчий Зеню,
Нарешті я маю перед собою переклади Твоїх листів від 17 та 27 травня і в першу чергу хочу сказати, що
відписала б Тобі раніше, якби знала, які прекрасні думки й почуття Ти живиш до мене. Якийсь час я не зна23

ла, писати Тобі чи ні. Мене збентежив Твій лист від 24 квітня, рівно ж як і Твоє пізніше мовчання. Мені здалося, той лист засвідчив, що мої листи приносять Тобі певні клопоти і що на них важко відповідати. Тепер я
знаю, що Ти не говорив цього і навіть гадки не мав висловлювати таку думку. І хоча ще багато речей лишилися невиясненими – частково через те, що я сама не розумію всього, а частково тому, що жоден з моїх перекладачів не може всього розібрати, – одне стало очевидним: Ти вітаєш мої листи і мою дружбу і маєш до
мене глибоку симпатію. Я рада нашій дружбі, якої б форми вона не набула.
Коли я читаю і перечитую останні два листи, все прояснюється, і на певний час тривоги забуваються. Я
проглядаю Твого листа від 24 квітня і бачу, що Ти, напевно, був дуже заклопотаним. 1 саме в цей час я, як
Твій Друг, почувалася покинутою. Мені треба було б відізватися до Тебе, щоб донести спокій, тепло і підтримку. Мені, мабуть, самій не вистачило сили духу, що я так невірно сприйняла усе. Як я вже згадувала, біди обступили мене з усіх сторін, і небо моє стало темним, немов уночі. Коли я хвилююся, я стаю схожою на
дитя.
Про інші мої турботи я не можу спонукати себе написати Тобі. Здається, що стан хаосу поглинає нас
усіх, навіть Лауру і Віру не щадить. Якихось два тижні тому Вірина мати мала піти до лікарні для складної
операції, а два дні до того її батько був узятий до іншої лікарні в умовах тяжкого стану серця. Протягом короткого часу здавалось, що він не виживе. Її мати піддалась операції, і все щасливо закінчилося. Однак батьки Віри мають продовольчу крамницю, і Віра мусила чергувати там по 11 годин на добу. Між магазином і
відвідинами батьків Віра мала дуже мало часу для інших справ, і переклади Твоїх листів мусили чекати. На
щастя, Віра дуже молода, і в її 20 років здатна впоратися з усім цим.
Щодо проблем Лаури можу сказати Тобі, що вона була великою мірою пригнічена (незрозуміло! – Упор.).
Тепер ці речі стали легшими для неї. Вона переклала Твої листи до мене, і навіть радилася з Вірою про деякі
нечіткі частини листа. І тепер, коли я маю Твої листи, я щаслива, що можу знову спілкуватися з Тобою.
(...) Першого липня Тобі була відправлена авіапосилка (це від Ларрі, Лаури, Віри і від мене), а згодом –
ще одна. Мене запевнили, що вона теж буде авіа. Маю надію, що Ти отримав обидві.
(...) Неохоче я закінчую цього листа з найтеплішими побажаннями і найприхильнішими думками. Кидаючи погляд на Твою фотографію, відчуваю Твоє тепло і посміхаюся. Обіймаю і дуже-дуже ніжно цілую
Твої очі.
З великою любов’ю
Айріс
31.06.79
Дорога Айріс!
Надзвичайно засмучений Твоїм мовчанням, і попри весь оптимізм на повсякдень – на мойому обрії
хмари. Очевидно, мрії зіткнулися з дійсністю і колібрі втратили яскраве забарвлення. О як би мені хотілося
викласти себе на оцих сторінках і донести до Тебе неперевершений аромат сьогоднішнього дня. Що якраз у
ньому завжди апогей прояву людського буття. Ми можемо одні дні вважати кращими, інші – гіршими, а ще
інші – навіть нещасливими, але однакові і величаві дні, і сонячні, і слотаві, і все дається людині в порівнянні, і навіть стогони відносні.
Я відчув в останніх Твоїх листах так багато, як не відчував за весь період нашої переписки. Я збагнув
характер Твоїх відносин до мене, і моя душа наповнилася глибиною. Я не каюся, не сумую, не журюся. Я
тільки тішуся, що на моє життя, таке багате різноманітностями, випала ласкою Божою Ти. Ти можеш розлюбити мене, можеш не розпромінювати своєї душі назустріч моїм спогадам, можеш не писати мені, але Ти
не можеш відібрати від мене того щастя, яке я пережив з Тобою. А ще мій оптимізм, який виростає з віри в
Твою виняткову людську сутність, малює прекрасний день прийдешній, а в ньому – наші зустрічі...
Отримав авіапакунок. Дякую. Іноді відчуття матеріального забезпечення чи незабезпечення стає фактором аж надто довліючим. Сьогодні отримав Твоїх три відкритки за 18.06 і листа від Степана (21.06). І ще назбиралось у мене боргів, бо 9 днів відбував мандри на байдарках по Дністрі.
Обнімаю, цілую.
З любов’ю
Зеньо
Моршин
7.07.79
Дорога Айріс!
Майже два тижні мене не було вдома. Ми з компанією вибрались в річкові мандри на байдарках. За все
життя це чи не перший мій відпочинок, хоч і на ньому мені не вдалося повністю розслабити свою напруженість. Було гарно, засмажилися добре, але довше би все одно не витримав.
Дома чекало на мене чимало листів, але всі вони якось ніби заникли для мене. Не було листа від Тебе.
Ти засудила мене?
Надворі спохмурніло, а я не піднімаю очей до небес. Не виглядаю розпогодження. Нехай сутеніє і дощі
моросять. Ще день і ще день.
Сьогодні від самого ранку не розгинаюся з-над стола. Пишу, треба відповідати, але замість того я згадую найближчих друзів і вкладаю частину себе до конвертів і відсилаю.
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Тобі також не маю на що відповідати. Просто я лину до Тебе. Я не перестаю линути який уже час. Ти
приложи руку до свого чола і подивися на горизонт. Чи не впаде на нього тінь крила?
На світ розлилася врочиста печаль. Я виношую її, як мою дитину, і, як та мати, знаю – ранок буде величний.
Прошу для Тебе, мій добрий ангеле, радісних світанків і гармонії.
З тугою і любов’ю
Зеньо
Моршин
12.07.79
Найдорожчий Зеню,
(...) Коли мене щось тривожить, я люблю звертатися за керівництвом та порадами до містики. Я їх розшуковую і в давно забутих книгах, і в нових, і порада, що її дає і найпростіший, і наймудріший вчитель,
завжди одна: «Заглянь всередину. Біль твій спричинений твоїм ego». Тоді я виконую такі рекомендовані
вправи: я спостерігаю за своїми діями, думками і почуттями, як сторонній спостерігач, не даючи їм оцінки.
Тоді я бачу в собі багато речей, які мені не подобаються, бо ж ego не любить повертатися лицем до правди.
Таким чином я втягуюся в боротьбу зі своїм ego, роздумуючи над тим, якою мірою я зможу чесно протистояти йому, якою мірою я зможу проникнути через свої (незрозуміло. – Упор.), знаючи водночас, що перемога
ніколи не буде повною...
Так я приєднуюся до Твого бажання бачити нашу дружбу вільною від турбот і сподіваюся, що вона буде міцнішою. Я також маю надію, що Твій настрій поліпшився, рівно ж як і мій. Коли виникають турботи, я
люблю думати, що в кінці є більше досягнень, ніж втрат. Думай, будь ласка, як я!
З любов’ю
Айріс
17.07.79
Мій найдорожчий Зеню,
Сьогодні дуже, дуже знаменний день для мене, і я радію! Це річниця Твого повернення до Моршина, і я
відзначаю її з Тобою. Я так гостро відчуваю Твою присутність і тягнуся, щоб торкнутися Твоєї руки. Я відчуваю, як тремтить усе моє єство, і радість виповнює мене. (...)
Протягом останнього року відбулося чимало змін і в Твоєму, і в моєму житті, і я вірю, що Ти щасливий.
Я бажаю Тобі ласкавої долі, краси і радості, які тільки можливі в цьому земному існуванні, і багато-багато
всього, що не вимовиш словами, більше, ніж Ти сам собі можеш уявити. Приємно, що можеш комусь таке
побажати, що сам у собі знаходиш такі почуття, а особливо приємно знати когось, хто такі почуття викликає. Зміни в моєму житті головно внутрішні. Зовні я тільки постаріла, але цього й слід було очікувати. Це
трапляється з тими, хто прожив багато часу, як і я прожила, і я збираюся прожити до глибокої старості. Будемо надіятись, що я матиму сміливість стати старою жінкою і прийму цей статус із грацією.
Коли я старію, то, здається, забуваю, що інші також старіють. І я сподіваюся, що й вони житимуть довго, що я зможу розділити радощі і мудрість, рівно ж як смуток і приниження, що приходять з віком. Навіть
киці мої постаріли. Вони більше сплять, уникають напруження і протиборства з іншими котами і людьми.
Однак вони набагато мудріші, більш ослаблені й лагідні. Чи коли-небудь я досягну того спокою, тої зрівноваженості, яка трансформує деяких людей у таких прекрасних істот? (...)
Коли я думаю про Твоє життя впродовж минулого року, я не можу уявити собі його. 1 ще менш спроможна я уявляти Твоє життя раніше. Я дивлюсь на Твої фотографії й боюсь, що ще досі погано собі уявляю,
як Ти виглядаєш. І все ж я відчуваю Твою присутність і Твою сутність так гостро. Виглядаю нових Твоїх
фотографій. Я люблю дивитись на Тебе, бо люблю Твій вигляд.
Переді мною лежить гірка книжок і репродукцій, які Ти мені прислав. Це 9 книжок, каталог з Музею історичних коштовностей Української РСР, 2 пакети репродукцій – один про мистецтво ремісників Златоуста,
другий – про українську кераміку. Я особливо рада, що можу читати тексти. Ти можеш уявити собі, як я тішуся, що можу читати книжки, які мають англійський переклад. Особливо цікава книга Державного музею
етнографії й ремесла. В гобеленах і килимах я знаходжу разючу подібність до килимів, зітканих американськими індійцями. Навіть посуд мені видається подібним до виробів, виконаних індійцями, а також мексиканцями. Я завжди вважала, що люди в усьому світі є більш подібними, ніж відмінними. І це чудово проілюстровано у книжці, яку Ти прислав.
Моя улюблена книжка (...) – це чудова велика книжка, котра була колись Твоєю і, напевно, дуже дорога
Тобі з багатьох причин. Дали її Тобі друзі, які ділили свою долю з Твоєю, і я дуже зворушена, що Ти послав
її мені. Я сподіваюся, що дуже скоро, в один прекрасний день, ми матимемо можливість заглядати до неї разом.
З цією думкою я обнімаю Тебе і надіюся, що мої почуття досягнуть Тебе і змішаються з Твоїми. Скоро
напишу Тобі знову, так само очікую наступного листа від Тебе.
Вітаю Тебе з великою-великою любов’ю.
Айріс
Вчора я взяла кілька фотографій Лаури. Якщо вони виявляться підхожими, то я пошлю Тобі деякі. Ви25

глядаю Твоїх фотографій!!! Мої найтепліші привітання і любов Оленці, Славкові й Тарасові.
Я сподіваюся, що Ти отримав мої листи від 20 червня та 12 липня.
25.07.79
Моя найдорожча!
Ти подарувала мені пречудового листа і зробила мене розпогодженим і щасливим. Це було в той день,
коли я вибирався якраз на Балтійське море на двадцятиденний відпочинок. Але перекласти листа встигли, і
всі ці дні він заміняв мені сонце, бо погода тут похмура, дують холодні вітри, а на пірсі на флагштоку постійно розвівається чорний прапор, що означає – купатися заборонено.
Мені надзвичайно тут не по собі. Я абсолютно не вмію відпочивати і бути в безділлі, і Олена почуває
себе винною, що найкращі її наміри, аби я відпочив, увійшов у релякс і якось примирився, успокоївся, не
здійснилися. Хоча це і не зовсім так. Я кожний день, незалежно від погоди, входжу в море, борикаюся з сердитими хвилями, а потім дрожу, як осиковий лист.
В кімнаті, де нас живе 5 осіб, не вельми принагідна обстановка для зосередження. Тому кожен день беру письмові причандалля з собою на море з наміром писати Тобі. Але аж сьогодні я пишу, бо в небі кипить
сонце і я купаюся в його променях і утотожнюю їх з Твоїми почуттями до мене, з Твоїм великим серцем і
думками, які пронизують мене і гріють.
Признаюся Тобі, що на Твій лист я вже зробив кілька відповідей усно, в думках, і вони небачено кращі
від оцих недовершених думок, але така вже моя властивість, що міняюся, переливаюся, як гірський потічок,
зловити себе не можу, а коли таки схапую, то пересвідчуюся, що все протекло між пальцями, а в жмені лишився один відгомін.
Я зіритований, що не всі місця з мого листа вдасться прочитати, а тим самим і перекласти. Я жалію, що
щось із того, що я довіряю паперові (а це жалюгідна окрушина від загального), не доходить до Тебе. Ще я
допускаю, що смисл висказаного мною може згубитися в моїх абстракціях і я не завжди можу увігнати себе
в чеканену стрічку.
Уже я постановив собі, що мушу придбати машинку і друкувати, бо маю дуже розбещений почерк і неслухняну руку. І купив її, але чогось вона затинається і треба над нею ворожити, аби підкорити ударам пальців. Раніше я мав «Optim-y», так з нею горя не було, але це було ще в ті часи, коли Росінант бив копитом
під моїм вікном і призивно іржав.
Твій лист, якого я дозволив собі прочитати Олені, справив на неї гарне враження. Твої дружні обійми
прихилили її серце до Тебе, і вона востократ благословляє Тебе і Твоє велике відношення до мене. Якщо Ти
не маєш нічого проти, то я напишу кілька слів про неї. Вона лікартepaпевт, віддавна п л и в е в н а ш о м у човні, загартована духом і видзвонена душею. Клопотів і без мене вона мала багато, а тепер ще і я додався зі своїми складностями. Обоє ми не працюємо на державних посадах, то маємо час на дозвілля. Тепер
Олена оформляє на себе опіку наді мною, бо я по своїй хворобі психічного захворювання не маю права жити
чи пересуватись без нагляду.
Велика справа стоїть перед нами, бо треба здійснити переїзд на постійне проживання до вас. Не знаю,
чи уявляєш Ти собі всі складності цього, але справа не тільки у виклику.
Степан передав мені виклик на трьохмісячні відвідини; але використати я його не можу, бо це нездійсненно. Потрібен виклик на всіх нас чотирьох або від Степана, бо він мій кузен і я зможу це підтвердити, або
від тітки Олени – Марії Касараби, яка проживає в Америці. Степан у свойому листі споминав про неї, то,
очевидно, знайомий з нею.
Тебе дуже прошу, доложи своїх зусиль до цієї справи.
Не знаю, чи дійшов до Тебе лист, у якому я повідомляв Тебе про отримання речової бандеролі. Дуже
дякую, і при цій нагоді хочу підкреслити Тобі, що це дуже потрібно. Ще Стефан там старається для мене, і
ще там, але взагалі справа дуже незадовільна.
Переходжу до наступного листа, а в цьому цілую Твої руки.
Твій 3еньо
28.07.79
Моя найдорожча! '
Вчора знов балтійське небо затяглося важкими хмарами, і попри мій намір продовжити Тобі листа, я не
написав ні одного слова. Не вмію я відпочивати, погано звикаю до нових обставин, а постійне співжиття з
іншими людьми нагадує мені камеру або палату в психлікарні. А ще треба відбути тут 9 днів. Якось скриваю
свою неприкаяність перед сторонніми, але хоч Тобі поскаржуся.
Позавчора я написав Тобі загального листа під впливом прочитаного, а сьогодні пройдуся абзац за абзацом і постараюся відреагувати на Твої думки. Йдеться найперше про мого листа від 24 квітня. Прошу Тебе, не думай, що мої поступки – то самовільна імпровізація, а думки, висказані в листах, – зовсім ні. Все набагато серйозніше і глибше; інколи розриває мене на множество частин, і я порадити нічого не можу. Найлегше було б у печеру, у схиму, на хліб та на воду і на виснажуючу молитву. Найкраще було б витичити собі
найпрямішу стежину, але в одному випадку – я ще занадто неупокорений, в другому – нема в житті прямолінійних доріг. І у випадку з Тобою, люба моя, про все моє, те, що за ребрами, що у фантазіях, у мріях, –
словом не скажеш. Слово не виражає, а в найкращому випадку збіднює. І мій лист, той, що написаний в таку
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нелегку хвилину, напевно, не міг бути інакшим. Хіба Ти не відчувала, як я себе почував?
Нехай не лишається між нами ніяких непорозумінь! Нехай за нашими недоговореними сентенціями буде велике безхмарне небо. І я віддаю Тобі його голубінь на кожен день, на кожну ніч і на безмежну вічність.
І не сумуй, і не тривожся, бо і радощі, і гризота наші відносні. І у всяких найгірших обставинах, коли
вже геть нема спромоги ні витримати, ні пережити, є великий феномен неповторності і різноманітності проявів буття. Навіть той ніж у черевній порожнині, ті монстри і атмосфера нереальності – особливий дар Господній, і муку треба благословляти більше, як ситу заспокоєність.
Прошу Тебе, не картай себе прикрощами, які пов’язані зі мною. Я пересвідчений багатьма роками у
людській недосконалості і непостійності. І менше всього мені хотілося б бути в ролі нездійсненних сподівань. Розтектися маленькими струмочками і просякнути в пісок. У Тебе дужі крила, то ж не складай їх і лети, а я буду, зачудований, вдивлятися в їх обриси на незаплямованій голубизні нашого з Тобою неба. Правда, все обертається на добро, коли з добром приходиш. І не можеш Ти говорити про відхід від мене, про
причинність чи безпричинність. Наша дружба і, головне, мої почуття до Тебе поза всякими земними категоріями. Можу спотикатися я, можеш і Ти, ми можемо зіткнутися по-земному шипами, і буде і сум, і жаль, і
прикрощів щонеміра, але сад цвів, і ні краси божеської, ні аромату надзвичайного не стерти ніяким будням. '
У мойому саді квітів багато. Я їх не рву, я їх лелію. І всі вони для людей, для тих, що будуть зі мною,
для тих, в яких і ноги поколоті, і одяг ветхий, і втома звірюкою реве. А для Тебе в ньому всі стежки під Твої
ноги.
Не випускай мене зі своїх обіймів.
Цікаво було познайомитися з Вірою та її побутом. Як я вже раніше догадався – вона українка, і ще традиції батьків настільки живі в неї, що вона знає мову. А може, якось інакше, а може, й більше?
Але як Лаура перекладає листи? .
Від 18.06. на відкритці є чудові рядочки, в яких Ти ділишся зі мною «кожним маленьким шматочком
сонця, який падає на твою стежину». Ти пишеш вірші?
Обнімаю і цілую.
Твій Зеньо
Паланга
P.S. Не справився я з різноманіттям тем у Твойому листі, то закінчу завтра. До побачення!
З0.07.79
Найдорожча Айріс!
Вчора тут, на Балтиці, була надзвичайно гарна сонячна погода, а вода настільки тепла, що можна було
без заціпеніння входити в неї. Отож, я захопився водою і упустив момент, аби закінчити відповідь на Твого
чудового і розумного листа від 20. 06. Оце третій мій лист з цієї нагоди.
Звичайно, що є на світі речі і явища, які в нашій свідомості піднімаються над реальним життям і десь на
якомусь рівні стикаються з фантазією, з мрією і створюють людині прибіжище в дні трудні і гіркі. Отаким
святом є Ти для мене і Твої листи. Можливо, в процесі нормального життя, в процесі інтенсивної переписки,
іноді нашвидкуруч написаних листів цей підйом дещо спадає, але, правду кажу Тобі, коли переді мною виникла перспектива втратити Тебе, мені здалося, ніби мене знов завели до камери, а з того місця, де має бути
вікно й сонце, на мене глянули жалюзі.
Як же можна жити без суму, без печалі, як не вбирати свої переживання в трагічні шати, коли ці почуття в людині найглибші, і власне в них людина згоряє, як на священному жертівнику.
Оцей Твій лист, на якого я відповідаю, переклав мені мій друг, Василь Стрільців з Долини (можливо,
чула за нього). Він довгі роки працював учителем англійської мови і переклад зробив адекватним англійському звучанню. Я знайшов багато прекрасних місць у Твойому листі. В Тебе велика емоційна гама йде в
співдружності з непересічним мисленням. Дуже хочу зустрітися з Тобою, аби обмінятися думками. Як сонячними променями.
Але ще про похмурі душевні хвилювання. 1 зовсім нема чого їх уникати або встидатися. Які для нас величні герої стародавньої Греції. Які вони по-людському зрозумілі і які великі. Все, що я написав і що пишу і
що мені самому подобається, якраз у ключі журби і смутку, хоч сам я з дитинства йду по стежці героїчного
ентузіазму (...).
Обнімаю і цілую.
Твій Зеньо
Паланга
P.S. Я рад, що Тобі сподобалися вислані книжки. Маю вже знов щось для Тебе. А поки що ходжу тут на
вечірні серенади під голим небом (Вівальді, Моцарт, Бах, Гайдн etc.).
(без дати. – Упор.)
Моя найдорожча Айріс!
Приїхав сьогодні до свого Моршина, і перше, до чого потягнулись мої руки, – копиця нерозібраної пошти. Не можеш собі уявити, скільки приємності, радості, хвилювань. Ніяк не міг заспокоїтися і увійти в релякс, хоч ця сторона в мене майже безвідказна. А на другий день приніс повну торбу рекомендованої кореспонденції. Але перш ніж почну хвалитися тим, що отримав від Тебе, похвалюся, що вперше отримав банде27

ролі від Віктора Файнберга, старовинного мого друга, який вже кілька років проживає в Лондоні. До цього
часу мені ніяк не вдавалося налагодити з ним переписки.
Не знаю, як я дам собі раду з тими роботами, які такою масою навалюються на мене після моєї туристичної поїздки в Палангу. До речі, з Паланги я написав Тобі три листи у відповідь на Твої три відкритки і
прекрасного листа від 20 червня. Тепер я маю від Тебе три листи з марками і фотографіями Лаури з Мартою
і Віри: від 12.07, 17.07, 25.07. Відкриток є 17, всі за липень. Ще прийшла бандероль з двома томами про творчість негритянських митців. Побіжно все переглянув, а на листи і написи на відкритках поглядаю з надзвичайною жагою і апетитом. Дуже відчуваю ущербність від незнання англійської. Вже почав щось вивчати,
але знаю, що цей камінь вгризти так просто не вдасться. Краще б на слух її сприймати, але до цього часу,
мабуть, не так-то близько.
Здається, я вже писав Тобі, що маю виклик із Землі Обіцяної від Олександра Феллера 15. Виклик поправний, на всіх членів родини. Я ще з ним нікуди не потикався, бо стала на заваді наша поїздка до Паланги, що
на Балтиці, про що я Тобі вже писав.
У цьому листі я не претендую на хоча б у якійсь мірі відповідь на Твої щедрі пересилання, бо не маю
перекладів і трішки внутрішньої гармонії із-за всяких тут побутових подробиць, але відпишу при першій
можливості. Дуже тішуся Тобою, що Ти якраз така на висоті. Не раз аж дивуюся собі, що так запанібрата
спілкуюся з Тобою в той час, як перед Тобою треба стояти постійно з непокритою головою.
Як Твої руки? Здається, не було б щасливішої людини в світі, якби я міг доторкнутися до них.
Залишаюся нетерпеливим, спраглим і засумованим. Дивлюся на сонячний небосхил, який так щедро
повис наді мною, і дарую його Тобі. Збираю всі промені мого сонця – і знов Тобі, аби зігріти Тебе, аби хоч
на мить зробити Тобі приємність.
Завжди в думках з Тобою.
Обнімаю.
Гарячі вітання долучають Олена (ми не живемо разом, вона у Львові: 290041, Львов, ул. Спокойная, 13,
Антонив Елена Тимофеевна, – а я у Моршині), Славко і Тарас. Хлопці наші є великими Твоїми прихильниками і поклонниками.
14.08.79
Люба Айріс!
Нещодавно з Паланги я написав Тобі три листи, а відтак уже з Моршина одного, повідомляючи, що
отримав знов 3 листи і 17 відкриток. Сьогодні можу пожалітися хіба, що ще не принесли мені перекладів
листів попередніх, а прийшли чотири нових відкритки від 24 і 27 липня, з написами, перед якими я стою, як
перед допотопними письменами. Вже твердо я постановив собі зайнятися англійською, однак всякі там
дріб’язкові роботи (а м о ж е , й н е з о в с і м д р і б’я з к о в і ) хоч не вичерпують мене, але час
з’їдають без остачі.
Моє небо захмарилося, і трудно навіть запідозрити, що десь там, за тією сірою пеленою, є той життєдайний бог Ярило, без якого на Землі так сумно. Можливо, я б і не брався сьогодні за листа, чекав би ще на
переклади, але вчора, з процесі іншої роботи над фотографіями, я зімпровізував зі Славком на власну тему, і
подумав, і завстидався, що так давно не посилав Тобі жодних фотографій. Не можу похвалитися, що вони
надто вдалися, але настрій нашого захмареного неба передався досить добре. То поглянь на нього і пришли
мені крихітку від Твого великого серця і розпогоди мене.
Маю листа з Канади, від Галі Горба з Сучави, але найбільша радість – знайшов мене з Лондона Віктор
Файнберг16. У нас із ним надзвичайно великі спогади. Ти не знаєш його?
Бажаю творчих буднів.
Обнімаю.
З любов’ю
Твій Зеньо
Моршин
15.08.79
Найдорожчий Зеню,
(...) Останній лист від Тебе, який я отримала, був від 17 липня. Я трохи засмучена Твоїм довгим мовчанням і сподіваюся, що в Тебе все гаразд. Хтось мені сказав, що в Тебе велике почуття гумору і що Ти завжди готовий звеселити тих, хто сумує або перебуває в стані депресії. Чи це правда? Це чудовий талант! Якби я могла розвинути в собі таке вміння, я була б щаслива! Маю надію, що з часом буду знати набагато більше про Тебе не тільки від інших, а й від Тебе особисто. Я прагну дочекатися дня, коли ми станемо одне
проти одного і глянемо в очі...
Твоя любляча
Айріс
19.08.79
Найдорожча Айріс!
Надзвичайно прикро мені, що до сьогодні мені не зробили перекладів Твоїх листів і я не можу взятися
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за відповіді. За цей час відсилаю Тобі короткі листи-повідомлення про отримання чи поштівок, чи бандеролі. Сьогодні оцей лист повинен виконати хоч і подібну, але особливу функцію. Хочу повідомити, що майже
одноразово отримав від Тебе авіапоштою два пакунки. Повинен признатися, що Ти цим благородним жестом значно підрепарувала мої фінансові справи. Масштаби моїх розходів нетакі вже й великі, але переверщують-таки мою пенсію. До того ж Олена не працює, а хлопці наші: Тараса треба лікувати (цим в основному була зумовлена поїздка на море) , а Славко провалив екзамени в технікумі.
Мої ж справи полягають в очікуванні виклику від Олениної тітки або Степана, бо документально можна
ствердити, що вони – наша рідня. Ізраїльський виклик із-за того дуже сумнівний.
Ще раз дякую. Обнімаю з любов’ю.
Твій Зеньо
25.08.79
Мій найдорожчий Зеню,
Минулого тижня, саме коли я хотіла післати Тобі листа, я знайшла два Твоїх листи (від 25 і 28 серпня) у
своїй поштовій скриньці; і я усміхнулася, наче крокодил трьома сотнями зубів. Наступного дня мене покликала Віра і переказала зміст Твоїх листів. Потім затремтіла земля. Я так злякалася через цей землетрус, що
моя усмішка перейшла в сльози. Однак такі події, як ця, зрушують народ від самовдоволення, і я відразу усвідомила, що нема часу для сліз, що я мушу чимсь зайнятися. Я справді з того часу зайнята. Я оптиміст і вірю, що мої зусилля допоможуть нарешті досягти того, чого я сподіваюся. Прошу Тебе, приєднайся до мене в
моєму оптимізмі і побажай мені – Ти сам і ті, хто так дорогий Тобі й мені, – багато-багато щастя.
Я сподіваюся, що Ти отримав деякі з тих книжок, які я Тобі вислала, і що вони Тобі подобаються. (...)
Цього тижня я дістала ще два листи від Тебе: один з Паланги (30 липня), а другий з Моршина, надрукований на машинці, з поштовим штампом «8 серпня». Я не знаю, з чого почати відповідати Тобі. (...) Мабуть,
найкраще буде почати з відповіді на Твій лист від 25 липня.
Щодо поганого настрою в Паланзі, то я можу лише сподіватися, що мої думки про тепло і любов якось
досягли Тебе і втримали від надто великого тремтіння. Я щаслива, що Ти порівнюєш промені сонця з моїми
почуттями до Тебе, і сподіваюся, що всі Твої сумніви розвіяні. Я також сподіваюся, що Ти став більш вільним і спокійним. Хочу, щоб Ти спробував дуже простий спосіб розслаблення, яким я користуюся, щоб повернутися до попереднього психічного стану (я більше не потребую його, бо звичайно можу розслабитися
майже вмить). Ось він:
Вмостися в зручну позицію і зажмурся. Глибоко вдихни. Видихаючи, уяви собі цифру «З» тричі. Ще раз
глибоко вдихни і видихни, уявляючи собі цифру «2» двічі. Вдихай і повтори це з цифрою «1». Після цього
Ти будеш розслаблений. Якщо це не повністю вдасться Тобі, повтори весь процес знову. Потім дозволь своїм думкам з’являтися мимовільно. Як щось клопітне приходить Тобі в голову, будь обережний з ним і заміни його позитивною думкою. Роби це ніжно, легко. Не бери нічого силою.
В Твоїй уяві дивись на себе, на Олену, Славка, Тараса, які сидять поруч на ліжку в моїй спальні (ти маєш фотографії Лаури, Марти, Віри й мою на тому ліжку з індійським килимком на стіні над ним). Просто
дивись на себе з своєю родиною на малюнку замість нас. Нас не буде на цій картині, бо ми будемо дивитися
на Тебе. Я буду перед Тобою з фотоапаратом і намагатимусь всіх вас розсмішити. Це буде веселий момент!
Можливо, Сарія приєднається до Тебе на малюнку. Вона буде однією з найщасливіших осіб!
Якщо Ти думаєш, що всі ці слова порожні, то дозволь мені сказати, що неймовірні речі звершуються
таким методом. Ти нічого не втратиш. Найгірше – Ти станеш дуже розслабленим, можеш навіть заснути (це
траплялося зі мною часто). І коли Ти розслаблений, то стаєш більш довірливим, і Тобі здається, що все йде
на краще. Ти уявиш правильні речі, виходить усе доречно і вчасно. Твоя уважність гостріша, стан більш
енергійний, дійовий, здоровий і т. д. Якщо Ти зробиш це п’ять-десять разів двічі або тричі на день чи 20-30
хвилин раз у день, Ти не пожалієш. Якщо Ти відчуваєш, що не маєш часу для цього, то, будь ласка, пригадай
собі, що(...)всяке позитивне судження, якому Ти віддаси себе, творитиме чуда для Тебе. Завжди залишайся
оптимістом, навіть коли Ти змушений вдавати такого, і Твої мрії збудуться. Я прохаю Тебе зробити це!
Прошу Тебе не турбуватися, якщо не все в Твоїх листах вдається прочитати за першим разом. Рано чи
пізно Лаура або Віра розшифровують майже все. Треба відзначити, що ми не завжди розуміємо відразу, що
воно означає. Ми звикли говорити у більш прямій і прозаїчній манері, тому інколи збентежені Твоїми метафорами, алюзіями і т. ін., і це є наша вада. Однак у міру того, як я пізнаю Тебе краще, стає дедалі ясніше, що
Ти хочеш сказати. Коли я читаю і перечитую Твої листи, здається, що все стає на місце. Я сподіваюся, що
той день, коли ми зможемо розмовляти одне з одним особисто, – у недалекому майбутньому. Так, нам все
ще потрібні перекладачі, хоч багато чого можна сказати і без слів. Між іншим, я цілком усвідомлюю той
факт, що не все в моїх листах є зрозумілим. Але я дивлюся в майбутнє.
Я щаслива, що Ти пишеш мені і про Олену. Я вже знаю її. Я вже чула так багато чудових речей про неї і
плекаю велику любов до неї як до героїчної жінки. Я очікувала, що так станеться, і дуже радію. Я обнімаю
її. Я щаслива за вас обох, як за себе. Я обнімаю Тебе, Олену, Славка, Тараса і не відстану від них!
(...) Прошу Тебе, надішли мені кілька фотографій Олени, а також Тараса. Я хотіла б також і нових фотографій Славка: його не дуже чітко видно на знімках, які я маю. І звичайно, я нетерпляче чекаю на Твої нові
фотографії.
20 липня Тобі послано пакунок, а 2 серпня – ще одну посилку. Надіюся, що Ти дістав їх. Коли я тримаю
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Тебе близько себе, я цілую Твоє чоло, Твої очі: я краще дозволяю проходити перед моєю уявою далеким мандрівникам.
Твоя з любов’ю
Айріс
P.S. Я знаю, що повинна відповісти ще на 3 листи; отже, прошу Тебе, будь терпеливий. Сподіваюся написати до Тебе дуже скоро і очікую того часу. Мої думки міцно з Тобою.
29.08.79
Мій найдорожчий Зеню,
Твій дуже гарний лист від 28 липня лежить переді мною, і я готуюся відповісти на нього. Але спочатку
хочу нагадати, що вчора дістала Твого листа від 14 серпня (ще не маю його перекладу) з трьома фотографіями – дві Твої та одна Славка. Ти виглядаєш цілковито засмученим і пригніченим, майже жорстоким. Коли
вони були зроблені? Що там не в порядку? Що могла б я зробити, щоб прояснити Твій настрій? Як би мені
хотілося полетіти, викрасти сонце з неба й подати його Тобі на срібній таці, щоб воно розігріло Тебе хоч
трішки! Тебе з усіма клопотами, які я додала Тобі! Ні, це не повинно повторитися! Я мушу знайти спосіб
розвеселити Тебе. Але ж як?
У Твоєму листі від 28 липня з Паланги Ти стурбований, втомлений і не дуже задоволений холодною погодою і тяжкими умовами. Я можу лише вірити, що з Твоїм поверненням до Моршина багато радості Тебе
очікувало. Як би я хотіла перетворитися на пташку, полетіти до Тебе, сісти на Твоє плече і заспівати Тобі
пісню про щастя і захопленість!
Зеню! Чи Ти коли-небудь пробачиш мені абсолютну недоречність і нерозумність мого ставлення до
Твого листа від 24 квітня? У своєму листі від 20 червня я намагалася пояснити (але не виправдати) своє нерозуміння. Так, я усвідомлювала, як Ти почувався, але пізніше, коли до мене повернувся розум. Чи не хотілося б Тобі ще раз прочитати мого листа від 20 червня? Напевно, саме Твоя довга мовчанка змусила мене
реагувати так погано. Повторюю, що я не виправдовую свою реакцію. Можу тільки визнати, що з мого боку
цс було хибне. Ми бачимо себе відображеними в інших, і я проектую свої власні вади і слабості на Тебе. Я
не бачила Твоєї краси, бо не змогла побачити такої в собі. Мені справді ніяково. Зате нині я помічаю тільки
світле, блакитне, безхмарне небо. Я дякую Тобі за цю блакить, яку Ти віддаєш мені на щодень і за кожну ніч
на вічність. Прошу й далі ділитися тою небесною блакиттю зі мною(...).
Скажи мені, Зеню, чи я коли-небудь говорила Тобі про нашу розлуку? Звідки прийшла до Тебе така думка? Я ніколи не думала про це, як ніколи не хотіла завдати Тобі смутку чи болю. Так, це було боляче, але я
не хотіла надавати цьому якоїсь ваги і поширити це на Тебе. Дозволь мені заспокоїти Тебе тим теплом, яке с
в мені, яке надходить від Тебе, повертається до Тебе і яке назавжди лишиться між нами.
Я хотіла б у своєму садочку знайти квіти такі ж прекрасні, як Твої. Я живу серед Твоїх квітів. Голублячи їх, схиляючись над ними і вдихаючи їхній п’янкий запах, я перевтілююсь. Ефект, який вони справляють
на мене, магічний. Я починаю бачити речі по-різному і відчуваю все інакше. Я поглинена ними. Я відчуваю:
якимось чином я починаю перевершувати саму себе і рада цьому. Я пригортаю і цілую Тебе в Твоєму садку.
Сподіваюся провести в ньому багато годин.
Я зовсім не відчуваю, що я достатньо відповіла на Твого прекрасного листа від 28 липня. Це тому, що я
не можу знайти слів, щоб відповісти як слід на чудові думки й почуття, які Ти висловлюєш. Я починаю розуміти їх все краще й краще. Я знаю це, бо вони зачіпають близькі мені почуття.
Ні, я не пишу віршів. Якщо одна з моїх листівок зазвучала поетично, то я щаслива. Я не писала поезій з
того часу, коли мені виповнилося 12 років. Пізніше всі мої писання погіршувалися, хоч одна з моїх учительок передбачала, що я стану письменницею. Та вона помилилася.
Вимушена закінчувати цього листа. Щаслива обійняти Тебе ще раз. Вкриваю Твої очі поцілунками і
маю надію, що вони стануть ще світлішими. Можливо, Ти навіть усміхнешся.
З любов’ю
Твоя Айріс
1.09.79
Моя найдорожча!
Вже маю переклад Твоїх листів від 17.07 і від 25.07 (від 12.07 ще перекладають) і надійшов сьогодні
новий від 15.08. Ті листи, що маю перекладені, потішили мене, розвеселили і лягли бальзамом на мої подряпини. Дуже привабливою і багатоповерховою Ти виступаєш з них. Хочу відповідати, але почуваюся весь
цей тиждень настільки виснаженим своїми буднями, що боюся братися за перо.
Хочу повідомити Тебе, що я виготовив фотографії з тих плівок, які познімав і на Дністрі, і в Паланзі (на
Балтиці), і вдома, і з усього того можна буде вибрати для Тебе. (...)
Завжди зачудований і закоханий в Тобі
Зеньо
Львів
P.S. Це я приїхав погостювати до Олени і нашвидкуруч пишу Тобі. Олена обнімає Тебе, цілує і посилає
Тобі найпишніший букет троянд. Дякую за фотографії. Ти казково приваблива. Цілую.
4.09.79
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Найдорожчий Зеню, (переклад записаний рукою З.Красівського. – Упор.)
Це моя відповідь на Твого листа від 14 серпня (я ще не відповіла на листи від 30 липня і 8 серпня, але
хочу послати Тобі швидко відповідь: сподіваюсь, що вона підбадьорить Тебе). Насамперед я хочу обняти
Тебе знову і сказати Тобі ще раз, що я знаю, що все повернеться на добре. Однак я все ж думаю, що справи
підуть значно краще і швидше, якщо допомагатимеш собі розважанням в оптимістичному ключі (...). В розслабленому стані вбачай події, котрі хочеш, аби здійснилися, розгорнутими перед Тобою, наче фільм на великому екрані. Дозволь наближатися до себе лише позитивним думкам та ідеям. Ти побачиш, що дедалі більше надходитиме позитивних думок. Скажи собі, що таки трапиться чудо, і я гарантую Тобі, що воно трапиться, особливо якщо ти віриш, що воно станеться (...)
До речі, я сподіваюся, що Тарас знову здоровий і що Славко знову встигає в школі (я отримала Твого
листа від 19 серпня). Можливо, і те, що Олена не працює, принесе несподіваний прибуток. Я всім їм бажаю
добра і обнімаю їх. (...)
Я цілую зморшку між Твоїми бровами і кінчик носа.
З любов’ю, Твоя
Айріс
12.09.79
Мій найдорожчий Зеню,
Сьогодні я відповідаю на Твого чудового листа з Паланги від 30 липня. Я така щаслива, що Тобі нарешті пощастило з погодою: гарна, сонячна, достатньо тепла для плавання.
Сподіваюся, що Твої різноманітні заняття і плани на майбутнє здійснюються успішно. Маю надію, що
Ти піклуєшся про своє здоров’я. Коли я не отримую звісток від Тебе, то моє небо хмариться, і я почуваюся
винною.
Я повинна розповісти Тобі, як глибоко я зворушена й зігріта Твоїм прекрасним ставленням до мене. Я
знаю, що багато значу для Тебе, але не можу не дивуватися, коли усвідомлюю ширину і глибину Твого почуття. Іноді я хочу зрозуміти, де закінчується фантазія і починається реальність, і коли розбираюся в своїх
почуттях, це мене бентежить. Мої почуття, однак, реальні. Добре, що Ти розповів мені, як буває, коли Ти
відчуваєш, що я можу віддалитися від Тебе. Сподіваюся, Ти ніколи в це насправді не вірив і ніколи не матимеш таких думок щодо мене. Ні, я ніколи не залишу Тебе, поки Ти захочеш мати мене коло" себе. Я щаслива
біля Тебе і обіймаю Тебе. Може, обіймаю занадто часто?
Іноді, мій Зеню, я не можу зрозуміти Твою схильність до смутку. Ця надмірна переобтяженість смутком
абсолютно не властива моєму способові мислення і почувань. Знаю, що інколи його не уникнути, але коли
він минає, я повністю його забуваю і сподіваюся, що він ніколи не вернеться. Я не вважаю, що він облагороджує чи возвеличує. Більш ніж що інше я вважаю його паралізуючим. Мені здається, що від нього треба відходити (...)
Я не знаю, що робить різницю між людьми, чому дехто стає сильнішим від страждань, а дехто слабне і
заламується. Чому одні брутальнішають, сповнюються агресивної ворожості і злоби, а інші – стають сором’язливими і боязливими? Чому дехто стає сильним, героїчним і досягає містичного самовладання? Якби
я особисто знала Будду, який осяг великий досвід через співчуття, запитала б його. Як на мене, якоюсь мірою відповідь полягає в суті того, кого запитуєш, – у співчутливого. Співчуття і проникливість – це прояви
любові, сумісні з моєю натурою. А де, зрештою, пролягає межа між однією людиною та іншою? (...)
Як бачиш, мої думки на цю тему не дуже ясні, але я напевно знаю, що я не героїчна.
Мабуть, Тебе це розчарує, але я мушу бути чесною. (...)
Коли б я не дізналась про печаль чи біль якоїсь живої істоти, я посилаю їй люблячу думку і щиросердне, віддане бажання якнайшвидшого .одужання й радості. Це є мій спосіб дій.
Так, я дуже хотіла б зустрітися з Тобою, щоб обмінятися думками, як промінням сонця (...). Я оптиміст і
молюся, щоб це настало швидко (...)
З любов’ю і ніжністю цілую Твоє чоло і очі.
Твоя усміхнена Айріс
23.09.79
Найдорожчий Зеню,
(переклад Красівського – Упор.)

Сьогодні я спробую відповісти на Твого листа від 8 серпня. (...)
Дякую Тобі за фотографії (зняті на Твойому подвір’ї), які прислав Ти мені в листі від 1 вересня. Вони
особливо зворушили мене. Ти виглядаєш худішим. Чи пробуєш Ти стати ще статурнішим? Як би мені хотілося приїхати до Тебе, посидіти там на сонці з Тобою і завести довгу приємну балачку. Як Ти пораєшся з
англійськими лекціями? Чи, може, мені вивчати українську? Я гадаю, що вона подобалася б мені.
Скажи мені, Зеню, чому Ти кажеш, що нєзадоволений собою, бо ведеш листування зі мною від випадку
до випадку? Я надаю перевагу теплоті й любові перед реверансом... Я люблю жарти, сміх, спонтанність.
Сподіваюсь, що Ти не помістиш мене на п'єдестал. Він холодний і самітний, і йому завжди загрожує небезпека впасти, а я боюся висоти. Набагато краще те, що ми стоїмо на однаковому рівні і я можу відчувати Твоє
тепло. Ми можемо заглядати одне одному в очі, і Ти можеш тримати мене за руки, які, до речі, тепер більш31

менш здорові. Як я могла б обняти Тебе, якби Ти встановив між нами далеку дистанцію?
В свойому листі від 1 вересня Ти розповідаєш мені, що почувався таким виснаженим протягом цілого
тижня через щоденні проблеми, що не міг писати до мене. Це мене хвилює. Я б хотіла Тобі допомогти. Що я
можу зробити, щоб допомогти Тобі? Я хочу принести Тобі сонце і місяць і побачити посмішку на Твойому
мужньому обличчі. Я хочу доставити Тобі теплоту й радість і мати Тебе близько себе! Я хочу спонукати Тебе пробачити непорозуміння й біль, які коли-небудь були!
Так, я отримала (та відповіла) всі три листи з Паланги. Вони такі гарні, і я провела багато часу у Твойому садку. Ти задоволений моєю присутністю там?
Я зігріта променями сонця, котрі Ти послав мені у свойому листі від 8 серпня, і дякую Тобі за чудовий
захід сонця – Твій дарунок.
Я знаю, що Ти отримав усі пакунки. Справа загубленого ще в минулому грудні пакунка нарешті
розв’язана. Один з останніх двох пакунків, які Ти одержав, є заміною того, що загубився.
...Степан робить заходи, щоб виправити всі помилки. Але невідомо, як багато часу це займе.
Я беру Твоє гарне лице в свої руки і цілую його і відчуваю його тепло. Маю надію, що Ти відчуваєш
моє тепло. Цілую Тебе ще раз. З любов’ю
Айріс
Очікую Твоїх листів і фотографій.
2.10.79
Люба і найдорожча Айріс!
Маю перед собою кілька Твоїх листів, а ще два – на перекладі. Почуваю себе дуже щасливим, наче володію скарбом. В цих листах Ти постала переді мною ще в одному, дуже дорогому для мене висвітленні, і
моя голова повністю зайнята Твоїм внутрішнім світом. Надзвичайно хочу наблизитись до Тебе в Твойому
світобаченні, хоч знаю, що не все мені вдасться тепер із-за того, що я за довгі роки пошуків внутрішнього
сенсу опинився в буремностях реального світу і реальних почувань і як істий син людський, віддаю їм данину. Гадаю, що цей період поглинання буття буде небезконечним, що я або втрачу інтерес, або зміниться моя
домінанта сама по собі, або буде так коло мене, що я не матиму іншого виходу.
Як би там не було, Ти така далека, як зірка на вечірньому мойому небі. І мінишся різними кольорами, і
маниш мене своїми чарами, і наповнюєш мене додатковим змістом. (...)
Олена вітає Тебе і обнімає.
Зачудований Тобою, люблячий
Зеньо
Моршин
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12.10.79
Мій найдорожчий Зеню,
Переді мною розкладені Твої недавні листи та фотографії, і цим листом я завершую на них відповідати.
Мені надзвичайно сумно і тривожно з приводу того, що я не отримувала жодних листів від Тебе з 1 вересня.
Маю надію, що в Тебе і Твоєї родини все добре, що ви всі в доброму настрої. Обіймаю вас усіх.
З поштових повідомлень знаю, що Ти отримував мої рекомендовані листи, і принаймні з цього я щаслива. Проте я підозріваю, що Ти писав мені і що листи знову губляться... Мушу сказати, що мене огортає невимовний сум через відсутність звісточок від Тебе, і я сподіваюсь, що не через якісь турботи Ти нічого не
пишеш. Я бажаю Тобі лише найкращого і пересилаю все те, що є найкраще в мені, усе тепло, що маю, і обіймаю Тебе. Які б бар’єри не здіймались поміж нами, жодні стіни чи двері не затримають моїх думок і почуттів до Тебе. Я оптимістка, і рано чи пізно щораз більше дверей відчинятимуться для нас, а одного дня ми
станемо одне перед одним віч-на-віч. (...) Я знаю, Зеньо, що Ти зробиш все можливе, щоб відправити мені
листи, але якщо вони не дійдуть до мене, тоді, будь ласка, посилай свої думки. Але, будь ласка, прошу Тебе,
продовжуй свої спроби писати до мене. Старайся знову і знову. Твої листи так багато для мене значать. Я
тужу за ними!
Сподіваюсь, що Ти отримав мої листи від 25 серпня і 4 жовтня.
Знову обіймаю Тебе і цілую Твоє гарне обличчя. Твоя любляча
Айріс
26.10.79
Мій найдорожчий Зеню,
Наближається Твій день народження, і декілька останніх днів я намагаюся знайти відповідні слова, щоб
висловити все добре, чого я бажаю Тобі, але боюся, що в англійській мові бракує таких слів. Я можу лише
обняти Тебе і надіятися, що Ти відчуєш моє тепло, прислухаєшся до нього, пробуючи його на нюх і смак, і
дозволиш йому огорнути себе, немов теплим пустельним вітерцем з ніжним запахом екзотичної флори. (...)
Між іншим, кілька днів тому мені показали фото Твоє і Олени, зроблене під час церемонії вашого шлюбу. (...) Я захоплена фотографіями. На одній Ти стоїш під деревом з обличчям, як вирізьбленим, піднявши
гілку. Здасться, що Ти посилаєш мені особливе вітання (...)
Фотографія Олени прекрасна. Її краса не тільки зовнішня, а й внутрішня. Я чітко бачу, як вона лине з її
очей. Чому вона така сумна? Я посилаю їй найщиріше вітання і обіймаю її. Сподіваюся, що скоро станеться
багато чого такого, що змусить нас посміхатися.
Признаюся, що мене засмучує той факт, що рідко приходять листи від Тебе. Що сталося? Що Тебе непокоїть? Що я можу зробити, щоб звеселити Тебе? Як Тебе втішити? Я можу лише обняти, прошепотіти на
вухо слова симпатії, щоб вони проникли в Твій мозок і залишилися там на спомин на всі часи.
Знову обіймаю, цілую скроні, очі. З великою любов’ю
Айріс
Вітання Славкові (...)
4.11.79
Моя найдорожча Айріс!
Сьогодні мені переклали Твої листи від 4.10 і 12.10. Записати я переклад не встиг і, очевидно, не мати38

му змоги вдуматися в Твої слова. Одне, що я зробив, так відійшов геть від оточення, сів за стіл і зосередився
на Тобі. Надіюся, мій потік думок подолає океанський простір і Ти приймеш мене.
Я рад, що Ти зустрілася з Віктором, що пізнала його, що зрозуміла. Ще цікавіше мені, що ви зустрілися
на мойому перехресті і він, душевно споріднений зі мною, в свій час якоюсь мірою нашу розлуку заповнив
через Тебе.
Засмучує мене те, що не всі мої листи доходять до Тебе, але це, мабуть, пов’язане з їхнім змістом. Є речі, від яких листи стають т я ж к і і т р у д н і д л я т р а н с п о р т у в а н н я. А Ти у своїх листах
ступила у сферу, яка вимагає заглибленості і міркувань не шаблонового порядку.
Могло таке статися і з тим листом, що я написав відразу до Віктора на Твою адресу. Написав я йому,
але дуже прагну, аби й Ти заглибилася в його зміст. Він якраз у діапазоні моїх тривог.
В мене таке враження, що я у великих боргах перед Тобою, хоч стараюся писати до Тебе часто. Однак я
відчуваю, що не дотягаю у своїх відповідях змістовністю. Але якщо Ти віриш, що можуть думки, пересікаючи простір, доходити до адаптора, то Ти по кілька разів на день повинна бути збунтована моїм мисленням,
спрямованим на Тебе. Олена, Тарас, Славко кланяються Тобі, обнімають і цілують. А я стою з опущеними
руками і розгубленим виразом на обличчі, всміхаюся до Тебе і посилаю Тобі тепло своєї душі.
Зеньо
29.11.79
Найдорожча Айріс!
Щиро дякую за привітання з нагоди мого 50-ліття. Повинен сказати, що ми провели його в дуже тісному родинному колі в домі Олени. Хіба що Михайло з Олею17 прийшли посидіти з нами.
Правда, вже був Твій лист із чудовим текстом, і я відчував, що є щось у ньому для мене особливе, але
прочитати не зміг. Мої початки англійської занадто скупі, та й саме життя і мої теперішні клопоти не залишають часу на цю дуже потрібну справу.
Надзвичайно мене зворушили поздоровлення Сарії. Десь у цей самий час, що й Твій лист, прийшов манускрипт від Ларі і Селі Ізраель18. Так що вражень у мене багато.
Я рад, що Сарія недалеко від Тебе, що ви можете зустрічатися і розмовляти. Ми мали від неї коротеньку
карточку з Reichelsheim’y, я відразу відповів, але ніякого підтвердження, що вона отримала щось від мене
або Олени, я не маю. Галя також нічого не згадує про наші листи.
26 листопада я дістав змогу відвідати Панаса. Там також майже на днях прибула одна скупенька відкритка, і вони, також як і ми, засмучені несправедливими ударами судьби, які спали на дорогу нам особу19..
Хай Господь благословить її, і все те, що здається тепер таким гірким, хай в майбутньому вийде на добре.
Олена не змогла поїхати зі мною до Івано-Франківська, бо повторно захорував на ноги батько. У нього
запалення нерва і сухожилля правої ноги, а після уколів запалилася дуже нога в районі кістки – і позавчора
ми відправили його до лікарні. Поїхали ми з Тарасом і також провели дуже приємних кілька годин у сімейному колі. Із сторонніх була тільки Славкова Орися20. Славко 15 листопада захорував і тепер знаходиться в
Івано-Франківську. Не пам’ятаю, чи він Тобі подякував за окуляри, чи Степанові.
Панас подарував мені чудовий автопортрет. Я повісив його в кімнаті Олени.
Тішить мене, що Тобі до вподоби мої фотографії. Якщо всі листи дійдуть, то тих фотографій буде понад
двадцять. А в оцьому листі я посилаю Тобі найсвіжішу. Вид у мене зажурений, але бо нема чим тішитись.
Я дуже задоволений, що Ти пізнала в Олені сестру по духу. Її життя, таке різне в минулому, перейшло
через десятилітню, на звичайний часовий рахунок, фазу страждань, самозречення і пошуків істинного смислу існування людини. Знайомство наше давнє, але відкрив я її душу тепер. Вона, без сумніву, збагатить нашу дружбу і внесе в нашу спільноту свій постійний пошук людського самовираження. Вона Тебе любить і
обнімає.
Не гнівайся, що не так часто пишу до тебе, як хотілося б, але в мене плечі вгинаються.
На кінець листа – найвагоміше, найзначиміше: вчора нам принесли найвеличніше свідчення Твоєї душі
– люб’язне запрошення на приїзд до Тебе. Поки що я в процесі оформлення виклику до сина в Ізраїль, поки
що в надії на позитивне рішення, але Твої старання дорогі для мене особливо.
Обнімаємо, цілуємо і до скорої зустрічі.
З любов’ю
Зеньо
P.S. Чи отримала Ти листа для Віктора? Він прислав мені бандероль з книжками.
(без дати. – Упор.)
Моя найдорожча Айріс, моя неповторна задушевна подруго!
Отримав Твого листа від 26 жовтня, знимки, поштові значки. Дуже дякую. Маю надію, що до сьогоднішнього дня Ти дещо від мене отримала і це дало Тобі можливість увійти в обставини мого теперішнього
життя. Як Ти могла зрозуміти, всі інтереси мої тепер зосереджені на питанні виїзду. І чим більше підходжу
до рубіжу, що документи здані, що все вже в мене здецидовано, тим непевнішим стає мій настрій. Справа в
тому, що рідну землю мені доведеться покинути назавжди. А з нею багато дечого й іншого, що мене сотворило й підняло до людського образу. З другого боку, я би уникнув своєї попередньої долі, своєї майбутньої
долі (маю на увазі мою далеко не мирну суперечку з владою).
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З загальнолюдської точки зору, то і в тому, аби більше не сидіти, є резон в еміграції. Здається, чи не
найбільший. Хоча переважно виїжджають з твердим наміром звільнитися від заведеного суспільного порядку, а там, крім того, захоплені легкою матеріальною екзистенцією.
Я постійно ставлю перед собою всі ті питання з безпощадною конкретністю. Якщо воля, то вона мені
потрібна тут. Бо нащо вона мені там? І нащо я там?
Ну добре, десь я там включуся, щось скажу, щось напишу, комусь щось об’ясню. Але в мене є величезні
сумніви, чи можна ще щось сказати невідоме людям, щось роз’яснити, що було затемненим до мене. Адже
все це вже робили до мене, і в ретроспекції виглядає, як вихід епізодичного героя на сцену. А для мене як
відхід з передової в обоз картоплю чистити.
Так, так, матеріально ви поголовно маєте більше, але бо я своїми мінімальними вимогами востократ
маю більше. Я не маю, але бо мені й не треба.
Хіба що побачив Тебе, таку возвеличену в моїх очах, таку прекрасну в своїй шляхетності, таку виняткову серед людських джунглів. Побачив би, схилився б у низькому поклоні і поцілував би Твої руки.
Завжди Твій Зеньо
Олена, Тарас, Славко приєднуються до мене і всі ми разом скандуємо: до по-ба-че-ння, Айріс! До скорого побачення!
(без дати. – Упор.)

Моя найдорожча!
Відписав Тобі на листа від 26.10, хоч ще не маю його перекладу. То по змісту відповідь буде, як прочитаю листа, а тепер хочу подякувати Тобі за «Pholografy rediscovered». Книжка мені сподобалась, і я її уважно
переглянув. Мої думки знаходять собі на отих сторінках багато нового. Було б ще краще, якби я міг перечитати їх, але про це можна тільки мріяти, а життя не дає мені можливості зайнятися мовою. Хоч дуже потрібно, навіть з огляду на виїзд.
Мої вправи в ділянці фотографії досить успішні, Мої знайомі тішаться, що я такий охочий до цієї справи, і навіть хвалять мої роботи, але сам я тільки в майбутньому, і то не близькому, надіюсь оволодіти цією
нелегкою справою. Мабуть, треба буде дістати кращий апарат.
Олена захоплена Твоїм жестом, а я думаю, що ви обоє, і я третій попри все виграємо від взаємного розуміння. Навіть листовного. Однак коли зустрінемось, то Ти переконаєшся, що Олену не можна не любити,
не захоплюватися її шляхетністю, польотом думки і прагненням душі возвиситися і наблизитися до неба.
1 вона, і я не працюємо. Маю на увазі державні посади. Я на пенсії, бо колись потерпів у шахті, а вона
(не знаю, що Ти подумала, коли висказала своє розуміння ситуації) має лежачого хворого батька, складного
своїм внутрішнім світом Тараса і ще до всього мене, який і собою, і своїми інтересами увірвався в її обитель.
Всі ми разом, четверо, що так ніжно любимо Тебе, вітаємо Тебе, обнімаємо і цілуємо.
З любов’ю
Зеньо
P.S. Найсердечніші вітання Вірі, Ларі і Лоуренсові, від якого я отримав листа.
25.12.79
Дорога Айріс!
Так давно нічого не було від Тебе, що я починаю забувати аромат Твоїх листів. 1 Олена, кожен раз, як
тільки приїжджаю до Львова, запитує, чи що від Тебе нема. Я допускаю, що в Тебе могла зайти перерва, але
передчуття і моя значно пустіша поштова скринька кожного дня від деякого часу наштовхують мене на гіркі
думки.
Повинен признатися, що без Твоїх допінгів і мені не пишеться. Мабуть, чимось іншим зайнята голова
або кепська погода дається взнаки.
Сердечно дякуємо за виклики. Воно би якраз впору, якби то ми вже їхали і мали потребу в дорозі, а то
якось різко все загальмувалося. У мене зачепилось за одну довідку, яка стосується Славка. І нема способу ту
довідку дістати.
Отримав листа, а відтак картку від Раї. А ще дві картки – від Святослава з Лондону. На всі ці кореспонденції намагаємося відповідати, але передчуття мої не найкращі. (...)
Завжди Твій Зеньо
Моршин
2.01.80
Найдорожчий Зеню,
Останніх два місяці я мало була вдома і закинула багато важливих справ. (Чи Ти діставав мої листівки з
Мексики?) Нові справи потребують значно більше часу, ніж я передбачала, і, незважаючи на мої найкращі
сподівання, моє особисте листування повністю припинилось. Проте я не скаржуся, бо почуваюся щасливішою, коли зайнята справами, а я справді мала багато справ.
Я переповнилась щастям, дізнавшись, що Ти отримав мою маленьку посилку з червоними стрічками, і
гадаю, що її вміст принесе Тобі щастя і добру долю для всіх вас.
Від Тебе я недавно отримала 2 посилки: одну – з кількома пакетами репродукцій, а другу – з дуже ціка40

вою книгою про тканини. Дуже дякую! (...)
Пересилаю свою любов Олені, Славкові, Тарасові. Нехай Новий рік принесе вам усім радість, ласкаву
долю, здоров’я, щастя і благословення. Нехай майбутнє буде кращим за найсміливіщі сподівання!
Завжди готова і рада допомогти
Ваша Айріс
14.01.80
Моя найдорожча Айріс!
За минулий місяць я не отримав від Тебе майже нічого (якщо не рахувати викликів), і повинен признатися, це мене дуже турбує. Найперше, що я не знаю, чи це викликане Твоїм нездоров’ям, чи поганим настроєм, чи, може, я допустився якоїсь помилки і Тобі стало скучно зі мною.
Позавчора я отримав дві Твої карточки, датовані 17.12, і радість моя була замішана на скорботі, а потім
мій стан перейшов у глибоку задуму. Я намагаюся, і не вперше, осягнути причинність і закономірність людських відносин, глибину тих почуттів і відносний їх вік. Бо все, що вчора об’єднувалося і було одним цілим,
сьогодні або завтра вже розділене прозорою стіною, або стоїть десь на боці закам’янілою скіфською бабою,
або, що частіше і гірше, чигає на тебе хижаком чи впивається в тебе безпощадними зубами.
Не знаю, так це чи ні, але я встановив для себе, що чим більше людина сконцентровує себе всеціло на
якійсь доступній для неї площині, як тільки вона наближається до своєї мсти, як тільки матеріалізує свою
ідею, – наступає її девальвація. Це витікає з того, що сутність людини не в осягненні чогось, не у володінні
чимось, а в стремлінні, в творчості, в постійній дорозі.
Попри все те, що діється навколо мене, що відбувається кожен день, чим я себе доповнюю чи віднімаю
в особистому плані, – все це не йде ні в яке порівняння з тим, що пов’язане з Тобою і що посідає в мойому
серці і моїх думках особливе, святкове місце. Я міг би продовжити градацію своїх внутрішніх вартостей і
далі, бо, на жаль, а може, на щастя, по своїй природі я не запрограмований на земних (власне, на досягальних) маяках. Десь у мене в міжпросторі палаючий шлейф моєї комети. Вона мені світить, вона мене і гріє і
манить за собою, і я лечу за нею із усім своїм сузір’ям, яке мене оточує на нинішній день.
Можливо, моя порівняльна система покажеться Тобі, люба моя, занадто гіперболізована чи абстрагована, або надумана (якщо не видумана). Люди реалістичного складу мислення, життєві прагматики, ті, що
свою мрію мають на своїм подвір'ї, в своїй хаті, в своїй коморі, дивляться на мене прищуленими очима, з острахом або ненавистю. Багато які з моїх зірок, увійшовши в мою орбіту, сходить з неї. Не раз я себе почуваю
одиноким, але, скільки би я не відсторонювався і не вглядався в себе і в те, що твориться зі мною, я ні додумати, ні покращити не вмію. Я можу помилятися, або в мене може бути відсутньою критика по відношенню
до самого себе, але коли дивлюся на своїх сучасників, на ровесників, на тих, хто, на відміну від мене, мають
і в коморі, і в оборі, то тільки стверджую себе. A на практиці тих друзів, яким сприкрилося йти зі мною і які
зійшли з орбіти, бачу, що вони перетворилися в метеорити, порослі мохом.
І так, я правий. Не по відношенню до зовнішніх факторів, а в силу логіки мого світосприймання, мого
осмислення людської сутності, доцільності її земного існування і абсолютного вивершення. А ще я правий
тим, що в основі мого світогляду вищі духовні надбання людства, а ідеї втілення їх у життя – і голова, і хвіст
моєї комети.
Однак я все про себе. Я себе значу в полум’яному шлейфі, я рисую себе з плюсом, хоч все це в переважаючій більшості суб’єктивне. Ось мені забракло Тебе, забракло в кінці Твого писання маленького слова
«love» – і ніби небо захмарилося. Але ж бо в дійсності справа не в мені, не в моїй орбіті, не в додаванні до
мене. Я пригадую Твої думки. Пам’ятаєш: «Якщо я захотіла щось для себе, якщо я мислила когось потребами мого «em», якщо в результаті мене заболіло і той біль вирвався назовні, то це свідчить...». Ти пішла дуже
далеко, втішилася моїми радощами, обняла близьких мені людей.
1 Ти, як ніколи раніше, наблизилася до мене, і я майже фізично відчув Тебе. І я втішився. Може, не так
Твойому альтруїзмові, як тому, що Тобі прийшлося поранити своє серце мною, що я не був тільки каменем,
на якому хтось може шліфувати свою шляхетність, що не був тільки жебраком, якому подали і втішились,
що подали.
Дякую Тобі, моя незрівнянна, що десь у тому далекому світі Ти знайшлася і захотіла прийняти мене у
свою орбіту. Я не можу вирватися із свого шлейфа(це вже не від мене залежить), аби просто бути коло Тебе.
Я вже приніс Тобі немало турбот, а що ще буде? Але Тобі, як, може, нікому в мойому дотеперішньому житті, я віддаю велику частину себе і своїх думок. Ні, це не плата. Це мій бариш за Твій рахунок. Обнімаю Тебе
і благословляю.
А тепер конкретніше трохи, В житті мойому змін не зайшло; живемо і далі зі Славком у Моршині, а
Олена з Тарасом – у Львові. Світ це недалекий, всього 80 км, і сполучення добре, але обставини не дуже
сприяють частим відвідинам. Мене тримає дома моя ізольована від зовнішнього світу кімната, мій письмовий стіл, а Олену – хворий батько. Він уже третій місяць не встає з ліжка, був більше місяця в лікарні, і тільки в останній час почав ставати на хвору ногу.
Наші виїзні справи ще не посунулися дальше, тобто ми ще не здали документів, бо дуже морочливим
було розвязатися Славкові з його ю н а ц ь к о ю о р г а н і з а ц і є ю21. Тепер, здається, все вже позаду, і
якщо це дійсно так, то в тому тижні документи будуть здані.
Твої виклики ми отримали. Всі втішені, і захопленню нашому Тобою і Твоїми сторонами немає межі.
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Ти по-королівськи велика і щедра. Нас четверо, зібраних судьбою в одне звено, стоїмо перед Тобою, і кожне
з нас стремиться випередити одне одного, аби обняти Тебе, поцілувати і виразити свою подяку.
Від Раї маємо два листи. В одному, великому, описані її обставини і умови життя, в другому теж, тільки
коротше. Ще перед тим була картка з Німеччини.
Від Ніни і Святослава була карточка з Лондона. І не тільки до нас із Оленою, а й до багатьох інших.
Здається, все, що вони написали, дійшло.
Десь у червні мені написав з Канади Петро Зелений, а з Нью-Йорка – мій брат Степан. В тих листах вони повідомляли, що вислали мені пакунки. (...)
На цьому дозволь обняти Тебе і в Твоїй особі все Твоє середовище, а серед них, зокрема, моїх друзів.
Хай вам ведеться! Хай мається!
Олена просить приєднати до моїх її найщиріші новорічні побажання. Обнімає, цілує. Хлопців наших
поблизу нема. Але я насмілююся без них поцілувати з особливим пієтизмом Твої руки, бо до Тебе вони ставляться побожно.
Завжди Твій, з признанням і любов’ю
Зеньо
(без дати. – Упор.)

Мій любий друже!
Маю для Тебе написані і ще не відправлені два листи, чи радше один лист у двох конвертах, але наспіла
потреба і пишу Тобі оцю карточку. Сьогодні мене повідомили, що всі формальності виконані і документи
йдуть на розгляд.
Сиджу під враженням, і нема мови, аби організувати думку.
Невже я побачу Тебе? І віриться, і не вірится, але сьогодні мої надії і сподівання мають хоч якийсь під
собою реальний грунт.
Вітаю Тебе найщирішими словами і обгортаю Тебе возвишеними мріями.
Вітаю Стефана, Раю22 а може, десь побачиш Ніну і Святослава23. Теж не забудь поклонитися Вірі, панству «Israel i Zuckerman»24.
З глибокою пошаною і любов’ю
Завжди Твій Зеньо
10.02.80
Мій найдорожчий Зеню,
(...) Ти кажеш, що я стала загадкою для Тебе. Може видатися дивним, але Ти став загадкою для мене багато місяців тому, перед поверненням з Паланги. Ти віддалявся від мене щораз більше, і я відчувала, що не
можу дотягнутись до Тебе. Тоді Ти написав, що ніколи не зможеш бути близьким до моїх думок, мого внутрішнього світу, що я завжди буду далека від Тебе, як зірка на Твоєму вечірньому небосхилі, через те що Ти
присвятив себе «реальному світу, реальним почуттям». Це прозвучало, як слово прощання. Я відчула, що Ти
повністю відійшов від мене. Зміна, яка відбулася в Тобі, була очевидною і для обох моїх перекладачів. Я
відчула, що набридла Тобі, що, можливо, у моєму дитячому захопленні мої слова прив’язаності перейшли
межу доброго смаку, що ці вислови не сподобались Тобі. Я не знала, що робити, що писати. Відчуваючи, що
ніхто не відгукується на мої листи, я просто закінчила листування. Твоя видима збайдужілість і наголошення на тому, що відстань пролягла між нами, привели мене до відчуття, що я зійшла з Твоєї орбіти. А я так
близько була коло Тебе, що іноді майже фізично відчувала Твою присутність. Так, мені було дуже сумно.
Тепер, коли я одержала Твого довгого і прекрасного листа, все знову змінилося. В цьому листі Ти проявив себе так, як я з самого початку Тебе сприймала, яким я Тебе знаю, і я щаслива.
Я знаю, що Твоє ставлення до мене є на рівні, зовсім віддаленому від щоденного світу. Однак я проста
смертна, не більше й не менше, і, може, саме тут виникає плутанина. Імовірно, що Ти трактуєш мене, як людину свого рівня, більш розвинену, ніж я є насправді. Мабуть, Тобі подобається думати про мене, як про таку, що постійно прагне і бореться, тоді як я в цілому часто перебуваю в спокої. З мого боку потрібні величезні зусилля, щоб досягти Твого рівня бодай на коротку мить (...).
Мене не дивує, що більшість часу Ти почуваєш себе самотнім. Для більшості людей досягти Твоїх висот, думаю, надзвичайно важко, якщо взагалі можливо, а залишатися на них здатні одиниці. Я можу лише
сподіватися дорівнятись Тебе.
Обережно підходжу до Тебе, щоб обняти, поцілувати чоло з теплом і любов’ю. Ще більше віддана Тобі
Айріс
(без дати. – Упор.)

Найдорожча Айріс!
Найновішого листа від Тебе я отримав з датою 1.02.80 р. Не знаю ще його змісту, бо заняття англійською мовою посуваються дуже повільно. Завжди є б і л ь ш н е в і д к л а д н і с п р а в и, і таки невідкладніші, в порівнянні з якими заняття лінгвістикою було б ніби втечею. Сьогоднішній день, власне час, наче підсумкував якийсь період, але ще не для мене, хоч Хронос не зупинив свого кроку, і все, що має с т а т и с ь, гряде.
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В минулу суботу ми з Оленою їздили до Тарасика на Лужки на день народження. Були його хресні Ольга і Панас, то пару годин провели в задушевних бесідах. Великий поклін від них Тобі і Сарі. Нема тепер у
мене знайомих, які би не знали Тебе, таку надзвичайну людину, а вітання Сари, і письмові, і усні, справили
гарне враження (...).
Однак я неприпустимо заговорився, а маю привітати Тебе з днем 14 березня. Хай цей день буде сонячний і переповнений через вінця доброзичливістю всіх, хто Тебе оточує. Хай щастя витіснить з Твого єства
всі інші емоції і заволодіє Тобою аж до наступного дня народження.
До моїх побажань приєднуються Олена, Тарас, Славко, всі наші рідні та близькі, яким Ти дуже люба і
які щиро вдячні Тобі. (...)
Зеньо
3.04.80
Мій найдорожчий Зеню,
(...) Сьогодні один з неймовірно прекрасних весняних днів, яскравий, сонячний, теплий. Я посилаю його
Тобі як дарунок.
(...) Моя власна погода стала похмурою, і сильний дощ триває день і ніч. Крижаний вітер намагається
проникнути в мою душу, але я не піддамся йому. Крихта тепла і надії, що лишилась в душі, є лише для Тебе.
Сподіваюся, що мої почуття дійдуть до Тебе, що вони принесуть Тобі комфорт і тепло. Я не знаю, де Ти зараз, але моїй душі і не треба цього знати. Вона з Тобою, де б Ти не був, у всі часи. Ніхто і ніщо не може
втримати її від бажання бути там, де вона хоче.
(...) Я обіймаю Тебе з великою теплотою і любов’ю. Цілую Твоє чоло і очі.
Твоя Айріс
16.04.80
Мій найдорожчий друже,
(...) Я перервала свого листа, щоб зробити невелику прогулянку до бакалійного магазину. І що чекало
мене після повернення? Три посилки від Тебе, які вміщали книги! (...) Після першого емоційного зворушення мою увагу захопили книги (вони все цікавіші й цікавіші) і через те лист до Тебе був тимчасово закинутий. Мушу додати, що мені подобаються чудові поштові марки! Тепер у мене таке розмаїття книг, що мені
треба буде немало часу, щоб вивчити їх усі. Ти справді почав думати про мене, і просто неймовірно, що Ти
мусиш бути аж так далеко! Ці книжки немов вітання від Тебе (...)
Я вірю в чудеса. Я вірю у щасливу долю. Приєднайся, будь ласка, до цієї віри! Я дякую за всі книги, за
Твої добрі і люблячі думки я обіймаю Тебе! Коли здійсняться мої мрії, Ти, Олена, Славко і Тарас будете дуже щасливі, і я потішуся з вами.
Твоя, з любов’ю і цілунками
Айріс
29.05.80
Дорогесенька Олено,
Я особливо зворушена Вашим листом, тому що бачу, як мої власні реакції та почуття відбиваються в
Ваших. Ви шукаєте захисту від тривог щоденного життя в тих самих речах, які й мені приносять затишок у
моменти неспокою. Музика (особливо камерна і твори Вагнера) промовляє до мене, як старий друг. Слухаючи різну музику, з усіх частин земної кулі, я слухаю серцебиття всього людства і знаю, що не самотня.
Мене також освіжають і пестять руки природи, і не має значення, чи це ліс, пустеля чи океан. Пісня
птаха, шелестіння листя і голос вітру є ніби пестощі вічної матері. В них я вчуваю пульс усього живого, і я
знаю, що я не самотня.
Коли я дивлюся в небо, то знаю, що і я, і Ви дивимось на одне і те саме сонце, той самий місяць, і просто неймовірно, що ми так далеко одне від одного і так близько. Ми маємо багато спільного і водночас ми різні, головним чином через обставини. Видається, що в останні роки я проводжу більшість часу щасливо,
присвячуючи його буденним справам. Моє життя приємне, і я маю багато радощів. Коли була б змога, усі ці
радощі я розділила б з людством і з усіма живими істотами. І Вам я хотіла б їх трохи послати, як чашу з золотистим вином, що бадьорить і зігріває і трансформує світ навкруги Вас в промінь сліпучого сонячного
світла. Колись, я знаю, ми поділимося такими речами, як і радісним сміхом.
Я щаслива, що Ви підтримуєте зв’язок з Зеньовим Славком, піклуєтесь про нього і розумієте його. Моє
серце болить за нього, але я сподіваюсь, що обставини покращаться швидше, ніж ми сподіваємось. (...)
Що стосується Тараса і Славка, то я не можу тут мудро коментувати, скільки б цього не хотіла. Передусім у мене немає своїх дітей, і тому догляд за ними є для мене таємницею... Тягар, що лягає на Ваші плечі,
мусить бути неймовірним. (...)
Я посилаю Вам мої найтепліші вітання, обійми і любов.
Айріс
4.06.80
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Дорога, мила Айріс!
Вибач мені, що так довго не відписувала на Твій подвійний лист до мене і Зенка. Я йому двічі переписала і переслала у двох своїх листах.
Не маю відомостей, чи отримав. Переклади поштівок також переслала йому в своїх листах. На вітання
Твої у моїх перших листах він відгукується щирими словами вдячності до Тебе, що Ти пам’ятаєш про нього.
Просить обійняти Тебе з Твоїми приятельками.
В даний момент пишу цього листа в поїзді – повертаюся назад з Уралу25, куди приїхала вчора вранці з
надією отримати побачення з Зеновієм, яке мені належиться. Але не отримала: кімната бачень на ремонті.
Навіть на мить не дали глянути на нього. Їду з тяжким серцем назад – три доби в поїзді. Про які емоції можна писати ... – така навколишня дійсність. Хоч би його не розтривожила ця візита.
Раніше він працював теслею, була важка робота на повну норму. Тепер, як сказав мені начальник, дістали вони довідки з соцзабезу про його інвалідність праці II групи, то роботу йому мають дати легшу. В листах він ніколи не жаліється. Маю від нього три листи вже. Може писати мені два листи в місяць (букви так
скачуть, бо поїзд гойдає). Вислала йому вже належну продуктову посилку і бандероль. Пишу часто, але не
всі листи йому вручають. Вислала Твої фотографії; ще не знаю, чи одержав. Термін його кінчається 19 листопада.
З ОВІРУ нам ніякої відповіді не було. Ми подавали документи (у ... 1980 р.) на виклик від нешлюбного
сина Зеновія – Феллера Олександра26, котрий народився в 1949 році, коли вже Зеньо був в ув’язненні і всі
зв’язки з Тетяною, мамою Олександра, були перервані. Через родину з Польщі згодом Зеньо дізнався, що
Тетяна (єврейка польського походження) переїхала в 1950 році в Польщу, а відтак в Ізраїль. Допоміг розшукати сина Віктор Файнберг. Тетяна померла десь у 1960 році. Отака складна і сумна ця доля.
Олександр мешкає там в м. Нацерет-Іліт, Шх. Шолом 828. Мабуть, і він, і Зенко хотіли б побачитись після таких складних доріг життя. Можливо, Олександр звернувся б з якимось клопотанням додатковим про
дозвіл на виїзд батька до нього через голландське посольство. А може, є ще якісь шляхи доказати спорідненість.
Є у мене, люба сестричко, і Твої виклики. Але при всіх цих обставинах і суперечках, мабуть, немає можливості клопотати зараз. З нами залишається лиш наша тверда наміреність виїхати геть. Але, як бачиш, дороги ніби навмисне звертають на С х і д.
Треба нам змиритися з волею Всевишнього: як буде – так буде. Ми, звичайно, будемо в силу наших
людських можливостей клопотати, робити заходи, щоби наші наміри здійснилися, хоч, з другого боку, й зашморг може бути затягнений до кінця.
Айріс, Ти чудова людина. Ти вмієш своїми листами так гарно підняти на дусі людину. Сам Бог наділив
Тебе ангельською добротою. Зеньо писав, що надсилає .... вітання і цілий оберемок пролісків – прошу прийняти їх для себе і Твоїх приятельок (...)
5.06. Сьогодні увечорі поїздом виїжджаю додому, у суботу піду на роботу.
Хтось викликав мене на розмову 2.06. Повинен був піти дідусь і Тарас, бо я була вже в дорозі. З дому
напишу Тобі листа про наші домашні справи, про хлопців. Цілую, обіймаю.
Олена
3.07.80
Мій найдорожчий Зеню,
(...) Ми з Оленою почали листуватися, і я захоплена тим, що познайомилася з нею. Її листи мають таку
ж сумовиту красу, як і Твої, і деколи я маю відчуття, що вона є Твоїм двійником. Мені хотілося б їй чимось
допомогти, як і Тобі, і синам. Я обіймаю всіx вас! В цю хвилину я думаю про Тебе з теплом і любов’ю. Мої
думки коло Тебе щодня і щогодини. Гадаю, Ти це відчуваєш.
Я знову обіймаю Тебе, цілую чоло і, відриваючись, роблю смішну гримаску, щоб Ти засміявся.
Твоя, з великою любов’ю
Айріс
16.07.80
Найдорожчий Зеню,
(...) Знову листування стало одностороннім, І я не знаю, про що писати, що Тебе цікавило б і не здавалося б Тобі дріб’язковим. Більшість мого щоденного життя складається з дріб’язкових робіт, а через те, що я
знаю, що вони такі нудні, я дозволяю собі відкладати їх, байдикуючи над ранішньою газетою, пресою по садівництву, охороні здоров’я та ін., і таким чином багато часу марнується.
Зараз, коли погода абсолютно прекрасна, я люблю сидіти надворі і відчувати сонце на плечах, просто
розслабитися й дивитися, як світ купається у своїй золотистій пишноті. Це так чудово, але інколи я почуваюся винною (...). Я не можу цього знести і раптом переповнююся потребою зайнятися чимось незвичним:
чим більше я зайнята, тим щасливіша.
Як Твоє життя? Яке воно? Я пробую собі уявити його, щоб бути з Тобою думками і духом, але іноді
мені це важко. Все одно мої думки з Тобою. Коли я бачу або переживаю щось прекрасне, я думаю про Тебе,
бажаю розділити це з Тобою. Коли мені подобається квітка, пісня, сонячне світло чи сміх, мені хочеться відіслати частку цього до Тебе. Маю надію, що ці думки дійдуть до Тебе і принесуть Тобі момент радості.
Обіймаю Тебе! (...)
Айріс
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8.08.80
Найдорожчий Зеню,
До нас прийшло літо. Фактично воно вже тут деякий час. Сонце пекуче і яскраве, буяють квіти своїми
мерехтливими кольорами, величезні джмелі проносяться між ними, а подекуди вишукано розмальовані метелики граціозно опускаються на гарненькі квітки, щоб цілунком зняти з них краплину літніх солодощів.
Але чомусь воно і не схоже на літо. Або, швидше сказати, я не відчуваю його на повну силу. Перед моїм внутрішнім зором стоїть картина. Я бачу ряди і ряди бараків, доріжки між ними, обсаджені деревами, і
думаю: чи буває там колись літо, чи колись там що-небудь росте? 1 цікаво, як там проходить час. Чи він ширяє, як птах у леті? Чи несеться з швидкістю бурхливої ріки? Чи зависає, немов важка хмара, майже нерухомо, на довгі дні, не зроняючи ні краплини дощу?(...)
Коли я думаю про Тебе, то замислююся, що Ти робиш у цю хвилину, який у Тебе настрій і що я можу
вдіяти, щоб донести до Тебе сонячне тепло. Як би я хотіла послати Тобі хоч одну зі своїх квіток! А ще більше хочу, щоб Ти їх побачив сам, постояв серед них, подумав про день сьогоднішній, вчорашній, минулий.
Скільки ще чекати на це?
З любов’ю
Айріс
25.09.80
Мій найдорожчий Зеню,
Після того як дещо розвіявся мій шок через Твій в і д ’ ї з д з М о р ш и н а27, я ще більше хвилююся
про кожного з вас. І раптом я усвідомила, що ми стали чимось на зразок сім’ї. Від цього життя моє збагатилося. Я думаю, що ця думка принесе й Тобі відчуття затишку і тепла. Я обіймаю Тебе, Олену, Славка, Тараса. Я завжди з вами. Час і простір, звичаї і мова втрачають своє значення. Здається, щезають навіть межі індивідуального, коли зливаються почуття і стають одним цілим. Це є творіння Вічності. (...)
З любов’ю
Айріс
5.10.80
Дорога Айріс, люба моя сестричко!
Я обтяжена ненаписаними Вам листами. А в голові постійно снуються думки – роздуми, відповіді на
Ваші листи. Була зайнята різними справами і якась засмикана. Писались мені листи легко і плавно в голові
тоді, коли невідповідний час, щоб сісти і записати їх на папір. А коли траплявся момент, і я сідала за стіл,
щоб писати, – в голові пустка.
Отже, я отримала від Вас у перших днях березня, ще перед від’їздом на побачення до Зеня, пакет з листами для Зеня від 3.06 і 8.08 та мені на карточці з Concerto grosso Генделя від 8.08. Дякую за це і також за
слідуючі – лист до Зеня 29.08 і мені від 2 вересня з парою таких повних гідності і задоволення носорогів та
ще у такому квітучому царстві, що я позаздрила їхній такій неприступній певності себе. Дякую, Айріссонечко. (...)
Ми бачилися з Зеньом одну добу 11 вересня. Мені здавалось, що я вже писала Вам про це, але, напевно,
то було тільки в моїх гадках. Сьогодні мій настрій не є такий оптимістичний і радісний, як відразу після зустрічі, тому тяжко в даний момент відтворити Вам цю картину зустрічі. Але попробую. Не маю ще після бачення з ним листа, тобто другого за вересень. Та це й не дивно, бо він може прийти десь коло 10 жовтня.
Але я сумую і чомусь тривожуся, бо, може, викликає непевність близька зміна його місцеперебування28. Невідомо, як він перенесе дорогу, і куди вона його заведе, і яка тривалість цієї дороги. А може, зараз у мене
мінорний настрій, бо надворі сіра осінь і чомусь вперто приходить на думку твір Бальзака «Шагренева шкіра». Шагренева шкіра зменшується, приреченість...
Айріс, дорога моя, вибачте мені, я смутку наганяю на Вас своєю меланхолією. Але я собі згадую Ваше
сонце, Вас – таку милу і чарівну серед барвистих, гарячих квітів, і мені тепліше. Вашу гарну фотографію я
вислала Зеньові разом з листом.
Прийшов до мене на кухню зараз Тарас – просить подякувати за пакет з марками, котрі прийшли з
останніми листами, і за всі попередні, котрі він від Вас отримав. Він і далі колекціонує їх з любов’ю. Цей
світ поштових значків допоміг йому поглибити знання з географії та історії. Про кожну країну, марку якої
він мав, він збирав енциклопедичні відомості. Ще маленьким він знав досконало карту світу, всі держави, їх
столиці, потім зміну урядів і устроїв цих країн. Географічні карти, атласи, енциклопедія завжди у нього під
руками. Він цікавий хлопець і охочий до знань. Зараз він готує уроки на наступні дні, а я осіла на кухні, щоб
ми навзаєм одне одному не заважали.
Дорога Айріс, я зробила перерву в свойому листі. Ми з Тарасом ходили подивитись англійський фільм
«Генріх Восьмий і його шість жінок». Рідко ми ходимо до кіна. У серпні ми бачили розумний, досконалий,
мабуть, у всіх відношеннях фільм московського режисера Тарковського «Сталкер». Рая його, очевидно, знає
по фільмах «Андрій Рубльов» і «Соляріс». А «Сталкер» – це для мене притягальний образ у своїй ідеї. Я дикунка в цьому цивілізованому, механізованому світі. Я хочу до чистих джерел. Яка була б я щаслива, Айріс,
якби могла Зеня і Тараса доручити Вам у руки, під Вашу опіку. Вони обоє ще молоді і повні життя.
А поки що я можу для них лише небагато зробити – лише те, що від мене непосередньо залежить.
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Зеньо – цінна людина, він вартий багатьох клопотань. Якби я могла залишатися заложником замість
нього і Тараса, бо я (незрозуміло. – Упор.) замість розумно написати Вам про Зеня.
За дверима стогне від болю (неврит сідничного нерва) моя сестра, і мій лист, напевно, звучить як відгомін цього стогону, Іду робити їй чергову ін'єкцію. І до завтра попрощаю Вас.
Олена
21.10.80
Мій дорогий Зеню,
(...) На нашій терасі ще є залишки літа. Цвітуть деякі квіти. Навіть на полуницях ще є квітки і плоди,
хоч, здається, вони не можуть дозріти. Вони ніби приросли до останньої подоби літа, неначе не знають, що
їхня пора року повернеться знову. І мені теж сумно від того, що літо відходить, немов кращі друзі залишають мене. Але я нетерпеливо чекаю їхнього повернення, ніби інші пори року нічого не варті, ніби немас у них своєї краси.
На Твій день народження я б хотіла послати Тобі маленький вихор з теплого сонячного світла і золотавого пилу. Нехай він знесе Тебе вгору, до самої своєї серцевини, і затанцює з Тобою танець Всесвіту під музику зірок! І коли ви натанцюєтеся вволю, хай він повільно і тихо опустить Тебе на землю, як народжене вітром насіннячко кульбаби, і дасть спочити на моїй терасі... Коли я побачу, що Ти стоїш там? Чи це буде серед снігу, чи серед буяння яскравих квітів? (...)
Твоя, з любов’ю
Айріс
19.12.80
Моя найдорожча Айріс!
Вітаю Тебе з нового місця. Вітаю Тебе, переповнений найглибшими і найщирішими почуттями. Словами неможливо передати того змісту, що пов’язує мене з Тобою. 1 переоцінити значення Твого феномену для
мене теж неможливо.
Я також не раз звертався в думках до наших взаємин, до виникнення приязні, до народження почуттів,
до великого душевного і сердечного взаємозв’язку, і завжди мене при тому опановувало святкове захоплення і гордість за невичерпні можливості людського духу.
У мене і на протязі минулого життя, і тепер було багато і є непересічних дружніх стосунків, але те, що я
знайшов у Тобі, стоїть окремо, стоїть високо, стоїть винятково. У Тебе велика душа, вірне серце і дуже міцний лікоть. Відчуваю його через соняшні промені, телепатичні імпульси, через листи, карточки і всі старання, якими я звеселений і зміцнений, але які, знов-таки, неможливо передати словом і які сумарно живуть у
мені і заповнюють кожну клітину мого єства.
Безпосередньо від Тебе я не отримав після в і д’їз д у з Моршина ні одної кореспонденції, а тільки те,
що переписувала Олена. Признаюсь, що кожний окремий Твій соняшний промінь перетворювався на мойому сірому небі на велике сонце і осяював моє життя. Кожне Твоє слово помножувалось мною на сто ладів
моєю фантазією, а Твій оптимізм вибудовував на мойому твердому із сірого каменю фундаменті кришталеві
замки. Дякую Тобі!
Люба Айріс! Час нашої листовної розлуки промайнув напрочуд швидко. Про цей період буду писати
подрібніше, але тепер, оглядаючись назад, хочу відзначити, що був він нетрудний і з о в с і м н е п о з б а в л е н и й з м і с т у. Мабуть, на Тебе і на інших моїх друзів це справило від’ємне враження (щось
подібне сталося з найближчими мені й тут), але сам я ніби побував в апостольському відрядженні.
Продовження моєї епопеї має дещо видозмінений характер. Матеріальна невлаштованість, сибірська
погода і суцільне сіре, вистигле, безсонячне небо. Було би, напевно, сумно, і плекати би мені скорботу своєю кров’ю , але на десятий день прилетіла до мене Олена і привезла ніби нектар і амброзію. А між іншим, і
Твої листи (3.06, 16.07, 8.08, 14.08, 29.08, 10.09, 25.09, 21.10, 19.11).
Я без особливих труднощів прочитав їх (бо осяг ази англійської граматики і маю деякий запас слів) і,
признаюся Тобі, від напливу почуттів розтопився, як віск на сонці. Дякую! Дуже щиро дякую!
Постепенно постараюся відреагувати на всі Твої думки і відповісти на Твої запитання; а поки що посилаю Тобі оцю першу ластівочку з надією, що вона подолає далекий простір і сяде на Твойому письмовому столі.
Олена в мене четвертий день. Намагається відігріти мене, відгодувати і якось влаштувати. Вона при
кожній нагоді розпитує тутешніх людей, чи тут завжди таке понуре небо. А небо дійсно неласкаве.
Обіймаємо і цілуємо Тебе разом з Оленою. Наступного листа попробую скомпонувати по-англійськи,
але попереджаю, що це може вийти бідно. Вітаємо з Різдвом Христовим, Новим роком!
З великою любов’ю
Зеньо, Олена
Нова адреса: 626232, Тюменская область, Ханты-Мансийский район, пос. Луговской.
3.01.81
Люба Айріс!
Вже майже місяць, як я прибув на нове місце, але не можу похвалитися, що написав Тобі багато листів.
Тільки дві кореспонденції: один лист по-українськи і картка з нагоди Різдва. Пізніше я взявся писати листа
по-англійськи, але це при моїх обмежених знаннях цієї мови не тільки трудно, але й загайно. 1 ось, щоби не
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гаятися в часі, я не взявся закінчувати цього короткого по формі і куцого за змістом листа, а пишу нового в
твердій надії, що й того колись закінчу.
Основною причиною Того, що я так мало до Тебе написав, є моя виняткова зайнятість. Я заборгував у
листах не тільки Тобі одній. За цей недовгий час я випав із життя, а хвиля на мене напливала. Тепер я ніби
вигулькнув, і вже від мене йде хвиля, бо життя спокою не признає.
За цей місяць я відправив коло сотні кореспонденцій. Якраз Новий рік і свято Різдва Христового стали
для мене прекрасною нагодою постукатися до дверей і сердець родини, друзів, знайомих. На жаль, місце
моє досить віддалене і незручне для комунікації. Взимку тут доходять тільки літаки, але через малосприятливу погоду і вони не можуть ритмізувати свою роботу. І тому до сьогоднішнього дня я не отримав ще жодної відповіді.
16 грудня добралася до мене Олена. Останні 40 км. від Хантів (нашого окружного центру) вона добиралася спеціальним рейсом, то доїхала аж вечором. Переважно приходилося пропихати автобус, бо дорогу задувала пурга. Зустріч була і радісна, і весела. І весь тиждень був подібний до свята. Ми обоє тішилися, святкували і дякували Богові, що він такий ласкавий і щедрий для нас.
Олена розповідала мені про мій Моршин, про мій Львів, про Тараса, Славка, батька, Марію, про наших
друзів, знайомих. У її розповідях це все було подібне до Великодніх дзвонів. Дещо мене тривожило, багато
засмучувало, а мій Славко повідкривав у мойому серці всі старі рани і понатирав їх наново сіллю. Бо трудний це хлопець, бо бунтівливий і зовсім сліпе кошеня. У нього очі ще не відкрилися, і він ще не бачить зовнішнього світу. Він поки що присмоктаний до матірної поживи, але й це ще не усвідомлене ним, а радше інстинктивне.
Твої листи я буквально вдихнув у себе. Вдихнув і засвітився. Засвітився від Твого добра, великодушності й любові. Я був дуже близько коло Тебе, і мені здавалося, що я без труднощів можу зробити цей єдиний
крок, переступити цю риску і доторкнутися до Тебе. Що я зможу погладити Твоє волосся, притулити Твою
руку до своєї щоки. Подивитися в Твої очі.
Ми з Оленою позасвічували всі свічки. Ми заслали вишиваним обрусом стола. Ми понакладали на нього всього від можливостей своїх, посадили Тебе на почесне місце і тішилися Тобою, бо і Олена, і я бачили
Твою чистоту і Твоє світіння. А відблиски його падали на нас і наповнювали нас особливою врочистістю.
Олена задоволена моїм виглядом, моїм станом здоров’я й настроями. А я дивлюся на неї трохи завороженими очима і з непевним почуттям вини. Я прийшов до неї, і мій вітер повідчиняв усі вікна і двері її життя. Я прийшов зі своїми тягарями і поскладав їх під її порогами. Я прийшов, пройшов і полишив за собою
запах смаленого.
Мабуть, за все своє життя ця людина не перенесла стільки і так глибоко, як за останній рік. На побаченні, яке вона мені подарувала три місяці тому, я побачив її сивину, виснажене обличчя і спрацьовані руки.
Мені було встидно, бо я прекрасно засмаг на сонці, відпочив від життєвих турбот і, як признавали всі, відмолод.
А ще ж вона прийшла до мене наелектризована молитвою і близькістю до Кивота29.
Без сумніву, я був більше подібний на скіфа-воїна, закованого в лати, у збройовому бряжчанні. Я дійсно
був зціплений у кулак і з нагостреним вістрям, але вона ні на перше, ні на друге не звернула уваги. Вона
просила мене усміхнутися, бо вважала, що мої очі, як криниці з журбою. Вона просила мене говорити, бо казала, що в моїх словах є апостольський вогонь. Просила мене заспівати, бо в мойому співі вчувається голос
Тіля Уленшпігеля.
Коли вона називала мене Дон-Кіхотом, то в тих словах і в тому голосі було стільки любові і змісту, що
я, можливо вперше, втішився вживаним і раніше до мене порівнянням.
Навіть у найближчих людях ми постійно відкриваємо щось нове. І ось у той час, у якийсь момент я побачив у тій жінці щось таке, що мені на гадку прийшла Ольга Хоружинська, жінка Івана Франка. В одному із
моментів своєї психоекзальтації вона проголосила: «Мій Іван піде пророком поміж люди. А я буду нести за
ним його торбу і його патерицю!»
Чим більше входжу в життя, в роки, тим з меншим захопленням дивлюся на себе. Скільки то треба зусиль докласти, аби з тієї глини щось виліпилося, в скількох печах випалювати, аби щось випалилося, а потім
скільки треба накорчуватися хащівнику та наоратися тих перелогів, аби не страшно було іншому до тебе підійти та й самому відчути, що Бог не відвертає від тебе обличчя.
Було, було в мойому житті багато. Оглядаюся навіть із цікавістю, але бо і із здивуванням: мій віз там
же. Ніби я і не впрягався в нього, не тягнув його. Мій віз із тим самим вантажем. Або з побільшеним,
І приходить зріла думка про ницість і пересічність людського життя і мізерних можливостей людини в
ньому. Мій промочений моїм надміром хомут, обірвані та пов’язані вузлами посторонки, обвислий орчик і
колеса, загрузлі по вісі.
А мені здавалося, що я везу цю колісницю!
– Але ж бо моя дорога була! – це кричить у мені те молоде, нерозумне і завзяте. Лягаю, бо судомлять
м’язи. Кладу хомут під голову і занурююся у свою і не свою історію.
І не знаходжу в собі скепсису. Не знаходжу іронії.
Підхомутна подушка, передрентвіла від часу і мого поту, випаровує і обкурює мене ілюзіями моєї юності, молодості і зрілості. Всім тим, яке не дало результатів, але яке проросло крізь мене і налилося колосом.
Не дивлюся на себе із захопленням. Не маю підстав. Однак до моєї свічки, на мій вогник сходяться. Я
47

знаю – собою я небагатий, але я багатий тими, що сходяться.
І вже на що я благословенний, що наді мною таке велике небо, що на тому небі такої величини зорі, і
що вони мені і світять.
Дорога, люба Айріс!
Я зігрітий Твоїми теплими почуттями, відзначений Твоєю увагою і потішений Твоїми стараннями. Мене тішить Твій оптимізм, але щастя не те, що благополучно звершиться, а те, що є вже сьогодні. А на сьогоднішній день є Ти. Тільки не переставай мені світити, а все решта в Божих руках.
Обнімаю щиро.
З любов’ю
Зеньо
P.S. Найсердечніші вітання Джорджу, Лаурі, Марті, Ларрі і всім-всім.
7.01.81
Найдорожчий Зеню,
Минулого тижня я отримала святкові вітання від Олени і особливий дарунок – Твою нову адресу. З великою радістю пишу до Тебе безпосередньо і сподіваюсь, що від сьогодні мої листи доходитимуть до Тебе.
Олена пише, що я скоро маю отримати Твого листа, і я щодень заглядаю до поштової скриньки з великим
чеканням, плекаючи надію побачити щось написане Твоїм почерком. Якраз сьогодні мені телефонувала Віра, запитуючи, чи я щось чула про Тебе. Мій сусід, Фред Цукерман, психіатр, у якого живе 5 котиків, запитує мене про Тебе, коли тільки побачить. Скоро я зустрінуся з друзями, які будуть щасливі мати Твою нову
адресу. Як бачиш, багато людей думає про Тебе, бажає Тобі добра (...)
Мене цікавить, які зараз обставини Твого нового життя. Маю надію, що Ти зможеш написати і розповісти про все, про своє житло і оточення, Твою діяльність, Твоїх друзів. Я прагну все це собі змалювати, але
не маю поняття, що уявляти. Я абсолютний невіглас щодо тієї частини світу і почуваюся, як школярка, яка
пропустила урок. Я лише сподіваюся, що мої добрі побажання дійдуть до Тебе, зігріють Тебе і стануть реальністю.
З великою любов’ю
Айріс
9.01.81
Як бачиш, я ще не була на пошті, щоб відправити свого листа. Сьогодні я отримала один з найкращих
сюрпризів у своєму житті! Це поштова карточка від Тебе з прекрасними Різдвяними вітаннями, написаними
майже бездоганною англійською мовою!!! Не можу описати, яка радість переповнює мене! Це не тільки перше вітання, яке я отримала з часу Твого від’їзду з Моршина, але й найкращий Різдвяний подарунок всього
сезону! Джордж прочитав Твою листівку із здивуванням, яке одразу ж перейшло у велику радість. Я ще не
встигла дійти до Віри чи Лаури, щоб прочитати їм Твої слова, і не можу дочекатись, коли покажу Твою листівку всім іншим. Вони будуть такі здивовані і такі захоплені! Я також з нетерпінням чекаю Твого листа від
19 грудня, якого ще не отримала.
Знову посилаю свої обійми і багато любові
Айріс
18.01.81
Дорогі Саллі і Лоренс! (переклад з англійської. – Упор.)
Ваша вітальна листівка принесла нам тепло і щастя. Дякую. Бажаю вам щасливого і щедрого Нового
року. Я вдячна, що ви нас пам’ятаєте, що висловлюєте розуміння долі Зеня і співчуття. З п’ятого грудня він
живе за адресою: 626232, Тюменская область, Ханты-Мансийский район, поселок Луговской, общежитие,
комната 7. Він був би радий отримати від вас звісточку. Я послала йому вашу листівку. Справді, я гостювала
в нього, але тепер я не можу бути в нього постійно. Клімат там для нього несприятливий. І зрозуміло, йому
там несолодко жити. Він вам напише. Я теж написала до Айріс і Сарі... Ми любимо вас і цілуємо всіх.
Олена
2.02.81
Люба Айріс!
Напевно, треба було такої довгої розлуки, щоби відчути ту радість, яку я відчув, взявши до рук Твого
листа, адресованого до мене безпосередньо на Луговськой. Що не кажи, а в житті людини бувають такі хвилини, що заради них варто перебрести море. Такою хвилиною, безперечно, є мій теперішній стан і настрій.
Уже третій день розкошую Твоїми реченнями, компліментами, побажаннями, інформацією зі свого життя.
Слава Богу, все біля Тебе добре, і я ще раз звеселив душу Твоєю пам’яттю і турботами про мене.
Якийсь момент я був засумнівався, що одержу від Тебе будь-що, бо я в дуже невигідному географічному
положенні для транспорту. Тут не тільки заметілі, а й відлиги не дають можливості добиратися аеросанями,
і тоді у нас на пошті повний штиль.
Це не значить, що тут у мене є якісь особливі умови для переписки. Справа тільки в перебоях, і важне
те, що тут доходить тільки авіапошта. Зрештою, і просте дійде, хоч за деякі послуги, такі як пакунки, треба
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доплачувати.
Я вже в Луговському майже два місяці. Часу не так-то й багато, але мені здається, що я вже тут дуже
давно. Очевидно, наприкрюється тут із повною зміною обставин і інтересів. Вийти із свого життєвого трибу
мені не дано, а триб цей ніби на льоді закрутився.
Відразу після приїзду в Луговський приїхала до мене Олена і привезла мені адреси і відчуття єдиної родини. Я написав Тобі і багатьом іншим і пишу постійно, бо це єдиний доступний для мене метод підтримувати дружні і людські стосунки зі своїм середовищем.
Що ходить до моїх особистих обставин, то вони небагато кращі від попередніх. Але йдеться зовсім не
про те, чи ти з’їдаєш більше і смачніше, чи спиш м’якше, чи тобі тепліше, чи ти краще одягнений, чи життєві турботи обходять твою хату. Хай би було це все, але аби було й ще щось, що становить смисл життя.
А так складається, що й дня мало, одриваєш од ночі, а посибаритствувати з книжкою в руках не маєш
права.
Початки на новому місці завжди прикрі. Здавалося, що як приїде Олена, то їй легше буде сотворити для
мене щось наподобіє окремої кімнати. І вийшло би, але треба ставати їй тут до праці. А її домашні обставини не конче позволяють на це, Тарас закінчує школу, старий батько.
Заняття мої нескладні. Дещо помагаю по господарству. В основному ремонти. А для прожиття взявся за
фотоапарат. І поскільки мені не дуже потрібні делікатеси і м’ясні вироби, то процвітаю.
Ти просиш мене написати щось про цей край. Весь він на нафті. Це надра, а поверхня страшно заболочена і пустинна. Основними артеріями є ріки: Іртиш і Об з допливами. Але тільки влітку. Взимі їх сковує
мороз і замітає пурга. Виручають літаки і гелікоптери.
Моє селище не є якимось глухим кутом, де крім собачих упряжок нічого не побачиш. Якраз навпаки.
Собаки, породисті і вгодовані, змагаються в неробстві і вуличному швендянні з песиками, а їхню функцію
виконують всюдиходи різних конструкцій та аеросани. Немало і кінних упряжок. Мають люди й особисті
автомобілі, але ні влітку, ні взимку тут нема куди поїхати, бо все селище за десять хвилин перейдеш хоч
вздовж, хоч впоперек.
Населенню дає життя ліс. Одні його рубають, другі – возять, а ще інші – обробляють на тартаку. Маємо
середню школу, лікарню, кіноклуб, спортзал, бібліотеку, їдальню, біля десяти продуктових і промтоварних
магазинів. Все розраховане на те, аби жити і не бідувати, навіть тоді, коли із-за кліматичних умов нічого не
можна довезти й кілька тижнів.
Так, я оволодів англійською настільки, що Твої листи розумію, можу читати книжки типу казок і легких
оповідань. Але, на жаль, тут я вимушений був на деякий час відлишити лінгвістичні заняття, бо ними ситий
не будеш. А з мовою так: ти її відсторони на один день, а вона тебе – на два.
Розпочав був листа до Тебе по-англійськи, але так і не закінчив. Мрію, що якось-таки мобілізую себе і
знов повернусь до занять, а тоді застосую набуті знання на практиці.
Питаєш, яка моя резиденція. Двоповерховий дерев’яний будинок на 23 кімнати. Центральне опалення, є
кімнати відпочинку з телевізором, санітарна кімната, кухня.
В кімнаті нас троє. Два молодих хлопці з життестверджуючими інтересами. Вони приїхали сюди на заробітки, які тут вищі, ніж у європейській частині країни.
В мене особисто є транзисторний радіоприймач і магнітофон. Це привезла мені Олена. Маю фотоапарат, і пакунок за пакунком отримую через Олену устаткування і матеріал до фотозанять.
Ох, як було би добре, якби Ти висилала мені фотографічні журнали і каталоги з фотомагазинів. Не відмовився б я і від кольорових плівок та хімікалій до них. Десь мені п. Галя купила порядніший апарат, але на
нього треба зачекати. Поки працюю тим, що Олена подарувала на моє 50-річчя.
Дякую за фотографію. Я вже кілька разів сідав перед об’єктивом, але все, що пізніше виходить на папері, дуже мене не задовольняє. Я бачу перед очима стару, змучену життям людину. А я ані старий, ані змучений, і ніколи не маю погаслих очей.
Однак треба й оптиці вірити. Щось вона зафіксовує таке, проти чого марно протестувати.
Найбільше жалію, що я не можу вислати таке своє зображення, яке засвідчувало би, як я набожно відношуся до Тебе. Скільки почуттів любові, вдячності й захоплення міститься в мені до Тебе, і як би я хотів,
щоб Ти все знала і тішилася.
Обнімаю, цілую Тебе, Джорджа, Віру, Лауру, Лоуренса і Сасі, Сарію і всіх (незрозуміло. – Упор.) для мене велике значення і розсівають над моєю головою похмуре і непривітне небо.
Зеньо
4.03.81
Найдорожчий Зеню,
(...) Сподіваюсь, Ти отримав ряд листівок із Каліфорнії та Мексики. Хоч я і не написала звідти листа,
мої думки летіли до Тебе багато-багато разів. О як би я хотіла, щоб Ти побачив те, що бачила я, і як я молюся, щоб це стало можливим. Я хочу, щоб Ти побачив красу пустелі, послухав її пісню, відчув жар сонця на
плечах і почув, як б’ється серце Всесвіту.
Так, думками я ще в Каліфорнії, особливо в пустелі. Нам пощастило на надзвичайно гарну погоду. Спершу було прохолодно, потім щораз тепліше, а коли ми йшли з високої пустелі до низької, стало гаряче (32
градуси за Цельсієм). Небо було чисте, промені сонця яскраві, а ночі прохолодні. Коли я залишала свою
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прекрасну пустелю, відчула жаль до самої себе, але при згадці про Тебе і Твій клімат там цей жаль розвіявся. Не можу собі уявити ніяк цю частину світу і ваші умови, а тому хочеться послати Тобі барелі, повні каліфорнійського сонця, щоб розтопити кригу та сніг на дорогах, по яких Олена їде автобусом, якого треба ще
іноді штовхати. (...)
Хоч я не можу ще відповісти на останнього листа, дякую за фото. Олена також прислала кілька фотографій, і на двох я побачила Тебе з борідкою. Мені це дуже до вподоби. Думаю, що вона Тобі дуже личить.
На жаль, минулого тижня Джордж зголив свою борідку і цим розбив моє серце. Я показала йому Твої фотографії і повідомила, що Ти став для мене дуже привабливим і я тепер звертатиму на Тебе більшу увагу. В
цей час він захоплено і з виглядом цінителя роздивлявся прекрасні фото Олени і повністю проігнорував
мною сказане. Ось так це було. (...)
Твоя, з великою любов’ю
Айріс
7.03.81
Моя найдорожча Айріс!
(...) В мені є багато сердечних почуттів і приємних слів для Тебе, для моєї зірки на американському небосхилі.
Можливо, що на сьогоднішній день мені не найліпше. Я достатньо зрілий, щоб ні журитися, ні сумувати. Я достаточно навчений долею і, як Ти мене вчила в одному з своїх листів, умію відганяти від себе від'ємні емоції, а натомість полишати позитивні, але життя є життя, і його не стерилізуєш.
Одне в мене постійне. Твоя зоря світить мені і усміхається в повсякчас мого буття. Я з Тобою часто.
Мої думки знаходять гармонію і абсолютний лад, коли я полишаю реальну дійність, яка мене оточує, і входжу в другу дійсність, яка для мене ще більш реальна, а саме коли я входжу в коло найближчих по духу мені
людей. І так мені легко, і так мені радісно, що гудуть у мені великодні дзвони і грає в мені мажорна музика.
Люба Айріс! Якщо би Ти могла осягнути ту радість і добро, які Ти принесла із своєю появою в мойому
житті, то Ти возрадувалася б, як ніколи досі, і тієї радості вистачило б розігнати хмари на будь-якому небі.
Наш вік уважається віком розтленим, деморалізованим і меркантильним. Вказують на молодь, на суспільство, на уряди, але наш вік, безумовно, є кращим, як той, наприклад, у якому жив Діоген. Він із засвітленим ліхтарем удень шукав Людини і не міг знайти її.
Я ж, не кривлячи душею, маю ціле сузір'я, і не тільки на свята, на дні погідні, а й на будні. Є такі, з якими мило порозмовляти і душу відвести; є такі, з якими душу звеселити і обновити; є такі, перед ким хочеться шапку зняти; інших – в обіймах стиснути, але, мабуть, найбільше таких, які підкладають під мене свої
дужі руки і ніби несуть мене дальше і вище.
Дуже хочу, щоби Тобі і тим, хто духовно з Тобою, було від моїх слів тепло і щоби пописувалося (було
добрим. – Упор.) ваше здоров’я і не захмарювалися ніколи ваші обрії.
Отримав я коротенького листа від Твого сусіда. Подякуй докторові. Обов’язково відпишу йому, але
найперше треба знову пробігти англійську граматику, бо за ці два місяці дріб’язкової метушні всі граматичні правила відвернулися від мене і стоять ніби спиною, і я не можу їх розпізнати.
Прошу передавати мої найсердечніші вітання Джорджу, Вірі (її прошу не гніватися за мої ієрогліфи і
складний сінтаксис, а може, й лексику), вітаю Лауру, Саллі і Лоуренса, Сарію і брата Степана.
З ніжністю пригортаю, цілую руки і сяйво Твого чола.
З любов’ю
Зеньо
16.03.81
Мій дорогий Зеню,
(...) Минулого тижня я бачила моїх друзів, і вони питали про Вас. Для кількох з них я читала уривки з
Ваших листів, і вони були в захваті від Ваших слів і думок. Норма, Сьюзсн, Ніна, Еверет та інші хотіли б
знати, чи Ви одержали їхні листи та поштівки?
Я також сподіваюся, що Ви отримали посилку на Ваше ім’я від усіх нас. У посилці було стьобане пальто, яке, ми віримо, грітиме Вас. (...)
Обнімаю Вас із теплом і любов’ю
Айріс
1.04.81
Найдорожчий Зеню,
(...) З Твого листа я змалювала собі чітку картину вашого села і Твого життя в ньому. Незважаючи на
це, мені важко все уявити. Я не можу втримати цю картину в уяві на довший час, і цілісна повна картина
щезає від мене. Темряву, порожнечу та інші легкі гумористичні аспекти можна легко уявити собі, але як почуваєшся в такій атмосфері – це зовсім інше.
Як би мені хотілося освітити Твоє небо! Обіцяю зробити усе можливе, щоб час від часу посилати маленький промінчик світла у Твоє життя. Я хотіла послати Тобі кольорову плівку і реактиви для проявлення,
але у відділі посилок на пошті мені сказали, що такі речі посилати не можна. Однак я б хотіла послати Tобі
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якісь фотожурнали (...). Я відберу ті, які мають найкращі фотографії, і вишлю Тобі кілька примірників. Сподіваюся, вони Тобі сподобаються. Можливо, сонце Арізони і кольори зігріють Тебе. (...)
Як Твоє здоров’я? Ти виглядаєш дуже гарно, і я маю надію, що Ти почуваєшся так само добре, як виглядаєш, тільки більш бадьорий. Будь ласка, продовжуй свої заняття англійською мовою, так щоб я могла
порозмовляти з Тобою!
Шлю обійми, цілунки, багато тепла й любові.
Айріс
7.04.81
Найдорожча Айріс! (переклад з англійської. – Упор.)
Минулого тижня я отримав від Тебе листа, датованого 16 березня, і ще раніше – датованого 4 березня.
Перед тим приходило багато листівок з Каліфорнії. Твоя фотографія, де Ти стоїш за деревом у пустелі, чудова. А Ти немов прекрасне доповнення до пустельного пейзажу.
Дякую Тобі сердечно за листівки, листи, фотографії, а понад усе – за Твоє добре серце і чудові відчуття
тривалості в дружбі і любові. Ти підносиш мій дух!
Я також дякую Твоїм друзям за їхні щирі почуття до мене, особливо дякую Ларрі за йото турботу про
мене і за його прекрасний смак.
Думаю, що мені треба писати англійською, і тільки англійською мовою. Спершу листи будуть слабкими, а потім ставатимуть кращими.
Олена гостювала в Луговському 10 днів. Вона від’їхала вчора. За цей час ми зробили багато фотографій. В окремому листі Олена відправила 23 фото. Я додав ще 3.
Обіймаю Тебе з любов’ю. Олена посилає свій усміх для Джорджа.
Зеньо
14.04.81
Найдорожчий Зеню,
Майже щодня протягом минулих двох тижнів я мріяла про те, щоб присісти і хоч трохи поговорити з
Тобою, зігрітися Твоїм теплом і відповісти на листи від 2 лютого та 7 березня. Але це було практично неможливо. Заважали або несподівані гості, або несподівані завдання. Однак я не скаржусь на це. Два дні тому
моя добра подруга і колишня сусідка нанесла мені візит, залишилась на ночівлю, і ми мали довгу, гарну
розмову. Щоразу, коли я бачу її, вона розпитує про Тебе і настійливо хоче знати всі деталі, все, що стосується нових подій у Твоєму житті. Вона пересилає Тобі вітання і найкращі побажання. Інші друзі також здивували мене візитами і телефонними дзвінками.
В даний момент обидва мої котики хочуть вмоститися в мене на колінах. Один з них потирає голівкою
друкарську машинку. Саме в цю хвилину вони прагнуть уваги, хочуть віддати і отримати пестощі. Але я переконана, що вони також посилають Тобі любов і вітання. Вони завжди приносять тепло і гумор у моє життя. (...)
Обіймаю Тебе!
Айріс
25.04.81
Найдорожчий Зеню,
Сьогодні я отримала ще один чудовий сюрприз! Прекрасну листівку з кошиком, повним айстр, три розкішні фотографії і, що найбільше зігріло моє серце, прекрасний текст на листівці, весь англійською мовою!
Ти феноменальний! Вітаю Тебе! Моє захоплення Тобою не має меж!
Мені особливо подобається Твоя фотографія в снігу, зроблена 1 квітня (а коли він тане?). Ти виглядаєш
дуже добре і справді елегантно. Пальто добре Тобі підходить (Ларрі боявся, що воно буде завелике). З фотоапаратом через плече Ти схожий на туриста в екскурсії. Ти кудись ідеш? Плекаю надію, що Ти, Олена і сини
скоро приїдете до нас!
Я особливо щаслива, що бачу Тебе усміхненим на яскравому сонячному світлі. Впевнена, що його привезла до Тебе Олена. (...) Можливо, зараз почнеться відлига, і весна повністю змінить пейзаж. Фотографія
Олени з усмішкою Монни Лізи прекрасна, але очі її все-таки сумні. З нетерпінням чекаю, коли побачу усе її
обличчя, освітлене усміхом. Можливо, це станеться, коли ми поїдемо кататися на роликах (якби я навчилася
їздити на них так само швидко, як Ти навчився англійської, я б надзвичайно гордилася собою, але ж катання
на роликах набагато легше).
(...) З любов’ю
Айріс
7.03.81
Люба Айріс!
Сьогодні я дістала від Вас поштівку, а вчора листа з фотографією Джорджа. Все це дуже зворушливе. І
мені хочеться відповідно викласти Вам свої емоції і подяки, але в даний момент сиджу на пошті, чекаю замовленої розмови з Зеньом і зробила вже кілька спроб писати листа, але даремні мої зусилля, бо дуже болить голова і не склеюються слова.
Кіт чудовий! Яке велике в мене бажання, щоб він посунувся і звільнив мені трохи місця біля себе.
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Дорога Айріс, я тепер Вас ще краще знаю завдяки детально-творчим перекладам Ваших листів, які мені
присилає Зеньо. Він радий поділитися зі мною своїми радісними відкриттями все нових прекрасних граней
Вашої чарівної людської особистості.
І я все більше вбачаю, наскільки Ви з ним душею подібні, наче однояйцеві близнюки.
Я вчора їздила до Моршина, щоби взяти звідти і вислати Зенкові весняну куртку-свитку, бо колись і до
нього прийде весна.
У нас тут хоч холодно і мокро, але земля все одно прибралася святково у весняні зелені шати і викликає
почуття радості і задоволення.
Я щиро вдячна всім приятелям за теплу їхню увагу. Дістаємо багато поштівок з Італії, Франції, Бельгії
(від членів МА. – Упор.), ділимося з Зеньом, відписуємо.
Я би не сказала, що манить мене суворий північний край, але в кожну мить готова зірватись і переселитись до Зеня, лише поки що мене міцно втримують тут мої обов’язки, зв’язані з опікою тата, Тараса, та й сестри врешті. Думаю, що в найближчий час все мусить якось укластися, бо така невизначеність і непевність
положення також вимагає визначеності.
Обнімаю, цілую.
Олена
Дякую Джорджу за знимку і поздоровлення. Я йому шлю весняне вітання і усмішку півночі.
16.05.81
Найдорожча Айріс! (переклад з англійської – Упор.)
Минулого тижня я отримав чудовий сюрприз: два листи від Тебе (24 і 25 квітня). Я щасливий, що моя
листівка, написана англійською мовою, і мої фотографії викликали Твоє захоплення. Чи я й справді «елегантний»? Дякую! Останніми роками мені подобається гарно виглядати і тим піднімати собі настрій.
Ти пишеш, що чекаєш нашого візиту. Я цього не чекаю. Обставини складаються щораз гірше. (...) Я не
сумую з цього приводу, а лише реально дивлюсь на все, що діється. Так, моя люба Айріс, я посміхаюся, бо
що ще маю робити?
Яскраве сонячне світло затьмарилося хмарами. Знову впав сніг. Сьогодні ще раз засніжило і дме холодний вітер.
Без сумніву, ми з Тобою будемо їздити на роликах. Це моя заповітна мрія! А посидіти з Тобою на
м’якій тахті і поринути в розмови – це теж мрія!
А хто це Луїс? Не можу собі пригадати. Решту листа я зрозумів. Дякую Тобі і Твоїм друзям за любов до
мене. Обіймаю всіх вас! (...)
Наших сільських коней використовують для перевезення вантажу. Багато років тому, у моєму дитинстві, я їздив на них. А автомобіль я водив 23 роки тому. Тоді я жив у Караганді і разом зі своїм братом Мирославом (зараз він проживає в Москві) ми купили маленький легковий автомобіль. Хоч у мене є право водити
машину, я не їжджу.
Сподіваюся, що писатиму листи дедалі краще, але мені треба скеровувати свої зусилля не лише на вивчення іноземних мов, а й на заробітки. Потрібні гроші на життя, а головним чином на поїздки Олени. Зараз
вона не працює. Мені доводиться допомагати їй у домашніх витратах і підтримувати свого сина Славка.
Справи загалом ідуть добре.
(...) Ти знаєш, що Твоє існування у моєму житті – це надзвичайне явище. Я дякую Господу за цей чудовий дарунок! (...)
З великою любов’ю
Зеньо
с. Луговськой

28.05.81
Найдорожчий Зеню,
(...) Я повинна поздоровити Тебе з лінгвістичними досягненнями! Всі вражені Твоїми успіхами! Думаю,
що Ти і далі зможеш продовжувати навчання. І все-таки це чудо! Мені більше не потрібен перекладач, щоб
читати Твої листи. І я чекаю наступного чуда. Ще прийде пора, коли для спілкування не потрібна буде пошта, коли ми поговоримо віч-на-віч. З нетерпінням чекаю цього дня і радію при думці про нього. (...)
Повинна признатися, що ваш клімат кидає виклик моїй уяві. Я дивлюся на снігові пейзажі. На звороті
фотографії стоїть дата 1 квітня, 2 квітня, і я сприймаю це як жарт. Коли ж розпочинається весна? Чи вона
приходить раптово? Наскільки тепле у вас літо? Що з флори і фауни здатне там вижити? Очевидно, таки є
життя і живність. Дещо буяє, дещо оживає... Сподіваюсь, Ти пришлеш мені багато фотографій з різних пір
року. Можливо, тоді я зможу уявити їх краще. (...) З любов’ю
Айріс
9.07.81
Найдорожчий Зеню,
Я саме збиралась сісти і відповідати на Твого листа від 16 травня, але перед тим вирішила заглянути до
поштової скриньки. 1 звичайно, знайшла конверт з п’ятьма фото, поштовою листівкою з маргаритками та
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листом від Тебе. Дякую! Як завжди, я захоплена фотографіями. Ти виглядаєш суперелегантно в шкіряному
пальті й капелюсі! А Олена особливо прекрасна і надзвичайно сумна. Я хотіла б зробити чудо, яке освітило
б ваші обличчя усмішками, щоб сміялись ваші очі та голоси. Але як? Як? Я чекатиму вашого візиту, що б ви
не говорили. Я чекатиму і чекатиму... (...)
Мені подобаються фотографії та опис вашого села. Я стараюся уявити, як це коней використовують для
транспортування. Припускаю, що їх використовують як тяглову силу, а можливо, люди їздять на них по
околиці? Я б, мабуть, ходила, куди тільки ноги несуть, але це не завжди практично. Цікаво знати, чи ви гуляєте в лісі? Навесні і влітку там повинно бути гарно. Побачиш незвичайні рослини, дерева, квіти, а також
комах, тварин та ін. Так, я сумую за природою в місті, але ми маємо невелику площу одвічного лісу в Центральному парку. Він мене захоплює і освіжає, коли б там не була. (...)
З великою любов’ю
Айріс
24.07.81
Найдорожчий Зеню,
Твоє довге мовчання засмучує мене. Сподіваюсь, що у Тебе все добре і що Ти в гарному настрої. Можу
лише списати все на погоду, яка знову зіпсувалась і затруднює рух пошти. З цієї причини я пишу на Твою
адресу в Моршин в надії, що мої вітання дійдуть швидше.
23 червня Тобі вислали посилку. (...) Я вислала також книжку, кілька фотожурналів разом з листами і
листівками. Вкладаю копії своїх попередніх листів, сподіваючись, що вони дійдуть швидше.
Я знову хочу сказати, що посилаю Тобі, Олені, Славкові й Тарасові теплі думки і добрі побажання. Іноді для кожного з вас я запалюю свічку, щоб добрі думки та мрії стали реальністю. Обіймаю вас!
Айріс
29.07.81
Дорогі друзі Саллі і Ларрі! (переклад з англійської. – Упор.)
Я отримав від вас листа, датованого 7 липня. Щиро дякую. Я почуваю себе добре, проте смерть моєї
мами і подорож до Караганди, зустрічі з родичами та знайомими порушили мій звичайний спосіб життя.
До Луговського ми приїхали разом з Оленою. Всі тривоги і турботи залишилися з нами.
Ваші листи і фотографія чудові. Ми були в захопленні. Ваше фото вище всяких похвал. Ви обоє такі
молоді!
Наші дні проходять спокійно і навіть щасливо. Ми з Оленою рідко буваємо разом, і кожне побачення
немов відкриття.
Завдяки вам та іншим друзям, а особливо завдяки моєму ангелу Айріс, Нью-Йорк став мені рідним. Він
дав мені багато фізичних і моральних сил. Нещодавно Айріс прислала мені захоплюючу книгу «Радість фотографії», кілька журналів, листи, листівки та посилку. Дякую і їй, і вам також.
В останньому листі Айріс прислала мені телеграму, сповіщаючи, що не отримувала від мене жодного
слова з червня. Чому?
Посилаємо вам найкращі вітання.
Ваші Олена та Зіновій
10.08.81
Найдорожчий Зеню,
Знову зупинилося наше листування, і я повинна відновити однобічний зв’язок. Я справді не знаю, які
думки передавати Тобі, бо в голові порожньо, а якщо і є якісь роздуми, то вони навівають нудьгу і нікому не
цікаві. (...) Чекаю дня, коли дістану звісточку від вас. Сподіваюсь, це буде незабаром!
Пересилаю вам тепло, любов, обійми і ще раз любов.
Айріс
24.08.81
Найдорожчий Зеню,
Минулого тижня я отримала Твого листа від 1 серпня... Я також отримала листівку від 4 серпня і не
можу висловити, яка втіха – отримати від Тебе звістку. Радію, що ви з Оленою почуваєтеся добре і що вона
біля Тебе. Маю надію, що вона постійно зможе бути біля Тебе....
Мене надзвичайно зажурило повідомлення про смерть Твоєї матері. Хотілося б знайти слова співчуття,
але їх замало. Я лиш обійму Тебе і передам частинку тепла і любові в надії, що це принесе Тобі хоч трохи
розради.
З цікавістю читала про Твою зустріч з братами, сестрою та їхніми родинами. Це, гадаю, якось розбудить
добрі почуття, дасть розуміння та підтримку. (...)
В листі Ти дякував мені за свічки, але ніколи не запитував про значення кольорів. Чи Ти знаєш їх? Розповім Тобі, як класифікують кольори мої книги по зцілюванню: рожевий – це любов (духовна), голубий –
духовність, жовтий – мудрість та інтелігентність, оранжевий – життєздатність, бузкуватий – для лікування,
зелений – для змін чи (незрозуміло. – Упор.), срібний – для захисту, а білий представляє будь-який колір. Важ53

ливим є намір (незрозуміло. – Упор.). Який колір я палитиму далі?
А зараз я хочу написати про чудовий сюрприз у Твоєму останньому листі – вітання Олени англійською
мовою. Припускаю, що вона зараз також вивчає англійську. Ми всі захоплені Твоїми успіхами, які так виразно видно в Твоєму недавньому листі...
Ларрі також отримав листа від Тебе минулого тижня і був щасливий мати звістку. Сарія теж дзвонила,
щоб повідомити, що отримала від Тебе листа. Я щаслива і відчуваю полегшення від думки, що у вас із Оленою все гаразд. (...)
Найдорожчий Зеньо, всі Тобою захоплені, всі мої друзі посилають вам з Оленою вітання. Джордж щойно зайшов у мою кімнату і передає свої найтепліші вітання. Моя маленька киця посилає Тобі свої котячі цілунки, а Панчо, наш кіт, потирає свою пухнасту мордочку, торкається Твого бородатого обличчя і бажає
стати Твоїм братиком.
З великою-великою любов’ю
Айріс
3.09.81
Дорогенька Олено,
Дякую за телеграму! Я надзвичайно щаслива чути, що у вас із Зеньом все добре, що він одержав усе, що
я вислала...
Я сиджу біля друкарської машинки, одягнена в довге і прекрасне бурштинове намисто, і інколи поглядаю на бурштиновий перстень, що прикрашає мою руку. Час від часу милуюся чарівною вишитою серветкою, я захоплена її візерунком. Ці речі я отримала позавчора в посилці, і душа моя переповнена почуттями.
Які екстравагантні подарунки! Скільки емоцій, що й не знаю, як їх висловити. Обіймаю і дякую Вам.(...)
Айріс
Вітання Тарасові. Дякую знову і знову!
16.09. 81
Найдорожчий Зеню,
Сьогодні після прекрасного сухого літа похолоднішало, і став падати дощ, а в мене до такої погоди не
лежить серце. Однак я щойно перечитала Твого листа від 1 серпня і зігрілася його теплом, хоч надворі 21
градус за Цельсієм.
Минулого тижня я читала Твого листа своїм друзям, і всі вони зворушені ним. Чи варто говорити, як
вони вражені Твоїм поступом у вивченні англійської мови? Всі посилають Тобі свої вітання та найкращі побажання. Чи Ти отримував коли-небудь листа від Ніни Рубінштейн? Вона також фотограф-любитель і мала
надію листуватися з Тобою. Але, можливо, через погану погоду у ваших краях листи не доходять. Я впевнена, що Олена мені писала і, можливо, Ти писав, але я нічого не отримувала. Проте я не втрачаю надії. Кожного дня я прямую до поштової скриньки, і в один день, може скоро, прийде звістка від Тебе або Олени.
О, як мені не терпиться дістати листа від Тебе цього літа з описом екзотичної флори і фауни в Луговському, отримати фотографії з зображенням літньої пори, з описом фрагментів Твого життя, сподіваючись
прочитати про довгі сонячні дні під літнім небом! Яка у вас там температура? Я чекатиму дня, коли Ти зможеш про всі ці речі розповісти мені (...), але тим часом з задоволенням буду отримувати Твого листа або листівку. А що ми можемо вдіяти, коли пошта просто не приходить? (...)
Я з радістю повідомляю Тебе, що, проживши і провчителювавши З роки в штаті Коннектикут, Лаура
знову переїхала в Нью-Йорк. Я з цього приводу особливо радію. Школа, в якій вона працює, всього за три
квартали від нас, і ми зможемо часто бачитись, коли вона не буде переобтяжена справами. Як би було добре,
коли б ми усі могли отут посидіти, побалакати, посміятися!..
Нарешті я проявила кілька фотографій і можу послати деякі квіти, поділитися з Тобою красою нашого
літа. На одній з них я тримаю нашу маленьку кицю Чікіту – ту, яка любить Тебе і цілує Твої фото. Звичайно,
вона також закохана і в Джорджа і впадає в екстаз, начищаючи його туфлі своїм прекрасним хутром. З іншого боку – наш кіт Панчо, якогось роду суперник Джорджеві, тому що, як і інші чоловіки, любить мене. (Я й
не знала, що здатна на таку скромність). Шкода, що в мене немає його недавніх фотографій, але він завжди
чомусь відсутній, коли фотографують. Він надзвичайно кумедний, але, очевидно, соромиться фотоапарата,
не те що його мама Айріс. В найближчому майбутньому я маю намір схиляти його до співпраці і тоді пришлю фотографію. Сподіваюсь, вона Тебе розсмішить.
Твоя, з великою любов’ю
Айріс
8.11.81
Найдорожчий Зеню,
(...) Минулого тижня я зустріла одного з наших друзів, і ми обмінялися думками про Твою коротку звісточку, а також я показала Твої фотографії. Еверет, режисер, довго-довго вивчав їх. Нарешті, звівши погляд,
зауважив, що у Тебе чудове відчуття фотографії, На що я сказала йому, що, зрештою, Зіновій Красівський
взагалі – геній. Нікого, звичайно, моє ствердження не здивувало.
Пейзаж на фото відмінний від того, який я сподівалася побачити. З огляду на воду я думала, що рос54

линність буде більш дикою, але кожна фотографія дивує спокоєм. Навіть пишні луки і густий березовий ліс
виглядають підкореними. На що Ти полюєш? На качок? Гусей? Кролів? Фотографії настільки чіткі, що мені
здасться, наче я там, але, звичайно, вони не нагадують нічого такого, що я коли-небудь бачила. Я більше
звикла до буйної, нерівномірної місцевості Каліфорнії чи Арізони. Цікаво, які почуття ці картини пробуджують у Тебе? Думаю, що скоро Ти зможеш побачити цю землю, що ми зустрінемось віч-навіч: Ти, Олена,
Джордж і я – всі ми обіймемось і будемо сміятися, поки сльози радості не розсмішать нас іще більше.
Обіймаю, цілую, з великою, великою любов’ю
Айріс
17.11.81
Дорогенька Олено,
Сьогодні Твій день народження, і мої думки з Тобою. Я посилаю Тобі багато добрих побажань і багато
любові. Обіймаю!
(...) Через відсутність ваших листів ви стаєте дедалі більш помітними, і люди щораз більше цікавляться
вами. Багато моїх друзів, особливо чоловіки, заінтриговані Твоїми фотографіями і часто питають, чи Ти не
актриса. Коли я відповідаю, що Ти лікар, вони вражені...
Мене завжди цікавили медицина і психіатрія, і я б хотіла мати змогу займатися ними, та обставини не
дозволяють. Але нещодавно я вивчала і трохи практикувала лікування психіки, і задоволена цим. В січні
маю відвідувати семінар у Каліфорнії, який буде проводити лікар, що навчає лікуванню навіюванням... Сподіваюсь, буду доброю студенткою.
Джордж і я пересилаємо наші найсердечніші вітання, найкращі побажання щастя, обійми і багато любові.
Айріс
7.12.81
Найдорожчий Зеню,
(...) Якимсь чином думки мої повернулись до одного з Твоїх листів, який Ти писав у минулому, а саме
до моменту, де Ти описуєш свою здатність знаходити сенс у найбільш несприятливих умовах життя. Твоє
вміння охоплювати життя без всяких умов, сприймати «добро» і «зло» починає промовляти до мене. Моя
тенденція усе відкидати – негативна, але коли я утримуюся від суджень, навіть на короткий час, вся картина
набуває іншою вигляду. Але це тільки розумування; дозволити піддати себе таким спробам – зовсім інша
справа, яка вимагає величезної мужності. І лише з такою вірою можна стати незалежним. Де ж знайти таку
мужність? Так, Зіновію Миколайовичу, Ви стали одним із моїх учителів, одним із моїх гуру.
З цієї причини я ще більше тужу за Твоїми листами. (...) Цілую Тебе ! Обіймаю! З великою любов’ю
Айріс
11.01.82
Найдорожчий Зеню,
(...) Мені сумно було дізнатися, що батько Олени хворий і що його хвороба серйозна. Я б хотіла підійти
і обняти її, подати втіху і тепло, наскільки це можна зробити в таких обставинах. З Твого листа і фотографії
я бачу і відчуваю, як Тобі тривожно, і хочу теж обняти Тебе і зігріти всім теплом, що маю. І, обіймаючи, хочу сказати, що це ще не кінець життя і Твої вітрила ще повні вітру. Ні, це ще не кінець.
Тепер і мене торкнулися проблеми, пов’язані із старіючими батьками. Пізно ввечері два дні тому мені
зателефонувала мамина сусідка в Каліфорнії, повідомивши новину, що мама в лікарні з переламаним бедром
і що весь суглоб треба замінити на металевий. Я знаю, що ця процедура дуже болюча, особливо фізпроцедури, коли вчишся наново ходити. Я у являю собі цей біль і муку і прагну їй допомогти... Перед операцією вона сказала сусідці, що не хоче, аби я приїздила негайно; краще приїхати, коли вона вийде з лікарні. Це справді буде час, коли їй знадобиться мій догляд, і це буде десь через місяць... На щастя, хоч моя мама має 78
років, вона дуже сильна, здорова і міцна духом людина. Вона має твердий намір знову нормально ходити,
без костурів, і я сподіваюсь, що зможу полегшити їй здійснення цього наміру.
Найдорожчий Зеню, хотілося б написати щось більш життєрадісне, але, як ми всі знаємо, життя не завжди дарує втішні події. (...)
Обіймаю, цілую Твоє чудове обличчя і посилаю багато, багато тепла.
З любов’ю
Айріс
P.S. Ніна отримала Твого довгого прекрасного листа і обіцяла прислати його переклад. Я щаслива, що
Ти можеш листуватися з ким-небудь, хто любить фотографію. Я ще не відповіла Олені, бо не маю перекладу.
27.01.82
Добрий день, мій милий друже! (переклад з російської. – Упор.)
Щойно я закінчив листа до Тебе англійською мовою, але, як завжди, зробленою роботою далеко не вдоволений. Життя моє, незважаючи на далеку закинутість, не минає спокійно, і я не можу похвалитися розміреним ритмом. Від цього страждають мої заняття мовами (англійською й німецькою), а останнім часом мене
постійно бомбардують сторонні флюїди недружнього характеру, і це відбилося на моєму станові. Велика
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внутрішня дисгармонія заважає мені сприймати життя радісно й умиротворено.
До того ж хвороба батька і велике перенапруження Олени тримають мене (незрозуміло - Упор). Вчора
отримав листа братової дочки (вони живуть у Караганді, де я був у липні з приводу смерті моєї матері) що в
нього був якийсь приступ, який мало не позбавив його життя.
Мій син Мирослав демобілізувався з армії, а молодший Ярослав (незрозуміло – Упор.) займається в інституті. З сумом повинен зізнатися, що вони не пишуть до мене і зв’язків зі мною не підтримують. Але й дивуватись не доводиться. Бо ж я для них тільки як легенда, як відгук чогось іншого й незрозумілого.
В листопаді я відіслав 100 карбованців до Москви на фотозбільшувач «Крокус», але (незрозуміло –
Упор.) як раз дали путівку й вона виїхала на курорт. Вчора мені повертають мій телеграфний переказ, який
із Москви помандрував на курорт, а звідти вже до мене. Дуже жаль, що Рая не скористалася поїздкою Степанової сусідки в наші краї й не передала мені ті аксесуари до камери, які вона вже купила для мене.
Правда, це вже не має такої гостроти потреби (я припинив фотозаробіток), але все одно потрібно.
Цього року в наших краях зима сувора. Я одягнутий і взутий тепло, але мої плани на лижні прогулянки
і фотоетюди поки що залишаються тільки планами. Чомусь здало моє серце, і мені доводиться піднімати його працездатність вправами й дисципліною побуту. А лижі стоять у комірчині і щоразу, як я туди зазираю,
поглядають на мене з тугою.
Мила Айріс! З радістю сприймаю Твій феномен у моєму житті. Хай буде благословенне Твоє ім’я во віки вічні, а я обіймаю й цілую Тебе з любов’ю.
Зеньо
(лист 3. К., уривок без початку і без кінця,
переклад з російської. – Упор.)

...скинути з себе, бо стало незручно.
Сьогодні знову падає сніг. Зранку я накришив у годівницю хліба і з задоволенням спостерігав, як горобці разом із синичками бенкетують. Потім налив у черепок молока й відніс кішці, яка живе у ванній кімнаті
під підлогою в жолобі для зворотної труби центрального опалення. Ця кішка нічия, й навряд чи хтось візьме
її до себе, так як вона досить-таки непоказна і з відмороженими вухами. Але зиму їй треба якось пережити, а
навесні вона піде назустріч своїй долі.
До слова, був у мене бездомний пес, який, на відміну від здичавілої кішки, був дуже лагідним і розумним і з великим задоволенням лежав у мене в кімнаті у знетямі або сидів навпроти мене і дивився, як я пишу, або випрошував уваги. Але він любив не тільки мене, а людей взагалі, і хтось його заради хутра вбив. Я
навіть не встиг його сфотографувати.
Зараз у мене стало трошки більше часу, бо мої заняття фотографією заради заробітку припинилися.
Знову ж таки фотографувати на природі нема змоги через морози. І сонця майже нема. Однак фотографії,
точніше теорії фотографії, я віддаю й далі багато часу. Я дуже сподіваюся, що буде ще такий час, коли я
зможу відзняти на плівку архітектуру Львова і красоти моїх Карпат.
В понеділок я розмовляв з Оленою по телефону. Вона отримала нового Твого листа і скоро надішле мені. Вона любить мої переклади Твоїх листів і вважає, що коли я передаю Твої думки, то це робить Твої почування більш відчутими...
ll.03.82
Найдорожчий Зеню,
(...) Хоч я вдома вже тиждень, все ще, прокидаючись кожного ранку, не знаю, де знаходжусь. Перед
очима далі краса і розмаїття Каліфорнії, і відчуття насолоди не покидає мене. Насправді подорож була кращою, ніж я сподівалась, навіть враховуючи мою постійну зайнятість облаштуванням маминого будинку. Я
рада повідомити Тебе, що їй вже краще... її дуже люблять сусіди, і багато з них раді їй допомогти. Думаю,
що вона стане на ноги швидше, ніж ми чекали.
Моя подорож була змістовна і різноманітна... Десь через тиждень я зустріла Джорджа в аеропорту, найнявши автомобіль (в Каліфорнії без цього не можна існувати), і ми поїхали до його мами. Звідти ми рушили
до Сан-Ісідро, що біля мексиканського кордону, і майже цілих два дні я провела, гуляючи біля міста Тірджуана. Сподіваюсь, що ви з Оленою одержали звідти мої листівки. Потім ми поїхали до державного парку Анза-Боррегео, де з задоволенням оглядали пустелю два-три дні. Після цього я була на семінарі. Найнявши ще
один автомобіль, поїхала до Лос-Анджелеса і ще один тиждень провела з мамою.
Джордж повернувся до Нью-Йорку 27 лютого, а коли я приїхала туди 5 березня, він був надзвичайно
радий бачити мене. А мої котики сердито фуркали на мене, що залишила їх аж так надовго. Як приємно, коли за тобою скучають і тебе цінують. 1 як добре знову бути вдома! Бути з улюбленими і любити!
Цілую і обіймаю Тебе з усім теплом і любов’ю
Айріс
27.03.82
Найдорожчий Зеню,
(...) Я бачу, що ми маємо багато спільного. Рада, що Ти займаєшся зарядкою, бо це важливо для здоров’я. З цієї причини ми часто ходимо кататися на роликах. Ці тренування стають особливо важкими, коли
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їдеш угору, а дорога в парку, де ми катаємося, – суцільні підйоми і спуски. По овалу вона простягається на 6
з половиною миль, і лише раз я відважилася проїхати таку відстань двічі за день... Справа стає важчою у вітряну погоду, як це було сьогодні. Здається, що в якому б напрямку не їхав, вітер все дме в обличчя.
Я щаслива, що Ти годуєш і любиш тварин. До того, як ми почали займатися катанням на роликах, ми,
бувало, гуляли по парках і годували білочок, блакитних сойок, кардиналів, синиць, чорних дроздів, голубів,
бездомних котів. В Центральному парку є особливо прекрасні дикі місця з самобутньою рослинністю, і я з
нетерпінням чекаю дня, коли зможу фотографувати там. Це справді феноменальне місце для фотографій, де
є таке ж розмаїття пейзажів, як і людей. І вони виглядають кольоровими, незважаючи на те, чи це кольорові,
чи чорно-білі фото.
Між іншим, який із фотожурналів Тобі найбільше сподобався? Тепер, коли в Тебе є різне обладнання,
Ти зможеш робити прекрасні знімки природи. (...)
Обнімаю Тебе безліч разів! Цілую Твоє красиве обличчя! З великою любов’ю
Айріс
5.04.82
(лист З.К., вступні фрази англ. мовою, далі – російською; подаємо переклад. – Упор.)
Моя дорога!
Напевно, Тобі буде легше перекласти з російської, ніж з української мови, і тому вдаюся до неї, бо хочеться сказати більше, ніж я це можу зробити англійською30.
Так, справді Твій лист приніс мені багато радості, бо я боявся, що після Твого виступу31 в нашому листуванні може настати перерва. Але, як бачиш, все йде значно краще.
Я радий, що дійшли мої листи. Мої перерви, які не залежать від мене, не повинні Тебе бентежити. Мої
думки й почуття прив’язані до Тебе міцно й постійно. З часом вони поглибилися великою прихильністю до
Тебе Олени. І так буде завжди, незалежно від усіляких обставин.
Помер наш улюблений і гаряче шанований pater familias32. Це не було несподіванкою. Вже 4 місяці він
не рухався, не розмовляв, і Олена годувала його з ложечки. Однак притомності він не втрачав і, як каже
Олена, дуже ясно йшов назустріч своєму призначенню.
Як мені здалося, щось від цього його просвітлення перейшло в Олену. Я застав її спокійною, доброю,
лагідною. (...)
З моєю поїздкою на похорон батька не обійшлося без ускладнень. Головним із них було те, що телеграма прийшла у вихідний день, а в такі дні в нас ніхто не працює і нема ніякої можливості дістатися до міста.
Дорога в 40 км – зимник. Її прорито в снігу. Місцями вона буває рівна і накатана машинами, а місцями пошкоджена, і дуже непевно під ногами. Пішов я пішки. Для цього вдягнувся дуже легко, у зручні валянки, а
парадний одяг склав до наплечника.
По дорозі згадував я Джска Лондона, Клондайк, а ще більше думав про те, щоби ще за дня дійти до міста і застати в установі потрібних мені людей. Тоді я переходив на прискорений марш, а де була погана дорога – старався ще швидше йти і якомога швидше подолати.
40 км я пройшов за п’ять з половиною годин, а потім декілька діб не чув під собою ніг. Але на ранок я
був уже у Львові, вдома.
Великий сенс у розставаннях, в розлуці, бо нема нічого радіснішого за зустрічі з рідними й близькими,
зі знайомими вулицями, обрисами будинків, зі своєю хатою. Мені дуже сподобалося в Твоєму листі те місце, в якому Ти описуєш свою зустріч після Каліфорнії з Джорджем, котами, і яку Ти відчула радість, коли
опинилася у своїй хаті.
Похорон був дуже врочистий і багатолюдний. Я з захватом співав разом із іншими людьми і ніби відновлював розірвані часом зв’язки зі своїм дитинством, з батьківщиною.
Протягом подальших днів ми з Оленою й Тарасом поралися на господарстві. Дуже тут потрібні мої руки, а ще більше моя присутність. Швидко пробігли мої два тижні, і я розпрощався невідомо до якого часу зі
Львовом, Оленою.
Цікаво нам було з Оленою погостювати в Москві у брата. Там я придбав дещо з фотографії, а Михайлова мама купила для мене прекрасний фотозбільшувач.
Я прочитав деякі Михайлові листи, і якось стало мені сумно. Там у вас людину захоплюють матеріальні
турботи, плани облаштування життя. Звичайно, цс зрозуміло, хоч і дещо моторошно.
На зворотній дорозі каменем спотикання виявився знову той самий відрізок дороги в 40 км. П’ять годин
на 30-градусному морозі (за Цельсієм) я простояв, одягнутий не по сезону. В Україні, та й у Москві, була
температура плюсова, а тут зима і по нинішній день. Сьогодні падає густий сніг.
Дякую Тобі за фотографії. Ти прекрасна. Особливо на тій фотографії, де Ти на канапі, поруч Твої улюбленці, а на обличчі Твоєму – спокій та умиротворення. І ще – загадка.
Зеньо
26.04.82
Дорогенька Олено,
16 квітня я отримала два листи від Зеня, датовані 5 квітня. Окрім інших речей, я дізналася сумну новину
про смерть Твого батька. Джордж і я розділяємо Твоє горе і хотіли б якоюсь мірою втішити і зігріти Тебе
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своїми обіймами! Останніми днями я в своїх думках була з Тобою і хотіла б реально допомогти Тобі. Я
знаю, що сльози, які лікують душу, не проливаються легко, коли Ти самотня. Легше плакати біля когось, і
саме Тому я б хотіла бути разом з Тобою, в надії, що моя присутність принесе Тобі заспокоєння і полегшення...
Обіймаю і цілую, з любов’ю
Айріс
4.06.82
Зеню,
(...) Нещодавно відчула свою близькість до Тебе. Це тому, що перечитала усі Твої листи, від найпершого до недавно отриманого, і пережила усі ті емоції, які переживала від самого початку листування. Як ми
кажемо тут, я здійснила подорож. Ні, це не був акт потакання своїм слабостям. Справа в тому, що деякі мої
друзі хочуть познайомитися з Тобою і запитали мене, чи я не поділюся з ними Твоїми листами. Звичайно, я
не могла їм відмовити. Але для цього треба було скласти листи в хронологічному порядку, відібрати найбільш придатні, передрукувати частину з них на друкарській машинці, бо більшість перекладів написані від
руки і майже нерозбірливі. Тоді я зробила кілька копій, просортувала їх і відправила тим людям, які їх просили33. Це єдина моя справа, гідна Тебе. Як бачиш, Ти мене зовсім заполонив.
Переді мною лежить переклад Твого листа від 12 квітня до Ніни Р34. В ньому Ти торкаєшся думок і почуттів любові, які можна відчувати до тварин і людей. Рідко коли мою душу зачіпало щось так глибоко. Це,
мабуть, тому, що подібні думки і почуття хвилюють мене, хоч не досягли таких висот, як Твої, і боюсь, що
ніколи не досягнуть. «...Заради любові до людини, якщо відчуваєш її печалі і потреби, можна відмовитися
від комфорту і віддатися на муки». Ти описуєш героя, а я ним не є. Проте я можу зробити крок ближче до
цієї мети (і все ще бути далеко-далеко), бо навіть він вимагає мужності (...)
Твоя Айріс
7.06.82
Найдорожча Айріс!
Дуже вибачаюсь, що не пишу цього листи no-англійськи, але ні часу, ні енергії не вистачає. І не маю
внутрішньої спромоги відкладати листа до кращого часу.
Щойно відлетіла від мене Олена і залишила після себе захмарене небо, холод і великий дискомфорт за
моїми ребрами. Але хай це буде компенсацією за 9-денний затишок, який я пережив так повно.
Нарешті маю в руках об’єктиви. Надзвичайно гарні і досконалі. Почуваю себе великим і безперспективним щодо віддачі боржником.
Олена прилетіла до нашої столиці 21 травня, де я вже чекав на неї в аеропорту. Олена втомлена і виснажена, але духовні сили в неї невичерпні.
На другий день ми прокинулися серед глибокої зими. За ніч випав сніг і вдарили морози. Але таки випали нам і погідні дні, і ми часто виходили за околицю. Наробили багато фотографій. Дещо Олена відправила сама, а деякі залишила, щоби я вислав. Дуже надіюся, що вони принесуть Тобі задоволення і доповнять
собою не вельми цікавого і змістовного мого листа. Дуже серйозно ми обговорювали тему нашого майбуття.
Олені всміхається перспектива бути разом зі мною, і з огляду на себе вона не має ніяких застережень щодо
Луговського. Але, звичайно, що це не вихід з положення і я не конче хапаюся за таке розрішення питання.
Олена привезла з собою Твого листа від 16 квітня. Звичайно, Твої перспективи оптимальні, але сама бачиш, які дистанції нас відділяють до вивершення задумів. Проте трудно переоцінити Твоє велике серце і
одухотворену Твою енергію. Трудно Тебе не любити і не надіятись на Тебе.
Вкінці хочу похвалитись, що мій кіт, який цілу зиму пробув під підлогою і був дуже дикий, присвоївся
настільки, що інколи дається мені в руки, а вчора з насолодою виспався на моєму ліжкові. Скоро я сфотографую його і пришлю знимку.
Найсердечніші вітання Джорджеві, друзям. Обіймаю, пригортаю, цілую.
Зеньо
б.07.82
(лист З.К., початок англ. мовою, далі – російською;
подаємо переклад. – Упор.)

(...) А зараз, сподіваючись на послуги Ніни Олександрівни, я продовжу листа російською, бо моя англійська мова тільки гальмує мою думку і пригашає старанність. Днями я послав пані Ніні дуже довгого листа, в якому постарався якось обґрунтувати свою думку, як нелегко дійти до такого внутрішнього стану, щоб
любити ближнього. Звичайно ж, я писав із розрахунком, що Ніна Олександрівна поділиться змістом листа з
Тобою, а Ти, в свою чергу, напишеш мені свої міркування.
Я справді радію Тобі, як великій життєвій удачі, як подарункові небес, і ця радість моєї душі не має ні
кордонів, ні межі. Життя підкидає нам свої сюрпризи, які не завжди налаштовують людину на абстрактне
мислення. А наші стосунки якраз і виливаються у відпочинок від мирських клопотів і у свято душі.
Я знаю, як Ти одержима найпрекраснішими побажаннями для мене й Олени, і з кожного Твого листа
випромінюється ота Твоя доброзичливість, але надії – це одне, а життя – інше.
У Львові, куди я їздив у службових справах, було на диво добре. Радість Олени, домашній затишок,
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смачна їжа наповнили мене, і я зараз ще увесь під цим знаком.
Вдалося викроїти годину-другу для фотографування. На фото Ти побачиш, до чого гарне наше місто.
Однак це його зовнішні контури, а його насиченість звуками, запахом, особливість, вуличної штовханини –
неможливо передати.
Ні, Твого листа від 27 квітня я не отримував, Посилки теж не отримав. І дуже давно нема фотожурналів,
комерційних каталогів і проспектів, які так цікаві мені у вільні години.
Якимось чином я частково вловлюю сенс Твого буття і напругу думки. Звичайно, результат дуже складний і далекий, але процес, як переконало мене життя, часто вищий за результат.
Я радий, що наші почування, нахили і погляди знаходять точки дотику. І звичайно, часто ми самі собі
ускладнюємо життя, переводячи звичайні життєві конклюзії в ранг драм і трагедій, а потім із певної віддаленості осягаємо свою неспроможність у той момент. І було б добре, якби прозріння і розуміння стали наукою, але в тому то й річ, що людське призначення жити і тільки зрідка, осягаючи, зважувати на це осягнення.
О, в Олені Ти маєш виняткову любов і прив’язаність. 1 особливі надії. Однак останній час не втішав її
благостями. Помер батько, Тарас у лікарні, а я, перебуваючи у безконечних подорожах, є ніби відірваним
хвостом від реальної мрії. І нема цілковито жодних надій на якусь нормалізацію.
Однак час прощатися. Я вітаю у Твоїй особі всіх друзів Твоїх, Ніну Олександрівну, Джорджа і всіх,
всіх! Я обіймаю Тебе і ніжно цілую Твої руки. Хай буде благословенним Твоє ім’я у віках, а життя хай дарує
Тобі тільки сонячні дні.
Завжди Твій Зеньо
14.07.82
Дорогенька Олено,
Це відповідь на Вашого прекрасного листа, якого Ви написали саме перед від’їздом з Луговської. Я дуже щаслива дізнатися з Вашого листа про подробиці та обставини Зеньового життя. Чудово, що він має зараз
свою кімнату і може насолоджуватися музикою. Як його здоров’я? Як Ваше? Сподіваюся, що життя час від
часу дарує вам прекрасний букет квітів, і будемо мати надію, що це буде частіше в майбутньому.
Дякую Вам за фотографії. (...) Зеньо виглядає щасливим – очевидно, завдяки Вашій присутності там.
Сподіваюся, Ви будете відвідувати його часто і на довші відтинки часу.
Коли я вивчаю фотографії з суворим пейзажем, мені цікаво, як і де ви знаходите квіти, що так святково
прикрашають капелюхи, в які Ви і Зеньо зодягнені. Нехай квіти завжди будуть поруч з вами, куди б ви не
йшли! Нехай вони завжди прикрашають ваш шлях! І ніколи не забувайте шукати їх! Нехай цей момент блаженства триває вічно! В таку мить ви багаті, тому що речі, які ви цінуєте, – ваші, а те, що ви цінуєте, є чисте
і значуще. (...)
А я, з свого боку, все ще мандрую через свою пустелю, заінтригована красою, яка гіпнотизує мої відчуття. В Каліфорнії, В Скай Гай Ренч, я використовую кожну нагоду, щоб придивитися і вивчити цю красу.
Я знаю, що все, на що я дивлюся, – чудо: кожна скеля, кожне дерево, кожен мій подих...
(...) Справді, добре, що я маю Вас і Зеня, щоб мати про кого думати і піклуватися. Це не тільки надає
сенсу моєму життю, а й надихає мене і додає поштовху до власного росту. Пісня, яку, як Ви згадували, співає Зеньо, нагадує мені пісню натхненного Індуса-містика, який складає свою ношу до ніг Господа і повністю йому піддається. А хіба Зеньо не віддав себе повністю? 1 все-таки лишається багатим, вище мого розуміння. Він мислить, він живе, він любить! (...)
Обіймаю Вас із великою любов’ю.
Айріс
30.07.82
Найдорожчий Зеню,
У вівторок я отримала Твого довгого листа з прекрасними фотографіями Львова. Я щаслива, що Ти міг
туди поїхати, що погода була сонячна і що Ти бачився з Оленою. Обіймаю вас обох! (...)
Сподіваюсь, Ти пробачиш мені, що лист буде коротким, але я планую поїздку до Каліфорнії на весілля
нашої милої небоги (вона – донька улюбленої сестри Джорджа). Я не планували так скоро мати розкіш ще
одної поїздки до Каліфорнії, але врешті-решт Джордж переконав мене їхати, і я щаслива, що таки їду. З нетерпінням чекаю щасливої події.
Це має бути велике весілля на 200 осіб, і я не можу собі цього уявити. Схоже, що великі весілля в моді
теперішнього покоління, і я не знаю, чому це так. Окрім витрат для батьків, підготовчі клопоти тривають
десь близько півроку. Коли ми одружувалися 34 роки тому, то тихо пішли до реєстрації в місцевий City Hall,
відбули трихвилинну церемонію і згодом шокували всіх повідомленням, що вже одружилися. Я думаю, що
багато батьків прагнули б, щоб їхні нащадки одружувалися подібним способом.
З любов’ю
Айріс
27.08.82
Найдорожчий Зеню,
(...) Передовсім хочу зауважити, що мені важко зрозуміти Твоє серйозне незадоволення собою. Після
59

того як Ти зрікся свого особистого життя, кар’єри, комфорту, родини та ін., що Ти ще хочеш віддати? Дуже
невелика кількість людей здатні віддати більше. Вміння віддати своє здоров’я, піддатися тортурам, образам,
бути позбавленим прав і т. ін. я розглядаю як величезний акт любові. Що привело Тебе до цього? Що інше
як не любов? Можливо, Ти не усвідомлюєш, що відчуваєш цю любов, але Ти справді вчинив акт любові. Що
було його причиною? Що змушує Тебе і далі йти тим шляхом? Прошу Тебе, не кажи мені, що це не любов!
Так, багато чого, що люди роблять, є огидним. Чому мені це любити? І Ти ніколи не зробиш цього. Думаю, Ти любиш своїх синів, але чи любиш Ти все, що вони роблять? Ти любиш їх, незважаючи на те, що вони роблять. Чому? Тому, що бачиш в них часточку себе? (...) Тому, що вони Твої, і Ти вклав у них ціле життя почуттів? (закінчення немає. – Упор.)
9.09.82
Найдорожчий Зеню,
Від Тебе я не отримувала жодної звістки ще з 6 липня. Сподіваюся, в Тебе все гаразд, здоров’я і настрій
гарні. Також маю надію, що погода стала кращою і що у Олени стан здоров’я не гірший, ніж я гадаю. Хочу
переслати вам обом яскраві кольори і аромат квітів з моєї тераси, а також тепло сонця, яке сприяє їхньому
ростові і яке необхідне для існування всього живого. Нехай воно освітить ваш світ! Бажаю вам гарних світанків, які, на мою думку, є краща пора дня, і величних та прекрасних заходів сонця!
Я вкладаю обидві ваші руки у свою і посміхаюсь до вас крізь сльози... Цілую вас обох, все ще маючи
надію (і ніколи не втрачаючи її), що це стане реальністю.
З великою любов’ю
Айріс
4.10.82
Найдорожчий Зеню,
Вже так давно, від 6 липня, я нічого від Тебе не отримувала. (...) Кожен день заглядаю до поштової
скриньки в надії, що прийде лист, і хоч знаю, що вони ще приходитимуть знову, я за ними дуже скучаю. Ви
з Оленою значною мірою збагатили моє життя... Ви не тільки дали мені нові думки, ідеї, але й більше сенсу
моєму життю. І коли я виявляю, що в нас є багато спільних прагнень, наприклад любов до ближнього, мене
переповнює радість, хоч мої справи порівняно з вашими безконечно малі!
І коли мої спроби принести вам трохи комфорту і тепла затемнює сувора дійсність, мені сумно. Але я
все-таки маю надію, що дещо від мене до вас доходить, якщо навіть і схоже тільки на вогник сірника. І я
знаю, що навіть найменший знак матиме для вас значення. І якщо навіть ніщо не дійде до вас, я знаю, що з
вами є ваша сила і мужність. І це має принести розраду і вам, і мені.
Обіймаю і цілую Тебе, і знову обіймаю. І посилаю багато тепла та любові.
Ще раз із любов’ю
Айріс
19.10.82
Найдорожча Айріс!
Переді мною Твої листи, фотографії, поштові значки. Нa попередні два я відповів короткими листами,
але в думці залишив до відповіді нашу тему – про любов до ближнього, до людства. Всі дні мене не випускають з рук ті роздуми, а ось беруся за перо – і не можу нічого стислого і конкретного написати. Власне, написати є що, якщо розглядати це питання в філософському плані. Інакше ця спроба представляється з погляду власної практики.
Безумовно, вся Вселенна з доступними для людського охоплення явищами повинна бути об’єктом захоплення, пошани і любові людиною. Або якщо підходити з іншого боку – людина приходить на світ з потенцією любові. Це розумна альтернатива для людини і для пояснення смислу її буття. Однак ми знаємо, що
це не є природною властивістю людського роду, а є вершиною і несповненим ідеалом творчого людського
розуму. Якраз-наша епоха є наскрізним процесом формування людства в такому плані, і наші дні для цього є
дуже показовими.
На жаль, теперішні людські формації від якихось відчутних досягнень дуже далекі (та й сама ідея доведення людського суспільства до вселенської гармонії на сьогоднішньому рівні людини нездійсненна). Всі
формації недосконалі, незадовільні, а найбільш приємлимі ті, котрі дають особистості проявлятися в найширшому діапазоні.
Сутність людини – в осягненні. Осягненні явищ і надбань людства, але особливо в осягненні самого себе. Сутність людини – в самоусвідомленні і постійній боротьбі двох начал в собі: духовного і матеріального.
Ці протилежні сили в людині до того неспіврозмірні і неадекватні, що трудно навіть придумати порівняння,
а осягнення вершини людського духу людиною до того трудне, що за історію людства ми можемо назвати
окремі нечисленні одиниці, і то більшість із них створені видумкою наступних поколінь.
Людство не бідне захопленими найвищими ідеалами особистостями, але це категорія настільки неабсолютна, що кожен виступає в своєму роді. 1 найвірогідніше, в перших рядах ті, хто повніше осяг надбання
цивілізації, хто прозрів у напрямних подальшого розвитку людства, хто переріс своє біологічне начало, хто
усвідомив себе і стверджує на кожному кроці в тому добрі, до якого доріс.
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Однак, люба Айріс, все це загальні міркування, і тих, що так міркують і навіть вдаються до дидактики, –
тьма. Як то кажуть, що голова – то розум, а знайти себе треба самому. 1 треба за себе (того, якого вже мислимо в ідеалі) боротися буквально на кожному кроці. Треба визбутися себе аж до такого степеня, де вчуєш
свою радість у всьому навколишньому.
І як важливо не збільшувати дисгармонії свого оточення своїми акцентами, а вміти зняти своє напруження і вписатися. Як важливо вміти силою волі освітити темряву своєї душі в час депресій або розрядити
нервове своє перенапруження через осмислення того явища в собі. Як сказано: перетворити себе в чистий
сосуд для святого напою.
Дорога Айріс! Можливо, мої думки занадто загальні, і я висказав їх не зовсім переконливо. Можливо
(та хіба так!), Тебе й не треба в чомусь переконувати, бо Ти давно це осягнула, але в кожного з нас є свій
процес і, без сумніву, свій модус досягнень. А інколи стаєш перед собою нещасний і зовсім мізерний і осягаєш себе нулем і втрачаєш надію поставити перед тим нулем який додатнього змісту знак. Але настає день,
і мусиш не затьмарювати його своїм дискомфортом. Мусиш побачити в ньому смисл, а якщо його в ньому
нема, то мусиш заповнити собою і в кожний свій жест, в кожну свою дію внести стверджувальний елемент і
вірити, що в ньому, якраз в ньому твоя повинність.
Я чекаю на Олену. (Вона вже розрахувалася з роботи і їде до мене – можливо, з Тарасом – на постійне
життя). Дуже вірю, що вона своєю безпосередньою вірою в Бога, своїм вмінням систематично слухати музику і винятковою лагідністю в спілкуванні відсвіжить і заповнить мою атмосферу. Це її мислення і наші
розмови скоректують мою однобокість.
Я знов перечитую Твої листи: копію від 27 квітня, 27 серпня, 9 вересня і від 4 жовтня, котрого я отримав учора. Мені дуже приємно заглиблюватися в них і буквально купатися в морі найсердечніших почувань
і найвишуканіших компліментів. Дякую.
Від початку жовтня в нас зима. Я з приємністю згадую літо, осінь, і хоч було по-всякому, але при мені
залишаються позитивні емоції. Я почуваю себе добре і думаю продовжити в тому дусі незалежно від обставин.
(...) Найсердечніші вітання Джорджеві, друзям, знайомим.
Завжди з найтеплішими почуваннями до неповторної Айріс
Зеньо
21.10.82
Найдорожчий Зеню,
(...) Сподіваюся, Ти отримав мого листа від 4 жовтня. Він був коротким і якимсь незграбним, тому що я
справді не могла сидіти того дня. Боліла спина, і щохвилини треба було вставати і ходити. Я завжди була
здорова й ніколи не мала проблем зі спиною, тому терпимість до болю в мене низька. Зараз почуваюся краще завдяки книзі «Природне лікування», яка рекомендує деякі йогівські вправи і велику кількість вітаміну
В. Я здивована тим, що терплю від ішіасу, і хочеш – не хочеш повинна усвідомити факт, що я не така молода, як себе почуваю. Дякую Богу, що можу виконувати йогівські вправи, що вони моментально полегшують
біль і що зі мною не сталося чогось гіршого. Але мене дратує, що ця проблема викликана невинною, на перший погляд, причиною. Я сиділа на підлозі, розчісувала наших котків і коли піднялася, відчула біль в спині. Я думала, вона щезне за пару годин, але минуло вже сім тижнів... Це вказує на те, що вік підступає до
мене (...).
Я слухала записи (був записаний весь семінар про самовитримку), як треба вміти пити чашу життя,
приймаючи його як дарунок , навіть коли воно гірке. І це якось його полегшує. Звичайно, я повинна була
зрозуміти, що іншим доводиться зносити багато більше (...), але я відчула, що життя дасть мені лише стільки, скільки я зможу прийняти, і що я зможу в собі віднайти сили прийняти те, що зараз прийняти не можу. Я
також надіюсь і молюсь, щоб з віком розвинути мудрість і самовитримку, такі необхідні в старості. І, звичайно, гумор!
Старенька пані, зовсім незнайома, зупинила мене на вулиці, посміхнулася й мовила: «і що сказала блощиця матрацу? – Зустрінемось весною». Ми вдвох засміялися. Її доглядальниця зніяковіла. Джордж виглядав здивованим, коли ми рушили далі. Я була рада, що принаймні вона зберегла почутя гумору і що я ощасливила її, слухаючи жарт. Вона, напевно, знає, що є важливе.
Але найважливішим понад усе є любов, яку ми відчуваємо до інших. Де є любов, там краса і зміст.
Обіймаю Вас (...)
Айріс
19.10.82 – 23.11.82
Люба Айріс!
Дістала сьогодні Вашого листа, як завжди з прекрасним японським зображенням, з барвистою, веселою
фотографією в товаристві сонної Chiquita35, гарні марки. Щиро за все дякую і цілую, обіймаю Вас із Джорджем за вітання мені. Я старанно перейшла очима кожну стрічку Вашого листа, але зрозуміти мені небагато
вдалося, якщо й майже нічого, однак відчуття близькості з Вами і нашого взаєморозуміння значать для мене
дуже багато.
Хай мені вибачить George, що я забула привітати його на 18 листопада. Запізнено передаю йому сердечне скорпіонівське вітання, цілую й обнімаю.
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Останнім часом я забула про все на світі. Жила я поза часом і буднями. Була в мене лиш єдина турбота і
єдине змагання. Але не все людині дано так, як їй хочеться і помилково, очевидно, видається єдино можливим. Доводиться з попелу підніматися ... і жити. Благо, якщо мудрість не покине, а змагання ці призводять
до духовного прозріння і показують нам, які ми все ще немічні, нетерплячі і на собі зосереджені.
Дорога Айріс, по суті Вашого листа я ще не можу Вам відписати, поки хтось із знайомих мені докладніше не перекладе.
Здається мені, що Ви врадувані якимсь реальним усміхом. Я мушу Вас трохи пригнітити, бо здається
мені, що до того, щоб сказати собі Victoria!36, доведеться, можливо, ще багато разів починати все спочатку.
Це вже як Вам схочеться, люба Айріс. І ось в цьому Ви маєте можливість по-свойому вправлятися в терпеливості, вірності, стійкості. Виявляється, усюди, на кожному місці людина має нагоду для шліфування себе,
звільнення від вузького егоїзму, як лиш хоче. І врешті-решт те, що ми робимо з думкою про інших, повертається добрим плодом для нас самих. Тільки власне головне – це хотіти. І в кінці «тому, хто стукає, – відчиниться; тому, хто хоче, дано буде».
Обіймаю Вас, люба. Рада, що ми з Вами разом, кожен по-свойому, за цей земний період життя стараємося, хочемо поглибити рамки свого духовного єства, жити в унісон із всесвітом.
Про Тараса в даний час не можу нічого сказати, бо не знаю ще, як і що з ним.
Зеньові довший час нічого не писала, лиш обмінюємося зрідка телеграмами. В день його уродин говорила з ним по телефону,
Айріс, Ви золото – чисте, сонячне.
Я люблю Вас і цілую
24.10.82
Найдорожча Олено,
Переді мною переклад Твого прекрасного листа і листівки від 20 вересня. Не можеш уявити, яка радість
отримати від вас вісточку, дізнатися, що у вас все добре. Я сподіваюся і молюся, щоб Твоє здоров’я було міцним, а життя віднині дарувало лише найкраще. Як Тарас? Я посилаю йому вітання і найкращі побажання.
Нехай радість прийде і до нього!
Швидко наближається Твій день народження (17 листопада), і я думками весь час із Тобою. Не вистачає
слів, щоб висловити все, чого я Тобі бажаю, окрім таких очевидних бажань, як міцного здоров’я, почуття
благополуччя, багато радості та сміху. Я раптом усвідомлюю, що мої побажання виходять за межі моєї уяви.
Це тому, що і ваше життя є поза межами моєї уяви. Я лише слабо, немов на лезі брити, уявляю собі ваше
життя, бо воно справді абсолютно відмінне від нашого...Раз доля призначила вам жити на краю прірви, я
лише можу побажати сили духу і здатності витримати це з легкістю... або здатності перейти усі людські можливості і увійти в надлюдські виміри, де вже нема почуттів та інтелекту... Ні, я там ще не була і не знаю, чи
колись досягну такого стану, але впевнена, що багато людей це може зробити... І я переконана, що ви маєте
таку здатність ... Як би це добре було щезати в інших вимірах, коли тиск життя стає нестерпним, і повертатися оновленим до цього існування! З цими побажаннями я цілую і обіймаю Тебе в день народження.
Джордж теж посилав Тобі вітання і найкращі побажання в день народження, обійми і цілунки... Я, як
завжди, сподіваюся, що це стане колись реальністю. Хоч би швидше!
З теплом і любов’ю Айріс
Р.S. Моя маленька киця Чікіта також бажає Тобі добра в день народження і з голосним муркотінням пересилає свої найщіріші вітання. Вона бажає особисто передати Тобі усі квіти, що є перед нею, а я хотіла б їй
у цьому допомогти. Панчо, якого нема на фотографії, також хотів би Тебе привітати, але він дуже соромливий. Я знаю, що він закохається в Тебе, коли зустріне. Ми всі Тебе любимо! З любов’ю
Айріс
23.11.82
Найдорожчий Зеню,
(...) Я глибоко зворушена Твоїми спробами пробитися до мене і захоплена Твоєю винахідливістю і впертістю, які допомогли Тобі все-таки переслати листа. Обіймаю Тебе! А чудові фотографії переносять мене в
інший світ кожного разу, як тільки я роздивлюся їх. Я розумію Твоє захоплення і ентузіазм від походів у
тайгу.
Фотографії, звичайно, будять мою цікавість. Наприклад, що таке кедрові горіхи? (Є фото, де Ти їх збираєш). У нас є соснові горіхи, які ростуть всередині шишок на соснах в західній чистині країни. Вони чудові
на смак, містять багато олії, маленькі, з напівм’якою шкаралупою. Їх нелегко розгризти, і це не дає з’їсти багато їх за раз. Чи кедрові горішки такі самі?
А прекрасні маргаритки, які Ти прислав, для мене джерело безперервної втіхи! Чи випадково Ти не знаєш латинської назви саме цього сорту? На фото з маргаритками Ти навіть захопив великого джмеля, і він
дуже нагадує тих джмелів, які залітають на мою терасу влітку. А вершник на коні, що повернувся спиною до
об’єктиву, не перестане дражнити мою цікавість: гарний він чи ні? (...)
Одне з найбільш захоплюючих фото – прекрасний лісовий пейзаж, що віддзеркалюється в цілковито
спокійному озері, де можна просто потрапити в небо. Які дикі тварини живуть там? Чи є там риба у воді? Чи
видно і чутно птахів? Чи Ти плаваєш у воді? Чи п'єш її? Скільки ночей Ти буваєш у поході? Чи ходиш один?
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Я бачу, що принаймні один компаньйон у Тебе є – Твоя собака. Думаю, що на фото видно Тайгу, яку Ти
виростив і доглядав. Гадаю, вона залишиться з Тобою. Вона має бути прекрасним супутником у цій прекрасній дикій місцевості (як мені були собаки у пустелі) і захисником у разі потреби. Я помітила, що в неї забинтоване вухо, і сподіваюсь, що воно скоро заживе. Між іншим, я ще не бачила на фотографії кота. Якщо таке фото є, пришли, будь ласка! (...) З любов’ю
Айріс
13.12.82
Найдорожчий Зеню,
Коли я дивлюся на недавно прислані фотографії, то відчуваю, що немов разом з Тобою подорожую на
водах, і тайга чарує мене. Ти кажеш, що вона монотонна, але такою ж виглядає і пустеля, а я ніколи не втомлююсь від неї. Дивлячись на ці води і ліси, я думаю, а що там за поворотом, а що далі, за другим... Я завжди
сподіваюсь на сюрприз або чудо. Мене завжди охоплює збудження при найменших змінах у рослині, розквітлій квітці, комашці, птахові, ящірці чи будь-якій тварині. Коли я мандрую через каньйон, пересохле русло
річки або стежку в пустелі, очі мої завжди чогось шукають, і кожен новий пейзаж – це дар небесний, якому я
радію!
(...) І Ти, і я роздумуємо про любов до людини. Твоя любов, звичайно, більш піднесена. Ти відчуваєш
любов до ближнього без жодних застережень, включаючи всіх, навіть своїх мучителів. Я ж, навпаки, силою
змушую себе думати про інших частіше, ніж про себе... і найчастіше стираю з пам’яті тих, хто приносить
тривогу і біль, хоч знаю, що і їм страшенно потрібна любов.
Я справді не знаю нічого про любов... Можливо, коли відчуваєш почуття іншої людини, коли тебе більше хвилюють почуття іншого, ніж свої власні, то це і є любов. Тоді самому треба звикнути, розчинитися, а
це важко. Коли ж досягнеш цього, то це і буде, мабуть, само небо (...)
Обіймаю, цілую Твоє гарне обличчя, з великою любов’ю
Айріс
(без дати. – Упор.)
Найдорожча Айріс! (початкові фрази англійською мовою. –Упор.)
... але на сьогодні справа не в мені, а центр тягарів перенісся на моїх домашніх: на Олену й Тараса. Багато подій, дратівливих ситуацій, а востання – відхід Тараса до військової служби призвели її до нервового
перенапруження, і я навіть не знаю, як вона буде з того видряпуватися. В цей психологічно трудний для неї
час її для мене і для багатьох моїх справ просто не стає, і, як у таких випадках буває, психологія захищається
відторгненням. Відторглося від неї і втратило на актуальності багато речей, в тому числі десь і моя персона.
Я зі своєї сторони намагаюся не мозолити їй собою очей, терпеливо чекаю, хоч дуже боюся, щоби цей процес входа в особисті страждання не зайшов аж надто далеко, а самотність і жалість не стали необхідною нормою. Будемо уповати на милість і ласку Всевишнього, бо сам я тут і безпорадний, і безпомічний.
Дорога Айріс! Надзвичайно Твої листи сонцесяйні, а Твої надії настільки райдужні, що я мимоволі
усміхаюся. І стає погідно на душі. В такі хвилини просинається в мені давно приспане, і сверблять ті місця
за плечима, де колись були крила. Однак дійсність у моїх літах представляється мені, як чорно-біла фотографія. Без зайвої пістрявості кольорів, суворою, хоч все-таки прекрасною і величною. Думати треба про завтра, але важливіше сьогодні.
Я рад, що Ти отримала моїх три листи і четвертий через Ніну. Будемо надіятися, що наше листування
вийшло з опали і стане знов нормальним. Надіюся, Ти зрозуміла, що декому міг не сподобатися Твій виступ
по радіо (див. прим. 31. – Упор.), і тим треба пояснювати недоладність у нашому листуванні.
Тайга прекрасна, і її красу можна пояснити хіба магічною силою. Бо, як подивитися на неї здалеку, – то
ліс, хащовиння, непрохідні багна, озера. Тайга надзвичайно трудна, хаотична і небезпечна. Пройти по ній
пару кілометрів, не знаючи стежок і звірячих пересмиків, дорівнює великому фізичному виснаженню людини. І є великою приємністю вийти з неї до річки, до своєї палатки, розікласти вогонь і зварити нехитру їжу.
Тайга від нашого села на відстані 100 км, і немає іншого способу добратися до неї, як по ріках на моторовій шлюпці. Отже, вона не для всіх доступна й тут. Треба мати шлюпку, мотор, бензину. Крім того, треба
знати, куди ти їдеш і чого. Тайга багата всяким звіром (ведмідь, олень, лось, вовк, лисиця, борсук, соболь,
ондатра, білка, гуси, качки, лебеді; здається, тут є все, що на землі живе), але добути щось нелегко. Так само
з рибою. В лісових озерах в основному карась, а в рукавах безліч всякої риби, в тому числі і дорогої, як стерлядь, нельма. Тут промисел легший, і ним займається більшість населення – це збагачує раціон харчування.
Однак і мисливство, і рибальство давно стали для меня свого роду табу: мені завжди прикро дивитися, як
б’ється в агонії птах чи звивається на гачку риба. Признаюся, що з того почалося моє вегетаріанство. Дуже
воно вклалося логічно в моє мислення і поведінку. Більше того, я знайшов великий смисл в самообмеженні і
постійно знаходжу можливості ще від чогось відмовитись.
Дуже мене втішила Твоя постанова застерігатися від поїдання живих єств. Можливо, буде трудно, бо за
довгі літа організм приспособився, але я вірю, що Ти переможеш свою плоть і будеш мати велику сатисфакцію від своєї послідовності. Я вітаю Тебе і поздоровляю.
Мої поїздки в тайгу були дуже цікавими, хоч і нелегкими. Я їздив туди з умілими мисливцями і користувався їхнім транспортом і іншими необхідними засобами для кількадобового перебування в тайзі. В де63

яких місцях нам приходилося по кілька кілометрів перетягати шлюпки по мілині, часто ламалися мотори,
наскакуючи на великій швидкості на піщані коси (зрізало шпонку чи ламався гвинт). Раз я, тягнучи шлюпку,
провалився по пояс у яму і добре намерзся, але всі труди не йдуть ні в яке порівняння з тою радістю, яку я
отримав від фотографування, збирання горіхів чи ягід. До речі, кедрові горішки маленькі, коло сантиметра в
довжину. Їх у шишці коло 20 горішків. Вони дуже смачні, але я ніяк не можу навчитися їх їсти. Поки розкусиш, оббереш від лушпиння, а наїдку – хіба що смак.
Дуже жалію, що не можу по латині подати назви, але моя бібліотека – це кілька підручних книжок. Відповідного словника не маю. Я рад, що мої фотографії подобаються Тобі і доповнюють мої листи візуально.
Ні, ця собака, котру Ти бачиш на фотографії, є власністю мого провідника і називається Рекс. Вона дуже лагідна, і ми з нею дуже швидко подружилися. Я вкладаю її фотографію! Також вкладаю не зовсім добру
фотографію мого кота, якому я підшукав дуже гарних господарів і йому дуже добре.
Здається, я відповів і відреагував на всі думки Твого листа. Надіюся, Твій перекладач не дуже проклинатиме мій почерк і спосіб побудови речень.
Дуже вибачаюся перед Джорджсм, що своєчасно не привітав його в листопаді з днем народження. Випало з голови. Роблю це тепер з подвоєною запопадливістю і бажаю йому доброго настрою на кожен день.
Вітаю вас обох із святом Різдва Христового. Нехай вам буде радісно і щасливо. Цілую і обіймаю.
Зеньо
P.S. Якщо маєш можливість, то вишли мені знову кілька фотожурналів.
10.01.83
Найдорожчий Зеню;
(...) Фотографія прекрасної риби засмутила мене, тому що я, як і Ти, не люблю, коли вбивають будь-що
для їжі чи одягу. Звичайно, моє вегетаріанство походить з тих же джерел, що і Твоє, але вже кілька років
мені неприємно їсти м’ясо тварин, а недавно були випадки, коли мене просто відкидало від нього... Джордж
приєднується до моєї вегетаріанської їжі, але котів переконати важко. А чим Ти, до речі, годуєш своїх котів?
Я не можу сказати, краще чи гірше почуваюся фізично після «відречення» від м’яса, окрім того, що сплю
краще. І на щастя, зовсім не тужу за м’ясом. Може, навіть їжа мені більше подобається, ніж раніше.
(...) Однак ще існує багато речей, які я хотіла б мати, особливо привабливий одяг, щоб покращити зовнішність. Можливо, я теж позбудуся колись і цих бажань. Дуже скоро може настати день, коли нам доведеться позбутися марнотратства і зайнятися виключно головними потребами, але не думаю, що це станеться. Сподіваюся, що завжди буде місце для легковажності і сміху! Нехай завжди буде широкий вибір для кожної людини і нехай вона стає кращою, зростаючи і мужніючи!
Цілую, обіймаю ...
Твоя Айріс
23.01.83
Дорога Айріс!
Надзвичайно завинив перед Тобою, бо не зумів написати по отриманні бандерольки з книжкою «More
joy of Photography» і журналом «Darkroom Photography». Література ця прекрасна і дуже потрібна мені для
мого удосконалення в майстерності. Дуже дякую.
13 січня приїхала Олена. Моя кімнатка наповнилася життям, і більшість моїх занять пішло в небуття.
Пережинаємо обоє прекрасний період взаємного пізнання і духовного збагачення, t зовсім не думаємо, що
буде завтра. 1 це, очевидно, підтверджує, що нам добре.
Часто у наших розмовах є присутні своїм духом Ти, Рая, Галя, Марія з Норфолку (Англія) і багато інших по нашу сторону. Дякуємо Вам всім і єднаємося з нами молитвами як у свити, так і в будні.
Олена отримала від Тебе два прекрасних листи. Вона тільки повідомила про отримання першого, а по
суті ще буде відписувати, бо листи по-справжньому прекрасні формою. (...)
Цілуємо, обіймаємо.
Олена, Зеньо
20.02.83
Найдорожча Айріс!
Дуже прошу, не бери мені за зле, що не пишу Тобі знов по-англійськи, але абсолютно не маю для лінгвістичних вправ часу, навіть більше – не встигаю своєчасно відповідати на листи. Справа в тому, що з приїздом Олени моє життя наповнилося додатковим змістом і мій побут набрав рис впевненості. Особливого сенсу набрали спільні читання, дискусії і прослуховування музики.
Маємо також проблеми чисто земного порядку. Десь під весну Олена поїде до Тараса, а там заодно
впорядкує наші домашні справи. Отже, аби здійснити на відповідному рівні ці плани, Олена працює в амбулаторії, а я хапаюся за всяку нагоду – від фотографії до різних ремонтних робіт, включаючи виготовлення
журнальних столиків.
Я дуже вибачаюся, що своєчасно не відповів на листа від 10 січня. Але якраз перед тим я відправив Тобі
листа і дозволив собі розслабитися, аж поки не надійшов Твій наступний лист (з фотографією). І я чуюся засоромленим. Відповідаючи постепенно на оба, я мушу найперше виразити Тобі велику вдячність за те виро64

зуміння до наших справ і признання за Твою духовну і інтелектуальну зрілість. Багато Твоїх думок про
Олену – абсолютно вірні і стоять на рівні прозріння. Тепер, як постфактум, можу це ствердити з повною
відповідальністю. Якраз на її стан спричинилося багато факторів, і більшість із них замаскованого характеру. Справа з Тарасом37, яка сама по собі стала завершальним моментом акції, ніби сфокусувала в собі всю
напругу останніх місяців і розрішилася переплавкою кількості в якість і стала її новим сходженням і духовним осягненням. Найважливішим, як на мою думку, є остаточніше зрозуміння всего того, що стається з людиною, покора і новий аспект особистого життя, пов’язаний з прийняттям дійсності, незалежно від її розмаїття проявів і довершення свого земного циклу. (...)
Люба Айріс, можеш уявити собі, як мені радісно на душі, бо це якраз той пункт, на якому ми не сходолися. І хоч я погоджувався на виїзд, але не признавав за тим актом доцільності. Власне, в мені не заперечення, а застереження.
Олена дуже вдячна Тобі за Твої прекрасні листи до неї і за Твоє таке ні з чим, не зрівняне підношення
до нас. Вона цілує Тебе і обнімає, а всі ми радо приходимо до Тебе на Твій день народження з нашими побажаннями і серцями, подібними до засмічених святкових канделябрів. Живи довго, щасливо, і хай кожен
день наближає Тебе до повного вивершення Твоїх духовних можливостей. Цілую, обнімаю і тішуся Тобою.
Дякую за все.
Зеньо
25.03.83
Найдорожча Айріс!
(починається фраза англійською мовою. – Упор.) і, можливо, зумію більш дотикально представити нас і наші
обставини.
Найперше, Олена від ранку допізна працює, бо перед нею поїздка додому, до Тараса, до Тарасових діда
і баби, які живуть у Черкаській області і які дуже зле себе почувають. Потім ще треба й треба, а до того
«треба» – потрібні засоби.
Наше життя протікає в обопільній згоді і погоджених інтересах. У нас одні й ті ж друзі, одна мета,
стремління і хоч не зовсім ми однакові темпераментами і характерами, але наш вік і наш досвід дає нам змогу, живучи в одній кімнаті, жити в повній гармонії. Звичайно, я, як у більшості випадків свого життя, у виграшному положенні. Мені не треба ходити на службу чи до праці, я маю пенсійне забезпечення, а разом з
тим диспоную своїм часом згідно зі своїми уподобаннями.
Ми постійно чекаємо на пошту, і хоч не завжди вона приносить нам радісні новини, але тільки листи
стирають відстані між нами, і ми в оточенні вибраних. Хочу сказати Тобі, що Твої листи стали дорогими і
для Олени, і в мені домінує відчуття, що ми всі – одна сім’я.
Я маю ще велику сатисфакцію в отримуванні журналів, бо на їхніх сторінках я зустрічаюся з мудрими
майстрами, в яких я переймаю їхні знання й досвід, знайомлюся з найсучаснішою апаратурою і на тому тлі я
здійснюю набір фотоінструментів. Дехто з друзів присилає мені апаратуру на інших доступних мені мовах, і
внаслідок цього я стаю грамотнішим, умілим і завербованим у тому виді мистецтва.
На минулому тижні я отримав від брата Степана виклики. Напевно, ні він, ні всі ви не маєте можливостей осягнути нас із нашими обставинами. Навіть юридично, то я міг би запобігати в тій справі аж у 85-му
році, коли відбуду свій реченець. А практично, то хіба нема ніяких шансів. Жаль, що стільки клопотів мусив
Степан прийняти.
У нас тут ніби запахло весною, бувають сонячні дні, і манить тайга. В цьому році я надіюся приділити
їй більше уваги. Надіюся на гарні фотографії.
На цьому прощаюся.
Передаю найсердечніші вітання друзям, знайомим. Вкладаю найсвіжіші знімки. Це куток моєї кімнатки,
роги – мій останній kunststuck38. Друга фотографія – через дзеркало. Обнімаємо, цілуємо.
Олена, Зеньо

10.04.83
Найдорожчі Зеню і Олено,
(...) Мені соромно, що я не писала вам з 27 лютого. Пробачте, будь ласка, але перед подорожами завжди
назбирується безліч дрібниць. І після повернення багато закинутих справ чекають на мене. Тим не менше ви
обоє завжди в моєму серці, розумі і молитвах, і не проходить жодного дня без приємної думки про вас і добрих побажань для вас. Нехай ці побажання здійсняться!
З любов’ю
Айріс
11.05.83
Найдорожча Айріс! (початок англійською мовою. – Упор.)
(...) І будемо вважати, що я віддав данину англійській, а тепер коротенько по-нашому. Я дуже перепрошую Тебе, мій добрий ангеле, що вибився з ритму у своїх листах до Тебе, але життя моє в останні часи було
надто напруженим. Олена збиралася в дорогу, тому було посилено труд, аби заробити кошти, а як вона
від’їхали, я ніяк не міг виключитися з заробітчанського ритму. А крім того, йде весна, а на неї в мене свої
плани. В цьому році я хочу підійти серйозніше до тайги. (...). А для того я змушений налагодити собі відпо65

відний транспорт. Один із мисливців подарував мені пошкоджену шлюпку, яку я можу відремонтувати своїми руками. Але для того потрібна майстерня, в якій би були лещата, електрика і всякі інші інструменти. Ось
я останній тиждень і працюю над таким приміщенням.
Сего року тут весна пізня. Щойно скресла Об, іде крига, і з дня на день чекаємо відкриття навігації. Буде вже регулярно приходити пошта. До речі, я отримав бандерольку з двома фотожурналами. В квітні також
прийшов пакунок, який Ти вислала ще в листопаді. Дякую.
Половина цього року спливла для мене швидко і позначена відносним благополуччям. Звичайно, завдяки Олені. Щодо інших справ, то значно зменшилась інтенсивність листування. Боюсь, що попри всю мою
добру волю не вдасться втримати її в майбутньому хоч і на такому рівні.
Останнього Твого листа (точної дати не пам’ятаю) я отримав перед Твоєю поїздкою до Каліфорнії. Як
вдалася поїздка? які враження? які духовні здобутки?
Написала Рая. Вона перебирається з Чікаго до Вінніпегу. Я дуже їй вдячний за придбане її стараннями
фотографічне устаткування для мене. Я маю постійний заробок.
На цьому прощаюся
Зеньо
20.06.83
Дорогий Зеню,
(...) Джордж і я пережили сумний період у нашому житті. В суботу, 5 травня, здох наш 17-літній кіт
Панчо, і ми дуже зажурені. Я ніколи якось не задумувалася над тим, що ми – бездітна пара – до смішного
захопимося улюбленою тваринкою. І саме це з нами сталося. Я не думала, що зможу так сильно любити кота
і що його страждання та смерть так вразять мене. Ми тужимо за ним...
(...) З любов’ю
Айріс
28.05.83
Найдорожча Айріс!
Я отримав від Тебе бандерольку з трьома журналами і надзвичайно ними втішився. Одначе більше тим,
що від Тебе хоч щось прийшло, бо вже кілька місяців, а точніше, від того часу, як Ти збиралася до Каліфорнії, я нічого не отримував. Не маю нічого і від брата, і від Галі (хіба бандеролі з делікатесами з Німеччини).
Пише Рая. Власне, написала листа, в якому повідомляє, що перебирається до Канади.
Я тепер один. Олена поїхала додому, вірніше до Тараса, який знаходиться в обласному шпиталі, в неврологічному відділі. Була коло нього два рази і ще збирається поїхати 1.06 на його день народження. А потім хіба до мене, бо тут на неї я дуже чекаю. А крім мене чекають ще ріки та озера, тайга і заплановані мною
походи.
У нас весни ще нема. Земля підмерзла, вночі всі калюжі сковує лід. Але я недуже зважаю на несприятливу погоду, а копошуся надворі, бо геть занепадає моє серце. То ж так прихапцями побудував балок (так
тут називають дощану халабуду на колодах, яку можна перетягати з місця на місце) і зробив у ньому майстерню, а тепер ремонтую шлюпку, яку подарували мені місцеві старожили.
Обіймаю, цілую і тулюся до Твоїх щік. Вітання Джорджеві і всьому чесному товариству.
Без остачі Твій
Зеньо
1.06.83
Найдорожча Айріс!
Я дуже зворушений Твоєю увагою, журналами (15.04), листом (17.05), а найбільше фотографіями. На
одній, там за кущем, камера зловила Твою усмішку хіба з юності.
Дуже вдивляюся в технічну якість знимок і прямо-таки заздрю вашим майстрам. Фотожурнали натішили мене новими моделями камер, досконалими ілюстраціями, статтями. Бачу, що в порівнянні навіть з минулим роком ціни впали. Повинен сказати Тобі, що інтерес до фотосправи в мене на досить високому рівні й
надалі, хоч праця фотографа заради заробку тяжка і надокучлива. Але вибирати не конче маю з чого, то
тружуся і надіюся, що колись настане такий час, коли я займуся фотографією серйозніше, а технічна вмілість, якої вимагає професія, стане надійною основою.
Свої плани на творче дозвілля я не дуже прив’язую до майбутнього повернення в рідні сторони. Я маю
намір зайнятися пильніше тайгою, для цього вирисовуються некепські перспективи. Мені подарували стару
шлюпку, над якою я вже працюю другий тиждень. Ремонт підходить до завершення, і я поглядаю, як би
придбати мотор. Все це я роблю без погодження з Оленою, але дуже надіюся, що вона втішиться моєю затією, бо з юності закохана в водному туризмі.
В попередньому листі я написав Тобі, що вона поїхала додому 20 квітня. І добре зробила, бо в Україні
чудова весна, а тут щойно третій день теплий. До того дули холодні вітри, і небо не прояснялося.
Олена була два рази коло Тараса, який знаходиться в окружному госпіталі. Сьогодні, напевно, також
коло нього, бо якраз це день його народження. (...)
Я розумію Тебе і Твої переживання з приводу Панчо. У випадках утрат людська психіка не має постій66

ної глибини діапазону. Все це залежить від моменту здатності її до реакції. І часто бувас так, що в дрібницях
ми рвемо на голові волосся, а в серйозніших випадках буваємо спокійні. Гадаю, що треба благословляти все
це в собі і стверджувати життя. Так, так, працювати для Нього, хто є Любов.
Правда Твоя і в тому, що Олена дуже багато винесла, але це не тому, що в неї якось по-особливому трагічно склались обставини, а тому, що натура в неї глибша за пересічну людську. Але ж бо непересічні в неї
людські таланти не тільки страждати, а й тішитися, розчинятися деколи в ідеалах і випромінювати з себе
любов до ближнього.
Заїжджала Олена і до нас, до Моршина. На осінь заплановано одруження мого старшого сина, Мирослава. Вся родина зайнята думками, в якому приміщенні відбути цю імпрезу, як обставити столи, яких запросити музик. Я не можу прийняти в тому участі, бо я далеко, але на саму врочистість я таки буду мати можливість поїхати.
Але про це я додатково напишу. Найщиріші вітання Джорджеві, друзям. Обнімаю Тебе і притуляюся з
ніжністю своєю бородою до Твоєї щоки. Хай Бог благословляє всі ваші добрі діла.
Цілую.
Зеньо
2.08.83
Найдорожча Айріс!
Сердечно дякую за листа, за фотографії, за копії попередніх листів. Одного листа, за 10 квітня, я раніше
не отримував. Знимки, де ви з Джорджем на фоні дуже своєрідної каліфорнійської природи, дуже наблизили
мене до вас. Думаю, що помимо краси, якою Бог наділив цю землю, жити там і займатися господаркою нелегко. Але ви приїжджаєте туди на екзотику, то маєте тут погідне небо над головою і гарячу землю під ногами. Бути на природі завжди приємно, хоч цивілізованій людині часто бракує звичного комфорту.
Я особливо часто це відчуваю, бо на відміну від попередніх років я майже кожний день сідаю в шлюпку, заводжу мотор і пропадаю на ріках і в тайзі. Дуже мені заважає в моїх походах запалення колінного сустава, але на лікування нема моїх сил. Повинен признатися, що з від’їздом Олени моє життя стало сірішим і
на фоні суцільної відсутності перспектив навіть прикрим. Очевидно, літа беруть своє, і не так уже ясно палають вдалині маяки. До того, майже перестали надходити до мене листи. До речі, вислані Тобою 17 травня
фотожурнали не дійшли. В Олени обставини склалися трохи краще. Вже в квітні в Україні весна була в повному розпалі. Причому сего року вона була винятково прекрасною. Потім Олена відвідала Тараса, була в
Києві, на Черкащині.
Тарас пролежав три місяці в Житомирському шпиталі, а тепер його перевели до Львова, де є більш кваліфіковані лікарі. Знаходять у нього захворювання серця і якраз зараз встановлюють діагноз. У Моршині,
мойому попередньому гнізді, має одружитися мій старший син, але нічого мені не повідомляють, і я пригасив у собі привабливу надію побачити при тій нагоді рідний край.
У нас почався сезон ягід. Починаються гриби. Я з особливим завзяттям пильную цього промислу, бо це
урізноманітнює мій раціон, та й на зиму треба заготовити.
P.S. Трохи залежався цей недописаний лист на столі і надійшов Твій новий конверт з фотографіями і
листами для мене і для Олени. Але це вже тема для наступного листа. Я обіймаю Тебе, цілую. Вітаю Джорджа і всіх-всіх, хто ще пам’ятає мене.
Зеньо
9.08.83
Найдорожча Айріс!
Знову вибачаюсь, що не пишу по-англійськи, але напластувалося стільки подій, що мені ніяк не охопити їх своїм скупим запасом слів на цій мові.
Найперше і найважливіше – приїхала Олена і привезла з собою свій світ та ще дотикальне відчуття рідної землі, рідні, знайомих. Не обійшлося, правда, без куріозів. Я захотів її зустріти на власному «транспорті»
і поїхав у далеку дорогу на своїй шлюпці. Однак мій слабенький мотор не витримав і зноровився. Поломка
сталася десь на 25му кілометрі, а що я плив не основною водною артерією, яка була неспокійною і трудною,
а затоками, то я опинився в затоці, по якій мало хто ходить. Там я ремонтувався від 7 ранку до 11 перед обідом, аж поки не над’їхали люди і не взяли мене на свій борт.
Олена вже чекала в аеропорту і хвилювалася, бо по телефону дізналася, що я виїхав рано і вже би давно
мав прибути.
Зворотня дорога в другій її частині була трудною, бо ми взяли на буксир мою шлюпку, а коли вийшли
на Об, то застали її дуже збунтованою і сердитою. І все-таки ми добралися до села; я відітхнув з полегшенням, а Олена ніби подорослішала, бо відбула наше сибірське хрещення.
Оце я написав замість перших вступних слів привітання, а Ти прочитаєш і потішишся наді мною і моїми пригодами. (...)
Щодо наших домашніх справ, то Тарас ще в лікарні, хоч на днях має виписатись і повернутись до служби. Знаходять у нього воду серця, і, мабуть, у наступному місяці його госпіталізують ще раз і зроблять зондування серця. Олена не дочекалася виписки Тараса, хоч це було дуже доречно, бо він лежав у Львові і після виписки міг побути дома. Однак тривога за мене, за моє здоров’я, яке в останній час зашкутильгало, по67

гнало її в дорогу, хоч не без того, що обставини розірвали її на дві половинки. Але тепер вона коло мене, і це
дуже для мене добре у всіх відношеннях.
На днях отримали запрошення на весілля від Мирослава. Відбудеться воно 3.09, і я вже роблю заходи,
аби своєчасно туди прибути. А Олена вже від учора працює. Звичайно, поїдемо обоє.
Олена дуже сердечно дякує Тобі за листи. Ти, як завжди, зуміла знайти для неї в цьому листі багато
приємних слів і сентенцій, які поєднують ваші світогляди. І знимки їй дуже подобаються, і вона звертає мою
увагу на їх композицію. А я дуже часто розгублений у своїх заняттях фотографією, бо в основному приходиться знімати або похорон, або весілля. І як тут не метикуй, нічого більшого за посередню репортажну фотографію витиснути не можна. Я був неодноразово в тайзі, щось зняв, але коли маєш визначену мету набрати ягід чи грибів, то треба напрацюватись і, головне, дивитися не на красу навколишнього світу, а під ноги.
Я дуже втішений, що Ти вислала мені нову книжку. Наперед дякую.
І на цьому обіймаю Тебе і цілую. Найсердечніші вітання Джорджеві, знайомим. До моїх привітань приєднується Олена, але про своє вона по якомусь часі напише сама.
I love and kiss you!39
Зеньо
14.08.83
Найдорожчий Зеню!
(...) Я припускаю, що Твоє довге мовчання спричинене багатьма чудовими довгими подорожами в тайгу, результатом чого буде багато захоплюючих фотографій. Я щаслива за вас і Олену і гадаю, що ви насолоджуєтеся екзотичними краєвидами і пригодами і, звичайно, вашим човном. (...)
Коли я пишу це і думаю про вас обох у тайзі, я посміхаюся тепло і почуваюся щасливою, що у вас є стільки внутрішніх сил і здатність повною мірою насолоджуватися життям. Водночас згадую ваші слова, що
всі дні гарні, лише деякі кращі, ніж інші. Я страшенно захоплююся вашою витримкою і здатністю бачити
краще в поганому, хоч бажаю вам лише кращих днів, або тільки найкращих. І кажу це від усієї душі.
Цілую і обіймаю Тебе й Олену. З великою любов’ю
Айріс
9.09.83
Найдорожча Айріс!
Вчора я повернувся з Моршина, де був два дні на весіллі мого старшого сина, і застав Твого листа від
14 серпня. Дуже дякую і за листа, і за знимки. Ти, як завжди, прекрасна, а з Джорджем ми ніби посиділи за
столом і обмінялися думками. Це перша його знимка, на якій він більшим планом, і його обличчя промовляє.
Я знов пишу по-українськи, бо абсолютно не маю часу заглядати до словника в пошуках відповідного
слова і вірного його написання, але Ти вже якось даси собі раду. Маю дуже багато роботи і коло хати, і в
фотографії, а найважливіше – тайга. Ось тільки випогодиться трохи (у нас тепер тут плюс шість і дощі), і я
поїду на якийсь час у тайгу за ягодою.
Листи до мене й до Олени в одному конверті, як рівно ж і фотографії, я отримав ще на початку серпня.
Якраз тоді я відправив був Тобі листа, а про отримання листів і книжки «Photography in America» я повідомив окремо коротко. Однак бандеролей з фотожурналами, які Ти вислала 17 травня і 20 червня, я не отримав. Сестра також ще мені не написала.
На початку минулого місяця сюди з Луговського приїхала Олена, і ми провели з нею досить гарні три
тижні. Не дивлячись на те, що Олена приступила відразу до праці, ми досить поплавали і були в тайзі. А потім мали спільну дорогу до Львова і звідти до Моршина.
В Моршині майже все без змін. До нашого приїзду наше помешкання було гостинно прибране, а близькі нам люди не скривали своєї радості, що бачать нас знов. Мирослав заклопотанний весіллям, але, як завжди, погідний і веселий. Був простужений і з гарячкою.
На другий день приїхав Славко. Худий, в обшарпаному одязі, переповнений фантастичними проектами,
весь у тому, що мало б статися і з занедбаним сьогоднішнім днем. В нього маса проблем, і більших, і дрібніших; він твердо дотримується «сухого закону», на якісь зекономлені засоби придбав камеру. Досить непогано робить фотографії.
Прийшов до «сухого закону» і старший, Мирослав, хоча стаж його в цьому плані дорівнює тільки восьми місяцям. Мушу сказати Тобі, що мене це дуже тішить, бо проблема алкоголю в наш час дуже пекуча.
Ми не бачилися майже чотири роки, і між ними за цей час не було ніяких зв’язків. Однак наговоритися і
зблизитись і на цей раз мені не вдалося, бо весільна метушня і відтинок часу у два дні не сприяли тому. Але
я відновив себе у них і тішуся, що був дома.
До речі, Славко дуже розпитував про Тебе, тішився Твоїми привітаннями і в свою чергу поздоровляє
Тебе.
В наступному листі я ще повернуся до цієї теми, надішлю знимки, а поки що повернуся до наших домашніх справ. Олена лишилася на деякий час у Львові. Хоче поїхати до Тараса. Тарас ще від половини минулого місяця повернувся на старе місце і, як пише, почувається досить добре.
Моє здоров’я могло би бути і кращим, але для того треба би зважати на нього, піклуватися, лікуватися,
а в мене на це все не стає можливостей. Обставини змушують мене недосипати, носити тягарі, втомлятися. 1
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тільки в мріях бачу себе зрелаксованим, з книжкою.
Не раз мені здається, що я передаю куті меду і міг би екзистувати легше. І дійсно міг би, але нічого не
можу з собою вдіяти, бо така моя природа.
Вкладаю кілька фотографій.
Обіймаю Тебе, пригортаю, цілую. (...)
Зеньо
(уривок з листа 3. К. без дати. – Упор.)

Любий мій неперевершений друже! Я переходжу на українську, бо страх як незвикло трудно думці в тенетах чужої мови. Вибач мені, що не можу осилити порогу активної англійської і що так мало докладаю зусиль в цьому напрямку. Життя суворішає, а обставини, хоч і стали звичнішими, не стали легшими. Мені
приходиться викручуватися по-всякому, аби мати засоби і не рахувати копійки в своїх досить різноманітних
видатках.
У нас осінь. Ночами приморозки, часто йдуть дощі. Я знов ночував кілька разів у тайзі і, крім мішків з
ягодою, приніс понад сто кедрових горіхів, обкусані комашнею руки і надзвичайно добрий настрій. І знов
збираюся, бо тайга мас незбагненну притягальну силу. Жалію, що Олени нема коло мене і що вона, заядлий
мандрунальник, не може піти зі мною, але дуже надіюся, що її неприємності і великі клопоти розсмокчуться
в часі і її обмине чаша.
Дуже жалію, що не всі мої листи дійшли до Тебе. А в них були і фотографії зі Львова, які я виробив наприкінці червня.
Власне, це не відповідь на Твої листи, а тільки повідомлення, що отримав їх, ну й нагода привітати Тебе
з грядущими днями, побажати Тобі всіх земних благ, поводження любові…
Зеньо
12.10.83
Найдорожчий Зеню,
(...) А зараз я повинна вибачитися, що так довго мовчала. Я не можу повірити, що минуло більше ніж
два тижні з того часу, як я писала до Тебе, але з копій моїх листів виявляється, що це так. Пробач, будь ласка. Здається, час летить швидше, ніж досі, тому що я більше зайнята. На мене все чекають справи, і я нічого
не встигаю робити вчасно...
Два тижні тому сестра Джорджа Гелен і її чоловік Кен приїхали з візитом із Каліфорнії, і для мене немов настали канікули. Джордж і я надзвичайно любимо їх, а тому було відчуття радості і відпочинку. Ми
ходили в музеї, каталися на роликах, гуляли в парку, раділи, сміялися... Чудово розділяти такі хвилини з тими, кого любиш. Це такі цінні і рідкісні хвилини. Гелен для мене особливо дорога. Я знаю її з часу нашого
навчання в Каліфорнійському університеті, ще до того, як я познайомилася із Джорджем.
(...) Твій лист, датований 9 вересня, ще не перекладено, але я розумію, що Ти мав можливість відвідати
весілля свого сина, і чекаю з нетерпінням новин з Твоєї подорожі і Твого приїзду.
Я бажаю Твоєму синові Мирославу і його нареченій всього найкращого в житті, всього, що тільки можна побажати. Передаю привіт Славкові і Тарасові. Нехай доля буде ласкавою до них!
З любов’ю
Айріс
31.10.83
Найдорожчий Зеню,
(...) Передусім хочу обняти Тебе і побажати всього найкращого з приводу Твого дня народження. Нехай
Тебе зігріє, дружба і любов, нехай друзі розділять з Тобою радощі і сміх і нехай щедрість дарунків, любові і
доброї волі перевершить Твої сподівання. Нехай здоров’я Твоє стане кращим, як і обставини, що цьому
сприяють. Нехай сповняться усі Твої мрії й надії! Звеселися! Обіймаю Тебе знову і цілую. З днем народження! Нехай 12 листопада буде найбільш сприятливим та благословенним днем! Джордж приєднується до вітань.
Я з радістю прочитала про теплий прийом, який Тобі влаштували в Моршині. Від думки, що Тебе оточують друзі звідусіль, мені робиться приємно. Я цим не здивована, бо такі люди, як Ти, заслуговують великої любові, дружби й захоплення. Ти надихаєш мене, і від нашої дружби я дістаю більше, ніж Ти.
Правду кажучи, я була здивована тим, що минуло майже чотири роки з тих пір, як Ти бачив своїх синів,
і що весь цей час не мав з ними контактів. (Невже пройшло так багато?) Плинність часу лякає мене – я відчуваю, що зробила так мало і що треба робити набагато більше. (...)
Однак я не б’ю байдики, як це можна було б собі уявити. Я завжди маю справи (про мого Дон-Кіхота
недавно з’явилась публікація більш ніж на сторінку в одному з головних американських журналів (див. прим.
33. –Упор.), тому я маю надію, що Ти пробачиш мені брак кореспонденції з мого боку.
Окрім цього я була (і все ще є) зайнята справами харчування для бідних і голодних. Ця робота зовсім
проста, проте довготривала і займає багато часу. Здається, в мене є до цього поклик, і я теж відчуваю, що дістаю більше, ніж даю.
(...) З любов’ю
Айріс
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2.11.83
Дорогесенька Олено,
(...) Моє життя, на щастя, протікає гладко. Джордж і я зайняті справами і щасливі. Недавно я захопилася
новою ініціативою. Я допомагаю готувати і подавати їжу бідним. Тоді мию посуд (менш приємна частина).
Все це поглинає час, але я задоволена. Багато людей, яких ми обслуговуємо, є розумово чи емоційно неврівноваженими, але не настільки, щоб їх помістили у відповідні установи; інші безпомічні через свій вік і т. ін.
Не знаю, чому я вибрала саме цю ділянку праці, допомагаючи ближнім, але потреба їжі – це нагальний і
суто земний фактор, і мені треба, мабуть, зайнятися світськими справами в даний період життя. Я відчуваю
сильне співчуття до голодуючих, хоч є й інші речі, які мене болять. В даному випадку урок смирення теж
корисний. Або, може, це страх перед старістю, безпомічністю, бідністю та забуттям?..
Вкладаю фотографії, на одній з яких зображений Майкен. Це ще маленький котик, але яку ж він має
владу над нами, іноді руйнівну! Він полюбляє викопувати кімнатні рослини, але не просто порпається у землі, а риє, немов собака, викопуючи яму для кістки. Земля летить у всіх напрямках, і я, природно, налітаю
на нього з бажанням прибити. Та коли я піймаю його, і він погляне на мене невинними оченятами, то вже не
можу нічого вдіяти, окрім того, що словесно нагримаю на нього. Він вдає, що не розуміє. Іноді, думаю, він
хіхікає в душі наді мною, бо у своїй люті я справді є об’єктом насмішки. Коли він збиває і практично нищить деякі рослини, намагаючись залізти на них, я клянуся в душі, що вб'ю злочинця. Але коли схоплю його, а він поверне до мене свою солодку мордочку, то серце моє негайно м’якне. І коли він підходить до мене,
потираючись і голосно муркочучи, я усвідомлюю, що він значить для мене більше, ніж рослини. Так що у
випадку загибелі наших рослин у горщиках, я просто заведу виткі рослини, до яких, думаю, він не досягне. (...)
Обіймаю Тебе, з любов’ю
Айріс
28.11.83
Найдорожчий Зеню,
(...) Сьогодні я хочу написати Тобі про особливу справу. Не знаю, чи Ти отримував листівки від нас і
листи від кількох осіб зі штату Вірджинія. Там група юнаків прочитали про Тебе і зацікавились; принаймні
десятеро з них написали Тобі листи. Вони навчаються в останньому класі гайскул (вищої школи). В нашій
країні діти ходять до школи 12 років, закінчуючи її, як правило, у віці 17-18 років. Хто зацікавлений або мас
здібності, продовжують навчання в університеті, інші ж – працюють. (...) Я вважаю, що ці листи чарівні, і
сподіваюсь, вони принесуть Тобі багато втіхи. Деякі надзвичайно гарно написані і будуть легкі для читання.
(...)
Сьогодні, прагнучи згадати свій випускний клас у вищій школі, я побачила живі спомини, але не бачу
себе конкретно, свої тодішні думки і наміри. Знаю, що в той час я писала листи і що слова линули вільно,
але що вони значили? А тепер у голові порожньо, мені нема що сказати. Вважають, що англомовні народи –
найгірші у світі кореспонденти, і я схильна думати, що це правда. Чи ми настільки глибоко занурені у буденщину, чи загальмовані, чи такі недосяжно далекі з нашим внутрішнім світом, що й не знаємо, про що думаємо і що відчуваємо. Так що не маємо що й сказати?..
Як прекрасно і зворушливо, що ці молоді люди пишуть Тобі! (...)
Айріс
16.01.84
Найдорожчий Зеню, найдорожча Олено,
(...) Оглядаючись на пройдене, я здивовано відкрила, що ми листуємось майже п’ять з половиною років.
І водночас відчула, що ми вічність будемо друзями... Ви стали такою невід'ємною частиною мого життя, що
мені важко згадати, яким воно було без вас.
Хотілося б розповісти вам, як багато ви мені дали, як багато змісту внесли в моє життя, як ви мене надихаєте і якою мірою укріпили мою віру в людську природу. Я немов наткнулася на золотоносну жилу, яка
обіцяє ніколи не вичерпатися. Ви так збагатили моє життя, і я горджуся своєю удачею. Дивна річ відбувається в моєму житті: ніби моє піклування про ближнього породжує ще більше піклування. Звичайно, мені
треба ще дуже довго йти, щоб стати наполовину, ні, хоч на частину такими чуйними, як ви, але принаймні я
маю ключ до відкриття радощів у житті. Що ще існує, крім любові до ближнього? Якби мені тільки подолати свою задавнену звичку соромитися й закриватися в собі і почати ставитися до інших з теплою невимушеністю, я б мала ще більше радості в щоденному житті, але така зміна, хоч і вартісна, нелегко приходить.
Практика – це одне, а думати про когось більше, ніж про себе, – це друге. Цікаво, що б ви сказали на це? Я
впевнена, що у вас знайшлося б багато чудових думок та добрих порад, але ваші листи просто відмовляються приходити сюди... Я справді сумую без ваших листів і гадаю, скільки ще буду «покарана».
Цілую вас обох.
Айріс
6.03.84
Найдорожчий Зеню,
Кожного дня я з нетерпінням підходжу до поштової скриньки, сподіваючись, що в ній буде лист від Те70

бе чи Олени, але поки що вміст її мене розчаровує. Не хочеться вірити, що наше листування закінчилося, і
Ніна нічого від вас не отримувала, і ніхто інший. Однак я далі писатиму Тобі і відмовляюся втрачати надію
на отримання відповіді. Тим часом думки мої з вами, і я весь час бажаю вам найкращого. Я посилаю вам
своє тепло і любов! Обіймімо Тебе і Олену!
Сьогодні поверну увагу на практичні трави. Джордж і я виїжджаємо до Каліфорнії 12 березня і плануємо повернутися 29 березня. Є багато деталей, які вимагають уваги, так що, будь ласка, вибач, якщо лист буде трохи нескладним. Боюся, що ця подорож не буде втішною. В той час, як моя мама почувається здоровою
і в гарному настрої, Джорджева мама має певні проблеми. Вона впала і зламала бедро в день Різдва; і, наскільки знаю, вона справилася з цією недугою. Проте перед тим, виявляється, вона мала удар, і розум у неї затьмарений. Вона неспроможна готувати собі їжу і робити хатні справи. Джорджева сестра, Гелен, доглядає
її, але сумнівно, щоб вона могла це робити невизначено довго. Отже, щось доведеться вирішувати: або частково доглядати її вдома, або влаштувати в будинок для перестарілих. Останній варіант, як на мене, неприйнятний, хоч друга сестра Джорджа настоює, що це єдине рішення. І Джорджева мати не хоче покидати
свій будинок, що дуже зрозуміло. Сподіваюся і молюся, щоб ситуація склалася відповідно до її бажань. Вона завжди була чудовою людиною, доброю до мене, і я бажаю їй добра. Хотілося б щось зробити для неї, і я
маю надію, що зможу хоч найменшою мірою якось підбадьорити її. (...)
З великою, великою любов’ю
Айріс
15.04.84
Найдорожчий Зеню, найдорожча Олено,
(...) Окрім проблем у родині Джорджа я з прикрістю дізналася, що і в моєї мами свідомість погіршується. Вона не тільки надзвичайно забудькувата, але і все плутає, хоча все це усвідомлює. Поки що вона справляється з усім сама, але як буде далі – не знаю. Я говорю з нею по телефону раз на тиждень і бачу, що її стан
не покращився з тих пір, як я її відвідувала. Усвідомлення обсягу проблем просто шокує. Хоча нам пощастило, що обидві мами у відмінному фізичному стані.
(...) Кожен день думаю про вас обох із великою любов’ю. Цілую і обіймаю вас знову і знову! Як би хотілося принести вам трохи радості!..
Айріс
31.05.84
Дорогий Зеню,
(...) Нещодавно я дізналася, що з’явилась проблема з відправленням посилок, що після 15 липня 1984
року нічого не можна буде посилати. Хтось також підказав мені, що висилання журналів може призвести до
складнощів для Тебе, і з цієї причини я їх зараз не відсилаю. Хотілося б знати, чи вірно я дію. (...)
О, я б хотіла побачити деякі Твої фотографії, особливо з весілля Твого сина. Я люблю сімейні фотографії в урочисті свята. Особливо мені подобаються фотографії, зроблені прихованою камерою, коли люди не
знають, що їх фотографують; або фотографії, зняті нашвидкуруч, без особливої підготовки чи позування.
Часто вони дуже правдиві, виявляють душу людини або стосунки між людьми. Пригадую собі книгу «Сім’я
людини» (мабуть, я Тобі посилала екземпляр), яка заповнена такими фото, що мені найбільше до вподоби.
Вони розкривають суть людини.
Вже так давно я від вас нічого не одержувала, і хотіла б знати, як Ти і Олена почуваєте себе, що поробляєте. Припускаю, що фотографування досі є одним з Твоїх великих захоплень, але цікаво, знати, чим іще
Ти поповнив своє життя. Ти є одним з винахідливих людей, які знають, як збагатити своє життя, повертаючи
своє зацікавлення до чогось нового, постійно додаючи і зростаючи. Іноді нові інтереси викликані необхідністю, а нові випробування в житті можуть подвійно винагороджуватися. Твоє життя надихає мене, і я почуваюся благословенною від того, що Ти став частиною мого життя...
Якраз виглянуло сонце після чотирьох днів дощової, похмурої, нудної погоди, і мій настрій повністю
змінився. Це наводить мене на думку про те, як Ти витримуєш довгі і темні зими. Як це можливо? Може, Ти
їх проводиш продуктивно, як це робила я за ці минулі дні, позбувшись багатьох неприємних завдань, що
тяжіли наді мною. Але ж я говорю лише про чотири дні, а довга, темна зима – це зовсім інше. Я б хотіла почути розповідь про те, як Ти її проводиш. Напевно, що прекрасно. Обіймаю і цілую вас обох із великою любов’ю.
Айріс
З1.07.84
Найдорожчий Зеню,
(...) Це одностороннє листування стало розбивати усі мої плани, але не настільки, щоб я від нього відмовилась. Про це не може бути й мови. Замість того я стараюся зв’язатися з Тобою телефоном, поки що без
успіху. Чотири рази я пробувала це зробити, і щоразу спроба забирала кілька годин, бо оператор змушувала
нас чекати, чекати, чекати. Проте душевне піднесення від перспективи можливої розмови з Тобою компенсує час, втому, невдачу та ін. Я знаю, що в один із днів я зв’яжуся з Тобою – телефоном чи поштою, а може,
і тим і іншим.
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Не можу описати, як ми раділи в той день, коли Ніна говорила з Тобою, фактично зовсім несподівано.
Ми думали, що зможемо сконтактуватися з Тобою так само легко і наступного разу, і я пішла до помешкання Ніни, повністю переконана, що говоритиму з Тобою, а Ніна перекладатиме. Однак пробитися до Тебе не
вдалося ні того дня, ні наступного, ні двома днями пізніше. А потім Ніна повинна була поїхати до Парижу.
Наступного тижня ще одна подруга, яка могла перекладати, прийшла до мене, і ми спробували знову
зв’язатися і Тобою. Проте після чотирьох з половиною годин ми змушені були припинити ці спроби, бо мали залагодити й інші справи. Цього разу нам сказали, що в Твоєму будинку ніхто не відповідає на телефонний дзвінок. Іншого разу вони казали, що лінія до Твого міста несправна.
Можливо, однією з проблем є різниця в часі між вами і нами. Це різниця в 11 годин. Ми починаємо
дзвонити в 9.30 або 10.00 ранку, а у вас це буде 8.30 або 9.00 вечора. Не хочеться, звичайно, телефонувати
Тобі після півночі, бо розуміємо, що це запізно... Інколи мене підбиває спокуса подзвонити Тобі рановранці, коли я не маю перекладача, але як ми змогли б спілкуватися?
Між іншим, Ніна говорить, що Ти нічого від мене не отримував з минулого жовтня. Сподіваюсь, що вона Тебе неправильно зрозуміла, бо я просто не можу в це повірити. Я пишу Тобі переважно раз у місяць, і
маю зворотні рожеві квитанції, на яких є начебто Твій підпис (не думаю, що це підробка) за кожен лист чи
посилку з журналами, які я висилала Тобі. Мені справді не терпиться дізнатися, що Ти від мене отримував. (...)
З великою любов’ю
Айріс
20.09.84
Дорогий Зіновію,
Я вже так страшенно довго не мала звісточок від Тебе. Кожного дня з надією заглядаю до поштової
скриньки, знаючи, що одного дня листи від Тебе все одно прийдуть. Останній Твій лист був датований 9 вересня 1983 року, а це означає – минуло вже більше року. В тому листі Ти описував подорож до Моршина на
весілля сина. Я з нетерпінням чекала фотографій з весілля, бо мала надію тим самим побувати і собі на цьому весіллі. Перечитування Твого листа щоразу наближає мене до Тебе, але я хотіла б знати, що нового у
Твоєму житті зараз, як Ти себе почуваєш, що робиш і таке інше.
Думаю, нема потреби говорити, що я думаю про Тебе і Олену щодня і посилаю у вашому напрямку добрі побажання і люблячі думки. До безконечності молюся за ваше благополуччя. (...)
Той факт, що з минулого жовтня Ти не отримував від мене нічого, був для мене повною несподіванкою.
Коли я думаю про це, то знаю, що д и в у в а т и с я н е с л і д. Але не можу збагнути, чому доля снує злі
наміри щодо нас. Як це хтось хоче покласти край нашому листуванню? Мені важко уявити, що цей х т о с ь
вважає важливим робити таку річ, що х т о с ь має на це час. Це було б смішно, якби не було так трагічно.
Мені жаль тих, хто займається такою мізерною справою.
Цілую і обіймаю вас обох, з великою любов’ю
Айріс
З0.10.84
Найдорожчий Зеню,
Я досі в захмарних висотах після розмови з Тобою і знаю, що це почуття залишиться зі мною якийсь
час. (...) Не знаю, чи Ти уявляєш собі, скільки разів ми пробували зателефонувати Тобі. Але завжди псується
лінія чи ще щось не до ладу. Звичайно, Ти знаєш, що я не та, хто легко здається. Я далі робила спроби.
Ніна одержала Твого листа від 29 липня, який був відповіддю на її телефонний дзвінок (...). На біду, вона зараз в лікарні і завтра повинна мати операцію. Виявляється, вона має ниркову пухлину. Плекаю надію,
що все буде добре, і молюся, щоб вона швидко видужала. Я дуже люблю її і бажаю їй добра.
На щастя, я змогла поговорити з нею сьогодні і розказати про нашу розмову. (...) Вона надзвичайно задоволена, схвильована і з нетерпінням чекає подальших новин. Вона була дуже щаслива дізнатися, що Ти
дістав фото Парижа і листа. (...)
О, я просто не можу повірити своєму щастю і все ще під впливом розмови! Мій друг Адам, який перекладав нам, вибачався за свою бідну російську мову і картав себе за численні помилки, але моя радість не
має меж, що розмова взагалі була можлива. Я сказала йому, щоб він не сердився і не вимагав від себе досконалості. Це трохи підбадьорило його. Він справді дивовижна людина, завжди піклується про когось, зайнятий допомогою іншим людям, окрім того, що є студентом -медиком. Понад усе він ще й працює неповний
робочий день. Не знаю, як він спроможний виконати так багато, і я обожнюю його за знання російської мови. Ти, можливо, знаєш, що більшість американців ніколи не стараються добре вивчити іноземну мову, особливо слов’янську, якщо їх не вчать в ранньому віці або в родинах.
До цього мушу додати, що Твої слова, вимовлені англійською мовою, принесли мені величезну радість!
Моє захоплення Твоїми успіхами в англійській мові особливо безмежне, бо Ти самоучка. Я хочу сказати, що
я задоволена Твоєю вимовою і що Ти вдосконалюєш мову. (...)
Цілую, обнімаю Тебе багато-багато разів.
Айріс
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1.11.84
Дорога Айріс! (переклад з російської – Упор.)
Пишу російською, оскільки бачу – з перекладом у Тебе труднощів не буде.
Твій телефонний дзвінок був настільки раптовим і несподіваним, що на якусь мить я втратив тяму. Я
щасливий, що почув Твій голос, бо мені було чути Твій паралельний телефон.
Здається, я відповів на всі Твої питання, і тепер Ти в курсі всіх наших останніх подій. Олена вдома, скоро приїде Тарас. Звичайно, з від’їздом Олени мої обставини кардинально змінилися, і я повільно входжу у
свою звичну колію обмеженого і примітивного (всухом’ятку) харчування і мінімального спілкування із зовнішнім світом. Повинен сказати, що початок буває важким, але потім все окупається, і такий стан плюс зима
на додаток є для мене чимось подібним на біблійну пустелю.
Милий мій друже, мені справді бракує Твоїх листів, тих Твоїх імпульсів у сфері духовного дотикання і
практичних заходів. Це підштовхувало мене до роздумів і поєднувало нас десь у найвищій точці наших розумових можливостей.
До цього часу я не знаю, чи вдалося Тобі подолати поріг вегетаріанства. Для багатьох це важко, а для
деяких людей і протипоказано.
Що стосується моїх обставин і мого життя, то все залишається по-старому. Багато до чого я звик, а
щось захопило мене і сподобалось. Це, в першу чергу, ріки, затоки й тайга. Транспорт мій, і головне – мотор, могли б бути кращими, але як би там не було, я плаваю, фотографую, збираю ягоди, гриби. Часто доводиться ночувати в мисливських хатках, часто – в шлюпці, буває холодно, голодно, але це дуже добре.
В наступному, 85-му році я виїду звідси. Збудеться те, на що ми чекаємо дуже довго і з чималим нетерпінням, але хто його знає, чи не складуться обставини так, що я з заздрістю буду згадувати це віддалене селище, це нехитре життя.
В Твоїх словах я вловив якийсь багатообіцяючий натяк. І знову свіжий потік думок, і вкотре я повторюю: «Хай буде благословенне ім’я Твоє!» Будь здоровою, друже мій.
Обіймаю, цілую.
Джорджу вітання і всіх благ із днем народження.
Вітаю Ніну Олександрівну.
І kiss your hands!40.
Зеньо
15.11.84
Дорога, мила Айріс!
Ти, як завжди, неперевершена. Заздалегідь і, треба сказати, вчасно згадала про мій день народження і
зробила мені дуже приємний сюрприз. Дякую. Дуже дякую.
Звичайно, не маю нічого проти, щоб збулися Твої побажання, але все це не є обов’язковою передумовою для того, щоб якнайповніше задовольнитися життям. Здається, пересади мене в інші обставини – і, можливо, затужу за своїми колишніми днями. Так, дійсно, Almighty41 простер наді мною свою десницю; я відчуваю її дотик і беру з неї стільки, скільки треба, на мої дні і працю.
Цього разу Ти прислала мені прекрасне фото. Твоя усмішка панує у моїй душі і закодована в моїй
пам’яті. Повинен сказати, однак, що у своїй фотографічній практиці я дуже рідко пропоную клієнтам усміхатися. Я змушую міняти вираз обличчя, шукаю найменші щілинки, щоб залізти людині в душу. 1 дуже люблю знімати близьким планом, за що мене лає багато хто з жінок.
Мушу зізнатися Тобі, що я часто повертаюся до затаєної моєї думки пововтузитися біля Тебе з камерою. Я впевнений, що зумів би привести образ Твого мислення, почуття, турботи, біль людства, яким страждає Твоя душа, до адекватності з виразом обличчя.
Я дуже пригнічений, що мої листи не доходять. Пропало багато фотографій. Ось і зараз я сподіваюся,
що хоча б цей лист дійде. Однак я написав Ніні Олександрівні, Михайлу, братові Степану і цілу серію Раї.
Деякі з них вона отримала, тільки, на жаль, не застала Тебе в Нью-Йорку.
Мої справи, настрій, здоров’я в порядку. Я не дозволяю собі слабощів і веду дуже дисциплінований
спосіб життя. Як завжди, справ більше, ніж можливостей, але мій розум не відчуває виснаження, а впорядкований сон повертає бадьорість м’язам. Я вбачаю великий сенс у листуванні з друзями, в написанні листів,
на які я знаю, що не отримаю відповіді, і мені дуже радісно, коли я відсилаю кому-небудь калорійну посилку. Незважаючи на наш закутень, постачають нас непогано.
Дуже мало часу залишається на читання книг. І навіть не у часі справа. Я якось наповнився власним
змістом, який прийшов До мене як результат і читання, і власного житія. Не можу констатувати, в якому періоді я позбувся амбіцій, як розв’язались і відпустили мене нервові вузли, і сам я прийшов до згоди із самим
собою.
Мені незрозуміло, коли і де я втратив такі почуття, коли душа стікає кров’ю, куди поділися мої чорні
дні і бездонні прірви, але я майже впевнений, що не здатний більше до великих потрясінь і, боюсь, що я не
зумів би оплакати якусь велику втрату.
Чи можна припустити, що за рахунок емоційної гами вдосконалився розумовий апарат? Чи можна дійти
висновку, що за гранню особистісних уподобань і тільки за тою гранню людина приходить до любові до
людини, до людства? І чим більшою є та любов, тим менше намацує себе в собі людина.
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Проте я відхилився.
Олена зараз у мого брата в Москві. Медичне обстеження у Львові виявилося недостатнім, і вона привезла Тараса до столиці. Вчора я дзвонив до неї. На завтра знову переговори. (...)
Мене дуже вразила звістка про Твої недуги. Нема гіршого, як підпустити до себе якусь хворобу. Звичайно, першопричину треба усунути, включно й медичними методами, однак йога й вольові зусилля дадуть
більше. І добре, що болі відійшли.
Я прощаюся до наступного листа. Дуже сподіваюся, що наша чудова Ніна не тільки передасть Тобі цього листа, а й перекладе його.
До листа додаю фото в тайзі.
Обіймаю, цілую і чекаю на листи.
Зеньо
P.S. Якщо не важко, пришли знову фотожурнали.
11.12.84
Мила Айріс!
Переді мною Твої листи до мене й Олени від 21 і 30 жовтня. Я часто повертаюся до них, роздумую багато з цього приводу, бо теперішні мої обставини сприяють цьому. В нас сувора зима, температура нижча 40
за Цельсієм, і це обмежує моє життя розмірами кімнати.
Я радий, що до Тебе повернувся сенс у нашому листуванні. Це свідчить про те, що Ти проминула період інертності і знову піднялася над зайнятістю буднів і буденністю. Адже, по суті, в людини не така вже й
велика потенція, щоб вистачало її на кожен найзвичайніший день, щоб обійти себе, свій життєвий простір,
винести на своїй психіці своїх близьких (а часто й себе самого) і поміж іншим знайти час для медитацій, для
молитви, для далекого друга в людстві.
Дякую Тобі, що Ти така і що Ти у мене є.
Я перевантажений багатьма обов’язками: повинен писати багато листів, на які не можу отримати відповіді; повинен приробляти до моєї пенсії, щоб допомагати Олені у наших видатках. І все це, і ще багато чого
дрібного й невидатного я роблю справно, однак постійно наді мною висить меч чогось упущеного і невикористаного.
За останній час я не дуже справляюся зі своїм здоров’ям. Поїхала Олена, і я відчув, можливо вперше в
житті, що я не брила сама по собі, а людина, якій дуже потрібна опора. Зараз я розлізся по всіх швах. Вночі
прокидаюся з таким болем у серці, що відчуваю, як щось потойбічне дихає мені в обличчя. Навіть без причини непритомнію, і місцеві лікарі губляться у здогадах... Звичайно, в результаті доводиться тратити більше
часу на оздоровлення, навіть на те, щоб відпочити, але від цього нікуди не сховаєшся.
Я дуже вдячний Тобі за привітання і побажання до мого дня народження. Дякую, хоч сам я вже визбувся якось своїх можливостей радіти з цього приводу чи вбачати в тому, що я народився, захоплення. Це в дуже широкому плані, в плані всього сущого на землі, а особисте коло моє чи зацікавлених у мені людей звузилося до якогось десятка осіб. Мимоволі акцентуєшся на думці: до чого ж трагічно одинокою є людина!
Так, я справді хотів би розважити Тебе своїми цікавими новинами, але їх (у фізичному сенсі) нема. Ніщо не відбувається, а в духовному плані йде процес Екклезіаста. У всякому разі, моє небуття не тільки стало
доступним моєму розумінню, але й не дисонує з моїм фізичним імперативом.
(...) вчора по телефону Олена повідомила, що недавно прийшов новий Твій лист.
По голосу Олени я відчув, що вона переживає: свій активний почуттєвий період. Повернувся Тарас, і
вона побачила в ньому іншу, незнайому їй досі людину – дорослу, змужнілу і більш чуйну до неї. Попереду
нові турботи щодо його влаштування на навчання, а може й на роботу, але це звичайна тема дня. Головне,
що вони разом і на рідній землі.
Зі своїми хлопцями у мене зв’язок дуже посередній. На це є причини, але я не впевнений, що вони тільки зовнішні. Вони успадкували від мене життя, але навряд чи щось іще. У мене особисто дуже похитнулася
впевненість у стійкості й потребах почуттів дітей до батьків. Скоріше всього, це ритм спільного життя і виховних зусиль. Гірко це усвідомлювати, але дітям потрібні батьки, як зерно новому колосові.
У старшого сина і моєї невістки народилась донька. Намагаюся їм по можливості якось допомогти матеріально, оскільки вона ще студентка, а він – учитель музики, що не так уже й процвітає.
Славко має багато захоплень (радіомеханіка, фотографія, музика) , здібностей у нього багато, але в основному він на стипендію не тягне. Це для нього не найголовніше...
Дякую за запрошення приїхати. Я задоволено усміхаюся і прирівнюю цю ідею з Твоєю мрією прокататися на роликових ковзанах по дахові сусідського будинку. Може, в цьому і полягає чарівність, що мрії й
надії виходять за межі наших можливостей?
Переходжу до наступного Твого листа, перебуваючи під враженням нашої телефонної розмови. Дякую
Тобі. Я дуже щасливий, але після такого тривалого нашого листування, стількох висловлених думок телефонна розмова зоставила в мені відчуття недорозвиненої дитини. Добре ще, що в нас був прекрасний перекладач, який згладжував нерівності розмови. Мене здивувало, що Адам не росіянин, а тільки вивчив російську мову. У нього прекрасна вимова і відчуття мови.
Я теж не покидаю займатися англійською, але, як казав Шерлок Холмс, на моєму горищі стільки всякого мотлоху, що цілковито немає місця розмістити щось нове. Читаю я потроху, щоденно слухаю (вірніше,
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вслухаюся) в англійську вимову в Лондоні і рідше працюю над своєю власною артикуляцією.
Мене дуже засмутила звістка про хворобу Ніни. Я бажаю їй якнайскоріше і до кінця одужати, бажаю
нових поїздок до Європи і нових фотографій.
Здається, я себе вичерпав на сьогодні. Прощаючись із Тобою до наступного листа, я обіймаю всіх вас і
бажаю щасливого і радісного Різдва Христового!
Зеньо
17.12.84
Найдорожчий Зеню, найдорожча Олено,
За день чи два перед моїм від’їздом до Каліфорнії один з моїх друзів зумів перекласти давно очікувані
Зеньові слова до мене, і це було немов радісне свято! Усвідомлення того, що існують такі люди, як ви обоє,
відновлює мою віру в людство. Розуміння, що у людини є можливості досягнути такої висоти, дає мені додаткову надію та мужність у власних прагненнях. Дякую вам! Обіймаю вас! І ще раз обіймаю!
З сумом дізналася, що ви не можете бути разом, але все-таки сподіваюсь, що ви знайдете немало цікавих речей для занять, які прискорять час і хоч частково виповнять порожнечу, викликану вашою самотністю...
Моя подорож до Каліфорнії залишила відчуття пригніченості. Коли старі «сімейні друзі» полюють на
вдову похилого віку, яка має трохи грошей і колосальну манію величності, тоді бачиш темні сторони людської натури і замислюєшся над тим. І відчуваєш необхідність боротися проти власної тенденції підозрювати
кожного, особливо тих, хто помагав.
Найважча боротьба, однак, внутрішня, коли піднімаєшся над власними почуттями та інтересами. Це
особливо важко тому, що моя мама завжди була складною людиною, особливо в ставленні до мене. Вона залишила мене після смерті батька, коли я мала всього рік. Потім забрала назад, коли мені виповнилося дванадцять. До мене ставилася з образливою ворожістю, а зрідка – з плаксивою сентиментальністю, і я була
найбільш щасливою, коли перебувала від неї якнайдалі. Я старалася робити все для того, щоб ні в чому не
бути на неї схожою. Все ж мені жаль її, як жаль і тих, хто настільки слабкодухий, що користається її дедалі
гіршим розумовим затьмаренням.
Але найбільше мене турбують власні почуття: колишня відраза і озлобленість, які я відчувала, ще будучи безпомічною дитиною, з’явилися знову, викликані її звичною поведінкою, яка посилюється її презирливим ставленням до мене. Я стараюся не забувати, що вона теж була жертвою своїх брутальних батьків, які
ображали її, а вони, в свою чергу, терпіли образи від своїх родин...
Врешті-решт, я думаю, що єдиним способом справитися з цими почуттями є уникати всіх, хто ставав
жертвою таких образ або сам ображає, і в це число включити її. Саме в цьому, в ставленні до неї і полягає
найскладніша справа. Так, я плакала, коли вона терпіла біль від перелому бедра, і плачу зараз, коли бачу потьмарення її розуму, але коли вона проявляє ворожість до мене чи Джорджа, я не можу опанувати злість.
Плачучи, я усвідомлюю, що по-своєму люблю її, і в той же час не сприймаю її. Переді мною стоїть завдання
піднятися вище над своїми почуттями. Маючи Тебе і Олену за приклад, я прагну до цього ще більше. (...)
З великою любов’ю
Айріс
2.01.85
Найдорожча Айріс!
Олена переслала мені Твого листа від 27 листопада, але зателефонувала, що останній, з копіями попередніх листів, у неї на руках. Сподіваюся дуже скоро мати їх усіх у себе разом із Оленою, бо вона їде до мене. Справа в тім, що у мене був приступ нирок, і я опинився в лікарні, де мене і знайшли телефоністки напередодні Нового року.
Зараз я вдома, почуваю себе добре і знову не вірю, що зі мною може щось таке екстраординарне статися.
Вчора по телевізору слухав репортаж кореспондента з Нью-Йорку. Він в одному піджаку, без головного
убору, на вулиці йдуть люди, легко одягнені. У вас плюс 17. А в нас під мінус 50. З вітром. Але в моїй кімнатці тепло. І хоч вікно замуроване морозом, це не заважає мені почувати себе зручно.
Так, справді, наша телефонна розмова – явище небуденне. В інших країнах можна не додзвонитися взагалі, може не бути чутності, і ще, і ще. Окрім всього іншого, я повинен зізнатися, що в таких випадках дивовижно гублюся, тому що саме явище перевищує всякий зміст слів. І ніколи не можна сказати головного. Бо
що є головне? Напевно, це відчуття радості, здивування, чуда. Ця глупота, що охоплює тебе, і є головним у
таких випадках.
Це, безумовно, дорого коштує. ІІравда? Я доколи замислююся над цим і в результаті доходжу до однієї
й тієї ж думки, що все на світі вимірюється, і тільки я й моє життя випали з цього загального правила. Частіше всього я не відчуваю себе матеріально, а символом, ідеєю, мандрівним вогником, який є вічним і зараз
на мить у мені.
Під час страхітливого болю я страждав, непритомнів, знову повертався. Все це було дуже конкретне,
навіть безглузде, і після уколів, коли біль затихав, здавалося недоречним і незрозумілим, для чого це потрібно при переході з одного стану в інший? І чи сам перехід – явище осмислене? (...) Людська свідомість, без
сумніву, мікросхема, про можливості якої ми й не підозрюємо.
75

Гадаю, ваша з Джорджем поїздка до Лос-Анжелесу вдалась, і ви освіжили себе новими враженнями. І
побачили ваших матерів, рідних. Це добре, але мій досвід підказує мені, що для людини все під знаком почуття дотичності. А сама вона безмежно відірвана. І благо, якщо вона – явище Провидіння на шляху до добра. В іншому випадку – людина більше ніж бестія. (...)
Зеньо
28.01.85
Найдорожчий Зеню!
Я майже забула, яка це радість – побачити листа від дорогого друга в поштовій скриньці. А зараз я дізналася, що ще краще – відновити листування з друзями, які стають тобі з роками дорожчими. Обнімаю і цілую Тебе! І Олену! Як хотілося б мати сили зробити Твоє життя більш радісним і приємним, зменшити Твої
болі і дискомфорт.. Шкода, що я не можу посидіти з Тобою, вислухати всі болі і перекласти частку з них на
себе, щоб полегшити Твій тягар. Але боюся, що з мене мала допомога, бо плечі не такі сильні, як Твої. І я
заламуюся від найменших труднощів, як я це бачу зараз. Тим не менше, мої думки і моя любов з Тобою, і я
маю надію, що Тобі краще. (...)
Ти пишеш про самотність, що коло зацікавлених Тобою людей звузилося до десяти чоловік. А я вважаю, що це багато. Якщо п’ятеро чоловік прийдуть на мій похорон і справді за мною сумуватимуть, я б вважала, що цього є достатньо. Це не тому, що я мало очікую доброго від інших, просто я сама не дуже піклуюся людиною і на більше не заслуговую. Проте мені сумно, що в Тебе поменшало друзів, тому що Ти «і вшир
і вглиб» піклувався іншими. Ти надзвичайний, просто надзвичайний! І я ніколи не перестану обожнювати
Тебе і надихатися Тобою. Я пересічна людина, яка живе у власному маленькому світі, заклопотана, занадто
заклопотана своїми власними маленькими проблемами. Але я прагну вирости, піднятися над собою, а це
важко. (...) Можливо, життя було занадто легким для мене. Коли я оглядаюся назад, то бачу, що це були роки, коли я не прагнула досягти висот. (...) Я повинна наполегливо працювати, щоб подолати цю ваду, свої
надмірно матеріалістичні заняття і свій егоцентризм. Недавно я відкрила в собі багато чого, що мені не подобається: багато злоби, зневаги і ворожості. Я усвідомила, що все це сміття було заховане в мені довгий
час. 1 я не знаю, як викрити його, позбутися його назовсім. Як позбавляються цього негативізму і дають
простір для любові і турботи про інших? (лист не має закінчення. – Упор.)
4.02.85
Найдорожчий Зеню,
(...) Я знаю, що ніколи не досягну вашого рівня і висоти, але мені приємно думати, що є люди, які досягають цього... Я б хотіла розділити з вами усі людські почуття, від сліз люті до радощів та сміху. Мені б хотілося перекласти на себе частку вашого болю, полегшити ваш тягар, але як? Я навіть не можу посилати вам
посилки, то що ж можна вдіяти? Але мусить щось бути! І якщо якийсь вихід є, я зроблю усе можливе, щоб
знайти його!
Обіймаю вас! З любов’ю
Айріс
22.04.85
Найдорожчий Зеню, найдорожча Олено,
(...) Глибина ваших почуттів, спостережень і думок ніколи не перестає дивувати мене. Ви немов існуєте
в різних зі мною рівнях. Багато чого я не можу вловити. Ваша витривалість до пекучого болю вражає мене, а
те, як ви перейшли ці муки, – захоплює! Ваш розум і почуття сягають чогось широкого і грандіозного. Ви
піднімаєтеся над своїми почуттями, розглядаючи себе як частку чогось великого; не як відокремлену особу
чи організм, а як ідею чи символ, що є вічні і лише в даний момент живуть в вас. Ви розглядаєте людський
організм як мікросхему можливостей, які ми не спроможні бачити. В таких умовах, як ваші, більшість із нас
(і я теж) напевно закрилися б у своєму маленькому «я» і ні про що не думали б, лише про те, як уникнути
болю в майбутньому. А ви, однак, навіть тут знаходите цінність. Ось у чому ваші краса і сила!..
(...) Що сталося б із цим світом, якби ми всі пам’ятали, що ми є іскра Божественного?
Сатья Саі Баба, святий чоловік в Індії, каже своїм учням: «Ми всі є Господь; єдиною різницею між вами
і мною є те, що я знаю, що я є Господь».
Обіймаю вас обох! Цілую ще раз і ще раз з пилом і любов’ю
Айріс
28.05.85
Найдорожчий Зеню, найдорожча Олено,
(...) Не знаю, чи світ терпів колись від більшої кількості повеней, голоду, розбрату, злиднів та іншого
лиха в різних частинах світу. Чи, можливо, це я більше, ніж раніше, беру до серця біду, але чомусь мене надзвичайно турбують трагедії світу. Я маю відчуття, що радість – привілей небагатьох. Це мене засмучує, і мій
дух не хоче підніматись, як бувало. А якби ж то він злетів до нових висот, якби від вас прийшли добрі новини! Я стараюсь це уявити – і починаю усміхатися. Мені здається, наче я обіймаю вас серед квітів...
З любов’ю
Айріс
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11.07.85
Найдорожчий Зеню, найдорожча Олено,
(...) Звичайно, я дещо лінива і маю відчуття вини за отаке потакання своїм слабостям. Взагалі, я безнадійно захоплена своїми квітами і рослинами, іноді не уявляю, як би я могла жити без них. Дедалі більше усвідомлюю, що я є особою, яка уникає стресів і шукає спокою, що аж межує з нудьгою, в той час як інші шукають збудження. Я абсолютно не здатна до конкуренції – риса, яку більшість людей не дуже полюбляє.
Однак не можу сказати, що я перебуваю в абсолютному спокої чи сподіваюсь цього. Незадоволення собою необхідне для мого духовного росту...
Цілую і обіймаю вас із великою любов’ю
Айріс
19.10.85
Найдорожчий Зеню!
Скоро буде Твій день народження, і я хочу розділити цей день з Тобою. Принаймні частку його, бо не
знаю, чи дійдуть до Тебе вітання. Я навіть не знаю, де Ти є, як себе почуваєш і що робиш? Можу тільки сподіватися, що здоров’я покращало, що Ти в гарному настрої і Твої обставини поліпшилися.
Я бажаю Тобі всього найкращого, що тільки можна уявити. Будь оточений друзями і тими, хто Тебе
любить, і нехай їхня присутність зігріє і збадьорить Тебе. (...)
Останнім часом мене обсіли дрібні проблеми, які мене дратують і я не можу з того вибратися. Місяць
тому мене збив у парку велосипед, який наїхав ззаду. В результаті в мене поламана рука, я дуже забилася,
маю садна, подряпини і синяки. А зараз, здається, починається в мене простуда – не сильна, але обтяжлива.
(...) Але ці проблеми ніщо, порівняно з тим, від чого терплять мої друзі: крововиливи, удари тощо. Раптом
виявляється, що багато твоїх друзів мають проблеми. І я думаю, що десь мусить бути баланс, що комусь, наприклад Тобі й Олені, скоро пощастить!! Молюся, щоб так було!
Найдорожчі Зеню і Олено! Де б ви не були, всюди з вами мої любов, молитви і найкращі побажання!
Нехай цей день народження стане поворотним пунктом і принесе вам винагороду.
Обіймаю і цілую вас знову і знову. З великою любов’ю
Айріс
20.12.8S
Найдорожча Олено, найдорожчий Зеню!
Який чудовий сюрприз – отримати вашого листа(...). Не можу описати, як я зраділа. Плекаю надію і молюся, щоб ви були разом у Львові. А з ваших листів відчуваю тепло і щастя вашого дому і вашого загального стану духа. Бажаю вам обом багато удачі і щастя (...).
Я була така захоплена листом, що хотіла відповісти негайно, але на заваді стало багато незакінчених
справ. Здається, цей рік є роком медичних проблем і лікарень. І все це – результат нещасного випадку в парку(...). Після того як зняли гіпс із поламаної руки, я почала відчувати різні симптоми, що нагадували простуду, або неврологічного характеру. Сканування показало ... гематому (я була вражена її розміром). Мене негайно госпіталізували і наступного дня, тобто 21 листопада, провели нейрохірургічну операцію з видаленням гематоми. Я швидко з цим справилася, але 16 грудня знову потрапила в лікарню з «жіночими проблемами», які не підтвердилися і були спровоковані стресом, як із самого початку підозрівали і лікарі, і я. Зараз
я почуваю себе так добре, наче на світ народилася. Мені не сидиться і хочеться покататися на роликах. Але
нейрохірург вважає, що я повинна трохи почекати. А Джордж не хотів би, щоб я ще коли-небудь каталася.
Мої тіло, розум і дух прагнуть вправ, бо це завжди дає мені відчуття релаксації, радості і задоволення. Я
прагну цього особливо зараз, після стресу від різних тяжких випробувань. Я завжди тішилася добрим здоров’ям, і коли якась незначна біда приходить до мене, я дуже лякаюся. Сцени, які я бачила в неврологічному
відділенні лікарні, були настільки гнітючі, що я почуваюся везучою, бо моя проблема незначна порівняно з
тим, що я там бачила. Лише тиждень я побувала в лікарні, але трагічних драм, свідком яких я була, є достатньо для моря сліз. Я все ще відвідую декого з хворих: хотілося принести їм декілька хвилин радості. На хвилину потішу себе уявленням, що я в Тебе на кухні, смакую делікатеси, які Ти приготував. Твої «Пироги» і
«Торти» звучать дуже спокусливо, і я гадаю, що колись зможу попробувати ці чудові творіння (…).
Я захоплена книгою фотографій «Архітектура Львова». Сподіваюся, що зможу колись його побачити...
Бажаю вам найщасливішого Різдва, яке ви тільки знали. Сподіваюся, що це буде особливо світле свято, багате радістю, теплом, любов’ю і сміхом! Нехай фортуна усміхнеться вам у рік прийдешній, як ніколи не
всміхалася раніше! Обіймаю і цілую вас обох. З великою-великою любов’ю
Айріс
1.01.86
Найдорожчий Зеню,
Сьогодні я радію! Переді мною переклад Твого листа (...) Я також одержала щасливого листа від Олени
за 21 листопада і, звичайно, страшенно зраділа від новини про ваше повернення додому. Нехай рідна оселя
принесе вам мир і затишок, радість і тепло. Хай життя перевершить ваші найсміливіші побажання!

77

2.01.86
(...) Проглядаючи ваші листи, бачу, що в 1984 році я отримала їх лише 3, а в 1985 – 2. Плекаю надію, що
1986-й буде кращим щодо листування, але понад усе я хочу, щоб Ти і Олена були здорові і щасливі! Ще раз
цілую і обіймаю вас!
Як Твоє здоров’я? На фотографіях з Луговського Ти виглядаєш надзвичайно добре, а останні з них були
зроблені ще в 1983 році. Ти виглядаєш ще гарнішим і елегантнішим, ніж будь-коли, і якщо справи підуть так
і далі, то Ти будеш розбивати серця!
Сьогодні, після візиту до одного з моїх лікарів, я трохи заспокоїлась, бо мені сказали, що у мене все добре. Проте мій невропатолог все ще не хоче, щоб я підскакувала, поки мій мозок не «вгомониться». Це означає: жодного катання на роликах, ніяких скачків чи відважного дряпання в каньйонах каліфорнійських пустель. Все, що я хочу, так це ходити, і це є блаженство. Я прагну вправ і хотіла б зайнятися ними ще інтенсивніше, проте доведеться чекати.
Тепер я планую відновити працю в кухні (де бідні й бездомні можуть дістати безплатно їжу). Звичайно,
це не можна порівняти з аеробікою на свіжому повітрі або з уїкендом удвох. Однак до голоду треба ставитися з належною увагою, і я буду щаслива докласти зусиль до боротьби з ним.
Взагалі я рада і вдячна долі, що живу. Я не мала поняття, наскільки серйозний мій стан, поки невропатолог не повідомив мене, що без хірургічного втручання настане фатальний кінець. І нейрохірург сказав мені, що нема виходу, окрім як піддатися операції. Сама операція не була великою проблемою. Після неї у мене з’явився добрий апетит, і я їла, що мені дозволяли. Проте антибіотики зруйнували мені систему травлення, так що 24 години я страшенно мучилася. Ніхто з хірургів не звертав на це уваги, і я нарешті сказала, що
піддамся операції ще 10 разів, аби лиш не терпіти того, що відчуваю. Нарешті вони дали мені якісь ліки,
щоб зняти цю проблему. Я була розлючена від думки, що вони так довго не полегшували мого болю. Ось
недосконалість лікарського обслуговування...
Сподіваюсь, ваше майбутнє буде сповнене надій. Нехай це буде найщасливіша пора у Твоєму і Олениному житті!
Обіймаю і цілую вас із великою, великою любов’ю
Айріс
5.02.86
Мій найдорожчий, найдорожчий Зеню!
Я пригортаю Тебе до свого серця! Підходжу до Тебе з найніжнішими і найтеплішими почуттями, не
знаючи, що й сказати, відчуваючи лише любов і глибокий жаль. Що зробити чи сказати, щоб зменшити Твій
біль? Я хочу, щоб Ти знав, що від вчорашнього вечора, коли я отримала трагічну новину про Твою кохану
Олену42, я постійно була думками з Тобою. Я все ще не можу отямитись і збагнути, що сталося, рівно ж як
не можу уявити всю глибину Твого горя, хоч справді вважаю його і своїм власним.
Я швидко полюбила Олену. її було так легко любити. Вона мене захоплювала і надихала своїми листами, і я була під враженням її сили і глибини. Мені буде її бракувати. Є багато людей, які також сумуватимуть за нею. Ви з Оленою стали дуже важливою частиною мого життя, немов моєю родиною, і я відчуваю,
що втратила щось надзвичайно гарне, цінне і вагоме.
Але найбільше не дає мені спокою думка про Твій біль. Не можу собі уявити, як можна подолати такий
душевний хаос, хай навіть і втішаєш себе думкою: Господь знає, що робить. Були випадки, коли я гнівалася
на Господа і виражала свою злість, запитувала його і т. д., але завжди зверталась до Нього, намагаючись
зрозуміти Його дії. Багато разів я говорила з Ним про Тебе і Олену (як це зробила і сьогодні, і буду робити
далі), хоч я молилася не за те, що сталося. Нехай Господь схилиться до Тебе і прошепоче таємницю, яка
принесе Тобі заспокоєння, мир, мудрість і силу! Можливо, Він є добрий вчитель, який притримує найважчі
уроки для найкращих учнів? Я хотіла б осягнути його плани.
Найдорожчий Зеню, я сподіваюся, Ти напишеш мені і виллєш всі почуття серця й душі. Я знаю, що не
буду спроможна відповісти належним чином, але маю надію, що хоч трохи зменшу Твій тягар. Розділяю
Твої почуття і хочу донести до Тебе, що Ти не один... Я б хотіла бути поруч із Тобою, в тиші, десь в окремій
кімнаті, щоб сльози Твої спливали тихо (як це рано чи пізно буде). Але навіть це неможливо. Мої сльози
змішалися б з Твоїми, і ми розділили б цей смуток, не соромлячись плачу.
Як чудово було ділити ваше щастя, коли ви з Оленою нарешті мали власний дім і могли жити разом. Я
раділа і відчувала, що нарешті прийшла справедливість, аж раптом...
Дорогий Зеню, я не впевнена, що пишу щось належне. Я досі перебуваю в шоковому стані і не здатна
повністю збагнути, що сталося. Це просто поза межами всякої уяви.
Передай, будь ласка, мої співчуття Тарасові. Обіймаю його з великою теплотою. Я б також хотіла висловити свої співчуття сестрі Олени, хоч і не знаю її імені....
Нехай Господь буде з Тобою, і дає про себе знати, і приносить мир і блаженство. 1 нехай він збереже
особливе місце для Олени в її наступному житті! І нехай тоді всі ми будемо разом!
З великою, великою любов’ю
Айріс
6.02.86
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P.S. Сьогодні вранці я почула, що причиною нещасного випадку було зіткнення таксі, вантажної машини і трамваю, і що Олена була в таксі. Двоє людей було вбито і багато поранено. Чи це було справді так?
Співчуваю всім потерпілим.
З любов’ю
Айріс
19.02.86
Найдорожчий Зеню,
Стою перед Тобою, почуваючись ніяково, не знаючи, що робити, про що писати. Обіймаю і цілую Тебе
і прагну принести Тобі хоч крихту тепла і хвилину спокою. Все ще не можу повірити в те, що сталося. Прагну осягнути усю глибину і об’єм Твоїх почуттів, але я не спроможна виміряти їх...
Це, мабуть, можна пояснити тим, що мене переповнював страх втратити Джорджа, і я не раз прагнула,
щоб він мене пережив. Але тоді він би мав відчути втрату, а наскільки я знаю, він не менше боїться втратити
мене...
Але хоч я і не уявляю цього, люди витримують такі речі... Дорогий Зеню, я знаю, що Ти сильний і виносив немало втрат. Але як і де Ти береш силу? Гадаю, що лише Господь допомагає Тобі черпати її, і я маю
надію, що він зараз із Тобою, більше ніж будь-коли досі. Мені іноді видасться, що Ти стоїш за межами страху, і це теж від нього. Думаю, що Олена була такою ж.
Можливо, вона дістала благословення і посміхається до нас. Мені сумно відчувати, що її не стало. Я
знаю, що мала рідкісне щастя від того, що така велика душа торкнулася мого життя. Така краса, зовнішня і
внутрішня! Я радію, що ви обоє мали одне одного, хоч навіть так недовго.
В своєму листі від 21 липня 1980 року Олена писала мені з Паланги: «Я щодня пишу до Зеня. Минулого
року ми були тут разом. Він такий ніжний і добрий; мужній, але часом немов безпомічна дитина. Він людина рідкісної краси і чистоти душі. Я так хочу, щоб ця чаша гіркоти, яка зв’язує творчі сили людини в вузол
суперечностей, проминула його. Я б хотіла посадити його і Тараса в маленький човен з парусом, наповненим вітром, щоб відправити їх до утопічної землі Свободи Духу. А я залишуся як заложниця. Я буду щаслива молитися за них».
Коли я цитую ці слова, очі мої наповнюються слізьми, і бракує слів. Я хочу обняти і поцілувати Тебе,
але почуваюся абсолютно нерозумною, бо не можу нічого вдіяти, щоб зменшити Твій біль і принести трохи
тепла.
Я обіймаю і цілую Тебе. З великою любов’ю
Айріс
28.04.86
Найдорожчий Зеню,
(...) Я була семилітньою дитиною в монастирі, коли отримала новину, що мій дідусь, який виховував
мене і був для мене як батько, помер. Справді, він був найважливішою людиною в моєму житті. Я залишилася сама зі своїм горем у спальні, не будучи в змозі висловити його кому-небудь і не знаючи, як висловити.
До кінця дня я залишалася одна, хоч сльози висохли. Моє горе лежало каменем в мені, наче нестравлена їжа.
До сьогоднішнього дня це відчуття не минуло, і сльози течуть, наче це трапилось вчора. Я старалась повірити, що йому краще там, «на небі», але від цього не легшало. Я сумувала за ним. І зараз буває часом, що я за
ним сумую. (...)
Коли мій дідусь жив, життя було одною великою пригодою. Кожна маленька річ викликала захоплення.
Він вчив мене, як розрізняти кожне дерево: спершу по цвітінню, потім по листю, корі і т. д. Я навчилась
розпізнавати кожну рослинку по її насінню, паростках. З початком весни ми гуляли лісами, шукали проліски, перші квіти. Я навчилася впізнавати всі дикі, а також садові рослини і дерева, і людей захоплювали мої
знання. Кожен день був новою пригодою – від катання на льоду взимку до плавання влітку.
Сьогодні я все ще люблю вирощувати квіти. Чому вони так багато для мене важать? Я відчуваю поклик
пригод і захоплююся тим, як вони ростуть. Відчуваю потребу вирощувати і доглядати рослини.
Обнімаю і цілую з великим теплом і любов’ю
Айріс

13.07.86
Найдорожчий, найдорожчий Зеню,
Хоч я і давно-давно не писала Тобі, я щоденно, по декілька разів, думаю про Тебе, як Ти поживаєш і що
робиш. Я також думаю про Тараса і бажаю вам обом добра. Хоч знаю, що це надзвичайно важко, але сподіваюся, ви обидва звикаєте до вашого нового життя. Цілую і обіймаю вас обох! Нехай дні ваші будуть ясними, і хай зрідка заглядає до вас промінчик сонячного світла!
Сподіваюсь, Ти пробачив те, що я закинула листування на довгий час, але мене знову обступили турботи, і здається, що одна біда кличе за собою другу, а один біль тягне інший. Я справді не хочу зараз вдаватися
до жодних подробиць. З того нещасного випадку зі мною минулого вересня одне за одним котяться на мене
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біди, і я не знаю, чи скоро їм буде кінець, чи це тільки початок. Я хотіла б знати, як підкоритися Божій волі і
жити у спокої. І я справді у ці хвилини почуваюся досить спокійною, лише трохи втомленою.
Кожен день я вчуся дедалі більше дивитися на речі з позитивного боку і іноді доходжу висновку, що
справи не такі вже погані, особливо коли згадую Тебе. У той же час знаю, що Твої сила і витримка не залишать Тебе і допоможуть піднятися над усіма проблемами і болем. Я думаю, Твоя сила в тому, що Ти допомагаєш іншим, і я теж сподіваюсь віднайти свою силу, піклуючись про інших. Коли я думаю про гірку чашу,
яку Тобі довелося випити, я усвідомлюю, що це означає цілковиту зміну Твого життя, але я не можу цього
уявити. Багато разів я старалася, але розум мій відмовляється. 1 хоч моя чаша далеко не така гірка, як Твоя,
однак її важко випити до дна.
(...) Пам’ятай, будь ласка, що мої думки, тепло і любов поруч із Тобою щоденно і що Ти часто у моїх
молитвах.
Обіймаю і цілую. З великою любов’ю
Айріс
7.08.86
Найдорожчий Зеню
Кожного дня я шукаю в поштовій скриньці новин від Тебе, сподіваючись і сподіваючись. Але від 20 березня нічого не одержувала.
Я думаю про Тебе кожного дня. Молюся часто, щоб болі Твої зменшувалися, а Твій дух укріпився. Намагаюсь уявити собі Твоє життя зараз, але не можу. Я б так хотіла знати, як Ти себе почуваєш і що робиш.
Хотілося б хоч щось зробити, щоб принести коротку хвилю радості: послати квітку або пісню. Ніжно цілую
Твої щоки і чоло і сподіваюся, що це зігріє Твою душу.
Що стосується мене, я не знаю, чи біди закінчилися чи тільки починаються. В середині травня в мене
знайшли злоякісну меланому на спині нижче від шиї. Зробили розтин і біопсію. Сказали, що справа серйозна, меланома велика й глибока. В червні зробили ще більший і глибший розтин, але ніхто не каже мені, чи я
вже вилікувана. Наскільки я розумію, меланоми швидко розвиваються. (...) Я абсолютно відмовляюся від
подальшого медичного втручання і тестування. Я хочу прожити решту свого життя в спокої. Сподіваюся,
що воно буде довшим і кращим, коли я не піддаватиму себе жодним медичним тортурам. Є якась межа. Що
станеться, те станеться. (...) З великою-великою любов’ю
Айріс
10.10.86
До Твого дня, дорогий Зеню, ще залишився місяць, але я хочу бути певна, що одне з моїх привітань
прийде до Тебе вчасно. Звичайно, виявилося, що з початку цього року Ти нічого не отримуєш від мене, або,
точніше, я не отримувала від Тебе відповіді. Останнім був Твій лист від 20 березня.
(...) Зараз ми не можемо навіть зрідка обмінятися думками і почуттями, розділити радість чи смуток, як
це бувало в минулому. Не можу зрозуміти причину цього. Не може бути, щоб нашому листуванню так заперечували.
Мене турбує стан Твого здоров’я. Як Ти себе почуваєш і що поробляєш?.. Турбує мене і Тарас. Сподіваюсь, що він тримається і має вже кращий настрій, щоб займатися в університеті. Добре, що він має Тебе. Я
сподіваюся, що ви добре ладнаєте одне з одним, бо якщо і є трохи антагонізму, то це іноді веселить і збуджує. Як би там не було, обіймаю вас обох.
Що стосується мого здоров’я, то я не можу ні на що нарікати. Як звичайно, почуваю себе добре і сумніваюсь, чи справді у мене серйозне захворювання. Кілька тижнів тому я помітила, що маю більше енергії, хоч
і раніше її не бракувало. Це, мабуть, завдяки посиленій дієті... Єдине, на що скаржуся, це те, що більше часу
проводжу на кухні, але результати принаймні варті уваги. Я б, звичайно, радше поїздила на роликах, але з
цим доведеться почекати.
(...) Ми вирішили взяти ще двох котів. Одна киця, чотирьох-п’яти місяців, триколірна, – чудова і дуже
любить гратися. Я назвала її Касіма. Другий – чорно-білий самець, півтора років, сором’язливий, ніжний і
люблячий. Я змінила його ім’я з Кінга на Кі. Схоже, що всі наші три котики добре вживаються одне з одним,
і я багато часу витрачаю, спостерігаючи, як вони знайомляться з нашим житлом та граються. Я теж граюся з
ними...
Прошу Тебе, Зеню, пиши до мене, коли тільки зможеш. Я справді хвилююся за Тебе і щодня молюся,
щоб небо над Тобою розпогодилося і щоб промінь сонця зігрів Тебе.
Обіймаю і цілую Тебе з любов’ю
Айріс
14.10.86
Найдорожчий Зеню,
Передовсім бажаю Тобі щасливого дня народження і обіймаю Тебе! Нехай він розпочне світліший період Твого життя і нехай усміхнеться Тобі ласкава доля.
(...) Я почувалася б такою щасливою, коли б могла подати Тобі горнятко кави, тарілочку полуниць або
квітку, щоб просто побачити, як обличчя Твоє освітить короткий усміх.
80

Тепер я можу лише чекати і сподіватися, що наші листи дійдуть до місця призначення. Що за дивний
світ, де без жодних причин закриваються лінії зв’язку? Чи наше листування є аж такою загрозою для когось?.. Але я оптиміст і знаю, що настане день, коли я знову триматиму в руках Твого прекрасного листа. (...)
З великою любов’ю
Айріс
23.12.86
Найдорожчий Зеню,
Як Ти, напевно, знаєш, сьогодні ми святкуємо Різдво, і я зі своїми думками і любов’ю коло Тебе.
(...) Я щаслива, що Ти повернувся до Моршина і, судячи з листа, задоволений і спокійний. Я також рада
чути, що Таpac щасливо одружився, отож бажаю вам обом небаченого щастя.
Мої проблеми зараз під контролем і, можливо, скінчилися. Хоча стовідсоткової гарантії нема, я сподіваюся, що незабаром буде. Я почуваюся краще, ніж будь-коли, відновила їзду на роликових ковзанах і всю
іншу діяльність. Щаслива від того, що живу. Тепер мої думки скеровані на духовну еволюцію, яка, здасться,
була загнана в глухий кут. Маю відчуття, що все, що з нами трапляється, – це уроки, з яких треба навчатися і
зростати. Можливо, одним з уроків є усвідомлення того, як мені пощастило порівняно з тими, у кого доля
набагато гірша, ніж моя. Але з цього досвіду треба зробити більше висновків, хоч я й не знаю яких, і це мене
непокоїть.(...)
Сподіваюсь, що Ти здоровий і маєш гарний настрій. Нехай Новий рік стане кращим і світлішим, ніж
попередні...
З великою любов’ю
Айріс
20.02.87
Найдорожчий Зеню,
Я нарешті маю Твого листа від 15 січня і хочу відповісти на нього з радістю, любов’ю, піднесенням, бо
це саме ті почуття, що я маю щодо нашого листування, маю до Тебе. Ти став таким джерелом натхнення для
мене, що я не втомлююся дякувати Богу і моїй ласкавій долі, що Ти увійшов у моє життя. (...) Понад усе мені хотілося б освітити Твоє небо і зменшити тягар, прийнявши частку Твого смутку на себе. Я б радо зробила це, якби воно допомогло, але такий біль не зменшиш, навіть якщо і розділиш. Ось і виходить, що ми наодинці з нашим болем, бо інші не люблять про нього думати, а ми не хочемо нагадувати іншим про його існування. Мій найдорожчий друже, що я можу для Тебе зробити?
Я думаю зараз про Тебе з таким теплом і любов’ю, що розтопилися б крига і сніги, зображені на листівці.
Справді, з Твого останнього листа я бачу, що Ти вже знайшов двері до необмежених можливостей радості та блаженства. Я дуже вдоволена, що Тебе займають ідеї Рамакрішни та Вівекананди, і маю надію, що
їхня вартісність для Тебе перевершить усі Твої сподівання!
У 1954 році під час тривожного періоду мого життя сталося так, що я теж наштовхнулася на ті самі двері, і це повністю змінило моє життя. Дуже повільно я проходила шлях від зовсім невіруючої людини до віри,
і врешті навіть християнство стало більш зрозумілим для мене, хоч я почуваюся ближчою до східних релігій. Свамі Вішвенан-да в Чікаго, де ми жили в той час, став моїм гуру в 1958 році. Це були дивні стосунки. Я
не пригадую, чи навчав він чого-небудь (...), але він ставився до мене, як до п’ятилітньої дитини. Часто казав: «Я для тебе і тато, і мама», і я дуже любила його і таке його ставлення до мене. Якимось чином він відчув мої потреби, бо саме цього бракувало в моєму житті. Часом він направляв мене, як дитину, а часом я не
погоджувалася з ним і впиралася, почувалася ображеною і сердитою тим, що він явно відвертався від мене і
т. ін. Іншими словами, це були дуже напружені і емоційні стосунки. І я, дякувати Богу, не потребую більше
нікого замість батьків. Цікаво, як би наші стосунки розвивалися далі, якби він жив довше. В 1964 році він
переїхав до Нью-Йорку, а в 1965 – Сваміджі залишив цю землю.
Не знаю, які книги про Рамакрішну Ти читав, але можеш бути певен, що Свамі Брахмананда (Ракхал)
був його духовним сином. А Свамі Вішвананда був духовним сином Брахмананди. Справді існує навіть деяка фізична схожість між ними обома. (...)
Звичайно, за минулі роки я відійшла від місії Рамакрішни (...), але за останні 5-6 років знову зріс мій інтерес до метафізики, особливо через Бхагаван Шрі Сатья Саі Баба – сучасника, життя і сила якого привнесли
подібні речі в моє безпосереднє життя. Він високо цінує Рамакрішну, але обстоює думку, що кожен з нас дотримується власної релігії. 1 коли я перечитую різні вчення, я знаходжу, що вони по суті однакові, хто би їх
не розповсюджував. Кожен день я проводжу більше часу в медитаціях, але розум мій, як завжди, недисциплінований, і за всі роки я лише 3 чи 4 рази впадала в стан, що нагадує екстаз. (...) О, не можу Тобі описати,
як би мені хотілося відчути вищий ступінь свідомості. Боюся, що мій розум занадто загромаджений земними
дрібницями, і я чомусь не в стані позбутися їх, незважаючи на те що, можливо, смерть коло мене зовсім близько. В даний момент я схильна розважатися, хоч не впевнена, що знаю як. Можливо, будуть скоро і вищі
устремління. Я знаю, що мушу жити довше, тому що не виконала багато і потребую в цьому житті ще хоч
трохи вдосконалення. (...)
Вибач мої розкидані думки, але здається, що сотні з них вирують у мені. Між іншим, як Ти зацікавився
Рамакрішною, Вівеканандою та ін.? 1 ще одне: хіба ми не давні друзі? Не можу повірити, що Ти настільки
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формальний зі мною, Я відчувала вже, що ми є членами однієї родини, і раптом Ти так віддаляєшся. Чи Ти в
депресії? Цілую Твоє чоло, очі і складку між бровами. Нехай усміх освітить Твоє обличчя і зігріє Твою душу. Обнімаю Тебе з великою любов’ю.
Айріс
13.03.87
Найдорожчий Зеню,
Твої листи за 26 січня та 8 березня зробили мене особливо щасливою, в першу чергу тому, що, здається,
на Твоєму горизонті з’являється світло і скоро засяє світанок нового дня. Нехай він принесе Тобі нечувані
радощі, а душа Твоя нехай сягне нових висот! Продовжуй іти до найвищої мети, і нехай вона підкориться
Тобі!
Я захоплена Твоїми недавніми спробами досягти абсолюту і маю надію, що Ти ніколи не відступиш. Я
пробувала це робити понад 30 років, але, здається, не можу відірватися від матеріального світу. Під час медитацій я стараюсь, щоб розум переміг, але він, як неспокійне дитя, перескакує з предмету на предмет, з однієї думки до іншої і так до безкінечності. Хоча все ж практикування допомагає, деякі люди більш дисципліновані, ніж інші. Цього Ти маєш в достатку, тоді як я не можу похвалитися. Я відчуваю, що коли хтось
може досягти мети, то логічно, що це будеш Ти. Якщо не можеш досягти висот, то багато користі дістаєш в
процесі прагнення – і людина трансформується в більш вартісну істоту. Я знаю це з власного досвіду, хоч не
можу похвалитися, що досягла значних висот. Але я продовжую старатись, старатись і старатись. 1 може,
справді чогось досягну.
Ти говориш про сумніви, і це є щось таке, що завжди входить в раціональний розум, скільки б не бачила людини підтверджень чи доказів. Я відкрила, що найкраще вважати, що те, чого ти хочеш досягти, є абсолютна впевненість. Я відчуваю, що коли я вірю або дозволяю собі вірити, що Бог має ту чи іншу форму, я
досягну Бога і в цій формі, навіть якщо Абсолют є в кінцевому рахунку без форми. Як сказав Рамакрішна,
всі дороги ведуть на вершину гори, просто вибери одну і йди по ній. Він старався досягти самадхі кількома
різними способами і досяг мети кожним з них. Це, можливо, означало, що йому довелося прийняти суперечливі релігії, але кожна система спрацювала.
Ти питаєш, як можу я, фізична істота, пізнати нематеріальний Абсолют матеріальними засобами? Я можу лише процитувати слова Вівекананди: «Людина – це безконечна пружина, стиснута в маленькій коробці». Я прагну вірити, що я є більше ніж тіло, розум, мозок і т.д., що я є душа, частка безмежного. Коли під
час медитацій Розум і Порада (які, я вважаю, перевершують мої можливості) приходять до мене, я знаю, що
вони є від моєї Вищої Суті. Коли інтуїція приводить мене до правильної дороги чи висновку, незважаючи на
шалений опір інтелекту, я знаю, що це спрацьовує моє Вище Єство. Або, можливо, мій ангел-хоронитель...
Звичайно, шкода, що я не завжди в згоді з цією частиною свого єства, але, як і у всьому іншому, тут потрібна праця, самодисципліна тощо.
Чи Ти чув або читав про Бхагаван Шрі Сатья Саі Баба? А може, читав його самого? Я потрапила під його чари років 5-6 тому, коли побачила перший фільм про нього по телебаченню. Чим більше я читаю про
нього і його твори, тим більше він стає часткою мого життя. Він звеличує вчення Рамакрішни, хоч його
вчення по суті таке ж, але методи різні. Правда залишається правдою, як би її не обгортати. Моя мрія – поїхати до Індії, побути хоч раз коло нього. Наскільки я розумію, багато людей трансформуються, просто перебуваючи в його присутності, і духовно пробуджуються. Він також вилікував багатьох і творив інші чудеса, більшість яких були визнані дослідниками-вченими як достовірні, а деякі залишаються поза поясненням і
перевіркою. Те, що така людина існує при нашому житті, є справді благословенням. Він говорить: «Я даю
людям те, чого вони хотять, для того щоб вони захотіли мати те, що я прийшов дати їм». Його вчення вимогливе, а життя, в якому він хотів би, щоб ми жили, є важким, навіть неможливим, але ми можемо прагнути
до нього і продовжувати старатися.
Під час медитацій я часто маю уявні «розмови» з Ним, і простота і глибина «Його» слів вражають мене.
Одного разу, наприклад, почулися такі слова: «Пам’ятай, все приходить від мене». Коли все складається не
так, як я хочу, або коли я бачу, що хтось чи щось суперечить мені, я стараюся згадати ці слова. Звичайно,
коли трапляється щось приємне, тоді набагато легше їх згадувати, але все-таки живеш з відчуттям того, що є
якась мета у всьому, навіть коли важко чи неможливо це усвідомити.
Найдорожчий мій Зеню, я боюся, що не все сказала послідовно і до пуття, але розум мій любить на таких речах затримуватися.
Цілую Тебе і обіймаю з теплом і любов’ю.
Айріс
З1.07.87
Дорогий Приятелю Зеню,
Приходиться мені ділиться із сумною вісткою, що 24-го липня наша мила Айрис відійшла від нас навіки. Сталося це несподівано для всіх її приятелів. Здавалося, що вона буде ще завзято боротися із страшною
недугою, яка немилосердно знущалася над її гарним зовнішнім виглядом і яка останніми тижнями затемнювала її думку.
Приблизно місяць тому я принесла їй переклад прекрасної поезії незабутнього Василя43. Хотілося дати
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їй те, що найкраще. Вона попросила мене вислати Тобі книжку про фотографію, яка повинна вкоротці дійти
на Твою адресу.
До самого кінця Айрис була під уважною опікою Джорджа. Вона не хотіла іти до лічниці. Останніми
тижнями майже цілий час спала. Була дуже ослаблена, але болів у неї не було. Заснула вдома на Джорджа
руках. Тлінні останки було спалено і розсипано по просторі.
Хто була Айрис? Я запізнала її приблизно тому дванадцять літ. Лучило нас її хотіння допомогти всюди,
де поміч була потрібна. За фахом була інженер, але працювала ще в дуже молодих літах. Любила квіти, звірята, природу і хотіла бути завжди молодою і тілом, і душею. Була лагідної вдачі, ніколи не ображувалася,
не гнівалась, не сперечалась. Своєю ніжністю нагадує дещо Надійку44.
Ваша кореспонденція відкрила для неї новий світ. Вона дорожила нею. Вона жила хотінням допомогти.
Це була прекрасна нагорода за її хотіння ширити добро. Це, мабуть, був один із найважніших аспектів її
життя за останні десять літ. Її відсутність ми будемо відчувати дуже.
Із сумом прощаюся і тисну Тобі руку.
Лавра
7.09.87
Дорогий Джордже!
Мир душі Твоїй, дорогий друже! Скорблю з Тобою і не можу примиритися з втратою. Айріс прийшла
до мене в той момент, коли я був приниженим і покривдженим, коли здавалося, що з мого положення нема
ні вікон, ні дверей. Я був тоді в психіатричній лікарні. Я не сумніваюся, що вона була послана мені Вищою
Силою, як промінь надії, як дошка порятунку для потопаючого.
Вона йшла до мене трудно. Вона написала мені 32 листи і не отримала на них відповіді, бо я не мав на
це тоді права. Однак настав час, і я відгукнувся. І я не сумніваюся, що для Айріс повторився євангельський
феномен Лазаря. Я воскрес, а Айріс засвітилася для мене ясною зорею і не переставала світити мені на протязі довгих років. Я не знав другої такої людини, яка в такій мірі уосібнювала для мене гуманістичні ідеї, як
Айріс. Ти міг бути всіляким, але свідомість чогось надійного, стійкого і тривкого не покидала тебе ніколи.
Вона була як твоя свята ідея в тобі, і хай буде благословенним її ім’я.
Її розсіяли по землі. Як прекрасно! Я не сумніваюся, що вона проросте в нащадках, і в тому, що ми будемо кращими, буде і її заслуга.
Джордже! Я не маю слів для розради. Все це треба переболіти, перестраждати і лишитися попри всі міркування з великою порожнечею в душі.
Вклякаю в скорботі, молюся, кладу квіти, запалюю свічки, і хай нас Бог милує!
3. Красівський
24.09.92
Дорога Аню,
Ось листи й листівки, які Саллі та я отримували від Зеня й Олени, тобто ті, які ми зараз маємо. Припускаю, що були ще більш ранні листи, але я не можу їх знайти, особливо ті перші, що приходили з психіатричної «лікарні». Було б чудово, якби листи Зеня, або їх збірку, опублікували в Україні, так що, сподіваюся,
Ваші старання будуть успішними.
З приязню
Ларрі
ДОДАТОК
Автобіографія Зіновія Красівського
Народився 12 листопада 1929 року в карпатському селі Витвиці на Івано-Франківщині в селянській
сім’ї, де національні традиції і національна свідомість були святощами і передавались із покоління в покоління. Предки мої брали участь у революції 1848 – 50 років, у заснуванні в селі «Просвіти», читальні, громадських товариств і церковного братства. Батько був в Українських Січових Стрільцях, а в боротьбі за
українську ідею в останніх десятиріччях взяла участь і сім’я, і рідня.
На початку 1945 року, оточений облавою у безвиході, аби не здатися, застрілився мій найстарший брат
Євстахій. Місяць пізніше з гір провели попри наші вікна пов’язаного брата Ярослава. Його повели на 20 років каторги. В той же час заполонили брата Мирослава, а батька, маму, 5-річну сестру і мене 14 - літнього
забрали на вивіз. Якраз на той час я повернувся з підпілля, з чужих теренів додому і відлежувався після тяжкої зими і контузії.
Від вивозу ми спаслися втечею, але було конфісковано майно, і наступний час до великого вивозу в 47му році прийшлося дуже побідувати по чужих сторонах.
В 1947 році з-під охорони, яка супроводила нас в Караганду, вдалося втекти тільки мені одному. Майже
два роки я був на нелегальному становищі, спочатку в Карпатах, де був серйозно поранений, а відтак у
Львові.
В 1949 році мене зловили і засудили Особливою нарадою на 5 років і довічне заслання. Відбував я в
Архангельській області на лісоповалі. Тут переніс аліментарну дистрофію всіх стадій, початкову пелагру і
всі таборові будні тих часів.
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Звільнився по амнестії в 1953 році, і мене етапували до Караганди на заслання до родини. В Караганді
працював у шахті наваловідбійником, переніс два завали травмами, попав під вибух, мав пошкоджений хребет з паралічем ноги. Внаслідок того в 1957 році мене признали дожиттєвим калікою другої групи. На тій
підставі з мене знімають спецзаслання.
В 1959 році мене і моїх друзів арештовують за збудження націоналістичних настроїв серед українців у
Караганді. Мені вдалося втекти на Україну. Тут у цьому році виганяють мене на підставі карагандівської
справи. Більше двох років мене не приписували до жінки і дитини, я знаходився під пильним наглядом.
В 1962 році заходами блаженної пам’яті свідомого українця, ректора Львівського університету Костя
Назаренка мені дозволяють здати університетську програму і видають диплом.
В цей час я в нелегальній організації Український Національний фронт. До 1967 року, до дня нашого
арешту, при моїй найбезпосереднішій участі ми видаємо самвидавом 16 номерів журналу «Воля і Батьківщина», «Тактика УНФ», цілий ряд листівок, заяв і меморандумів, скерованих в центральні органи радянської влади і на з’їзд КПРС, проводимо ряд акцій по збудженню патріотичної свідомости.
Крім підпілля я працюю над складенням тематичного бібліографічного покажчика до Записок Наукового Товариства ім. Шевченка, збираю матеріяли до анотованого покажчика мемуарної літератури про Україну, впорядковую кілька збірок віршів («На сполох», «Литаври», «Месник»), здаю в редакцію історичний роман «Байда».
Судили мене з друзями Виїзною сесією Верховного Суду УРСР в Івано-Франківську і присудили за ст.
56 ч. 1,62 ч. 1 і 64 на 5 років в’язниці, 7 років таборів суворого режиму і 5 років заслання.
В 1972 році, коли я відбував термін ув’язнення у Володимирській в’язниці, на мене заводять нову справу за ст. 70 ч. 2 КК РРФСР за написання протестів у центральні органи радянської влади, за колективні голодівки (навіть за їх організацію), за збірку «зловредних, антисоветских и националистических» віршів «Невольницькі плачі» та поему «Тріюмф Сатани». За відмову давати свідчення, на підставі моєї інвалідности і
«по соображениям» слідчого апарату мене відправили на медично-психіятричну експертизу в інститут ім.
Сербського до Москви, де за 2 місяці під головуванням академіка Снєжнєвського та директора інституту
Морозова, проф. Лунца, Фелінської і ще з двох десятків незнайомих мені особисто психіятрів винесли мені
діягнозу параноїдного шизофреніка.
Далі облсуд м. Владимира визначив мені примусове лікування в спецпсихлікарні. Мене відвезли до
Смоленська. Тут мене лікували старанно різними невролептиками до отупіння, до втрати пам’яті, до захворювання гіпертонії, черепного тиску, стенокардії, тромбофлебіту, геморою, до двох інфарктів. Того всього
добилися психіятри Смоленської спеціяльної психлікарні. Не добилися тільки основного, аби я відмовився
вмирати за свої переконання, а погодився б умерти морально знівеченим.
На той час завдяки моїм друзям Вікторові Файнбергові, Анатолієві Радигінові та іншим, які відбули
своє та виїхали, мною зайнялася Міжнародна Амнестія (Ньюйоркське відділення), мною зацікавилася «Асоціяція американських поетів» та інші міжнародні організації. До мене почали писати, до лікарні почали
дзвонити, запитувати. Мене представили на суд для переміни режиму утримування. Наддніпрянський суд м.
Смоленська змінив мені примусове лікування в спецпсихлікарні і назначив примусове лікування в психлікарні загального типу.
15 вересня 1976 року мене перевезли до Кульпарківської психлікарні (що у Львові). Особливо тут в районній Бережницькій психлікарні я відчув велику дбайливу опіку про мене з боку міжнародних закордонних
організацій, особливо Міжнародної Амнестії. Не можу втриматися, аби на цьому місці не подякувати їм за
великі і плідні старання. Для прикладу вкажу, що таких українських патріотів, як Йосип Тереля, лікар Микола Плахотнюк, Анатолій Лупиніс, Борис Ковгар, Василь Рубан і багато інших ще й досі знаходяться в
психлікарнях.
17 липня 1978 року я пройшов комісію у Львові. Владимирський облсуд (у Львові мою справу відмовилися брати всі суди) відмінив мені примусове лікування і мене випустили. На цей раз я відбув 11 років і 4
місяці.
Оглядаюся назад, але не дуже, бо немає часу. Кепські і трудні у нас справи на Україні. Треба йти.
Сьогодні я інвалід, не працюю, живу на пенсію, яку виплачують мені за каліцтво на шахті. В мене діягноза «параноїдна шизофренія», я на диспансерному обліку у психіатрів. Крім того, мене бережуть ще й інші
органи. Я не маю права без дозволу виїжджати з Моршина. Мушу просити дозволу, вказуючи, куди їду, до
кого, під чиїм наглядом, чого, яким видом транспорту, коли повернусь, а як повертаюсь, то треба замельдуватися. Крім того, я не маю права здійснювати юридичні та фінансові операції. Я не маю права отримувати
навіть свою пенсію. Її отримує мій опікун. Ага, я забув – я неосудний і недієздатний.
Заява Зіновія Красівського дісталася на Захід без дати. Правдоподібно вона була написана в кінці 1979
року. Передруковуємо з часопису «Шлях перемоги» (Мюнхен, 151, 22 червня 1980 р.)
ПРИМІТКИ УПОРЯДНИКІВ
За 9 років листування Айріс і Зенко обмінялися сотнями листів. В книзі є далеко не всі листи, а лише ті,
що збереглися в друзів. Власне, це уривки з їхнього листування. Оскільки воно було підцензурне (адже в тоталітарній державі – колишньому СРСР – все було під наглядом) , деякі місця в тексті, де є лише натяки на
обставини, упорядники подали розрядкою. Листи Зіновія Красівського, які він писав через обставини російською, перекладені упорядниками на українську. Кілька листів його, написаних англійською, також подано
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в перекладі на українську мову. Переклад листів Айріс здійснено при підготовці книги до друку членом
Міжнародної Амністії (МА) з м. Рівне Надією Маринович. Деяка частина листів Айріс подана в перекладі
або самого Красівського, або Оксани Гель, або американців українського походження з групи МА №11 у
Нью-Йорку.
Майже всі листи Айріс написані або надруковані нею на гарних великих барвистих листівках із зображеннями квітів, котів, абстрактних картин або реальних пейзажів. Дуже часто трапляються листівки зі східними мотивами: японськими, арабськими, індійськими.
На превеликий жаль, збереглося дуже мало фотографій Айріс Акагоші – у розпорядженні упорядників є
лише дві.
В книзі збережено орфографію і стилістику акторської мови українки в діаспорі Анни Процик, галичанина Зіновія Красівського. Переклади листів здійснено згідно з правилами сучасної української літературної
мови. Це спричинило різне написання слів, імен, в тому числі назви Міжнародної Амністії.
Упорядники висловлюють подяку Анні Процик, Тарасові Чорноволу, а також Ользі Витвицькій – директорові музею 3. Красівського у його рідному селі Витвиця, – за надані матеріали.
Також дякуємо за фінансування видання книги группі МА з Нью-Йорку і Фондові «Відродження».
1

У більшості текстів подається ім’я Зіновій, хоч традиційним є також звучання цього імені як Зеновій,
звідки пестливе – Зеньо. Сам Зіновій писав своє ім’я по-різному.
2
Так само тут зустрічаються різні варіанти Імені Айріс – Айрис.
3
Ірена Заблудовська, член групи Міжнародної Амністії №11 у Нью-Йорку. Цій групі було довірено захищати З.Красівського.
4
Лоуренс Ізраель, член згаданої групи.
5
Мирослав Мелень, на той час офіційний опікун З.Красівського.
6
Тут і далі згадуються імена членів згаданої вище групи МА, які в різний час підключалися до захисту
З.Красівського. Їхні особи упорядники часом не могли встановити.
7
Джордж, чоловік Айріс.
8
Тут згадується Львів і Львівський державний університет ім.І.Франка.
9
Опанас Заливаха, відомий український художник-модерніст, живе в м.Івано-Франківську.
10
Тут і далі – Анна-Галя Горбач, перекладач української літератури на німецьку мову, лауреат премії
ім. Василя Стуса, мешкає у Німеччині, в місті Райхельсгайм, що згадується в подальших листах.
11
Іван Остафійчук, український художник-графік.
12
Степан, кузен З.Красівського, що мешкає у США.
13
(польськ) Ірені Заблудовській найсердечніші побажання.
14
Олена Антонів, дружина З.Красівського, та її син Тарас.
15
Олександр Феллер, мешканець Ізраїлю, що погодився оформити виклик З.Красівському до Ізраїлю.
16
Віктор Файнберг, дисидент, з яким З.Красівський познайомився у психушці. Виїхавши на Захід, організував підтримку Красівському.
17
Ольга та Михайло Горині, українські дисиденти, що жили тоді у Львові.
18
Всі – члени згаданої групи МА.
19
Невстановлена особа.
20
Орися Сокульська, сестра українського політв’язня, а згодом священика Ярослава Лесіва.
21
Мається на увазі комсомол.
22
Раїса Мороз, на той час дружина українського політв’язня Валентина Мороза; емігрувала до США, а
згодом до Канади.
23
Ніна та Святослав Караванські, подружжя українців-політв’язнів; тепер живуть у США.
24
Цукерман, лікар-психіатр, сусіда Айріс.
25
Тоді З.Красівський утримувався у таборі ВС-389/36, с.Кучино Чусовського р-ну Пермської обл.
26
Історія цього батьківства З.Красівського вигадана його друзями-євреями, зокрема колегою по психушці Віктором Файнбергом, для того, щоб можна було оформити сім’ї Красівського виїзні візи до Ізраїлю.
27
Тобто після арешту З.Красівського.
28
Тобто майбутній етап до місця заслання.
29
Від грецького «ківотос» – ковчег. В переносному сенсі – близькістю до святині.
30
Щоб полегшити Айріс переклад його листів, З.Красівський часом писав їх російською мовою, оскільки в її оточенні на той час були росіяни.
31
Мається на увазі виступ Айріс по радіо «Свобода», після якого всі побоювалися помсти з боку КГБ.
32
(лат.) Батько сімейства.
33
Айріс має на увазі підготовку публікації уривків із листування між нею і Зіновієм у газеті «Вашингтон Пост», що з’явилася друком 28 серпня 1983 року під назвою «Листи від Зеня».
34
Упорядники припускають, що тут іде мова про Ніну Олександрівну Рубінштейн, російськомовну
приятельку Айріс, яка не раз перекладала листи Зіновія до Айріс.
35
Чікіта, кішка Айріс.
36
(лат.) Перемога!
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37

Що за справа, встановити не вдалося.
(нім.) Фокус, трюк.
39
(англ.) Я люблю і цілую Тебе!
40
(аніл.) Я цілую Твої руки!
41
(англ.) Всемогутній (Бог).
42
Дружина Зіновія Олена Антонів загинула 2 лютого 1986 року внаслідок нещасного випадку на одній
із львівських вулиць. Олену зачепив трамвай і виштовхнув на проїжджу частину вулиці, де якраз над’їхала
вантажівка... Все це сталося, коли Зіновій розплачувався з таксистом.
43
Напевно, мова йде про поета-політв’язня Василя Стуса, що загинув у таборі 4 вересня 1985 р.
44
Мається на увазі Надійка Світлична, український політв’язень, що з 1987 року мешкає у США.
38
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