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               Дорогий читачу! 
 

Перед тобою – літературна спроба зафіксувати той нетривкий зріз 
часу, коли кияни з особливою активністю чинили спротив варварській 
забудові свого міста. 

Чимало епізодів нерівної битви громади з адміністративно-
будівельною мафією автори зобразили майже з натури. Земля стала 
джерелом прибутку ненажерливої правлячої верхівки. Як наслідок, на 
очах киян помирає неповторна київська природа та майже дощенту 
зруйновано архітектурно-історичний спадок. Судова система та 
правоохоронні органи, ігноруючи екологічні злочини, обслуговує 
псевдоеліту. Спостерігається викривлення моральних цінностей у 
суспільстві. Взаємини громадськості з владою в Україні зайшли в 
глухий кут. Такі пороки, як брехня і жадоба грошей, стали буденним 
явищем та нормою для тих, хто просувається коридорами влади.  

Порятунок природного середовища і тваринного світу – це єдиний 
шлях самозбереження людини як одного з біологічних видів. Сьогодні 
цю просту істину усвідомила переважна більшість цивілізованих 
людей. Представників влади і бізнесу, які закривають очі на ці реалії, 
слід не вагаючись називати екологічними злочинцями. 

Автори книги, використовуючи жанр фантастики, описують 
дивовижним чином змінений соціальний устрій на окремо взятій 
території. На Жуковому острові (заповідна зона Києва, що перебуває 
під загрозою забудови) повсталі кияни створюють нову форму 
соціального ладу, що ґрунтується на повазі до природи, вільну від 
споживацтва та подвійних стандартів. 

Книга відображає київські реалії, але вона буде близька 
харків‘янам, дніпропетровцям, львів‘янам, донеччанам, пітерцям, 
москвичам, мешканцям інших міст і регіонів світу, де влада нищить 
зелені зони та нехтує правами своїх громадян. 

Книга є своєрідною декларацією Спілки вільних журналістів 
«Природа над усе». Повість була вперше видана в грудні 2008 р. 
обмеженим тиражем.  

Дякуємо всім, хто нас підтримував усі ці роки. Боротьба з 
хижацькою владою триває, і автори сподіваються, що читачі книги 
відшукають у ній натхнення для винайдення нових форм побудови 
суспільства.  
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Пролог 
 
Асфальт танув на сонці, мов шоколад. З дерев на тротуари падало 

дочасно пожовкле листя. Поодинокі перехожі ліниво брели, 
обмахуючись газетами, з неодмінними пляшками нагрітої спекою води, 
що не гамувала спраги. 

Природа жадала дощу, однак у повітрі дражливо дзвеніли лише 
краплі, що падали з кондиціонерів. На вечір жорстоке липневе сонце 
закотилось за дахи й потонуло в Дніпрі. Місто зітхнуло з полегшенням і 
почало готуватися до сну. 

У синіх сутінках на вулиці Гончара заметушилися тіні. Група людей 
в непримітних сіро-чорних одежинах майструвала дещо, що 
незабаром виявилося театральними підмостками. На вулицю, що не 
звикла до людських збіговиськ, почали сходитися люди. В їхніх 
обличчях було щось спільне, і водночас вони разюче відрізнялися від 
обивателів, які ліниво вешталися містом. Але коли до нашвидкоруч 
зібраної сцени, жлуктячи пивко, підходили звичайні перехожі, їхні очі 
спалахували якимось особливим вогнем, і обличчя набували 
осмисленого виразу. Між глядачами й акторами виникала якась ледве 
вловима схожість, майже змова. Так що ж там відбувалося такого, від 
чого натовп ріс і набував того, що достеменно відрізняло його від 
вуличних акцій, які стали в ті часи такими звичними? 

Тим часом сутінки густішали, і на величезному проекторі, 
прикріпленому на стіні старої будівлі, проявилися два силуети, 
створені грою світла і тіні.  

Бородатий брюнет в окулярах та мальовничому крислатому 
капелюсі взяв до рук мікрофон, і його гучний баритон урочисто піднісся 
над зібранням: 

 
«Місто cпало в досвітньому тумані. Дві істоти з вогню й ефіру 

схилилися над його сонним ликом. Один із духів був зітканий зі 
світлого сяйва, інший був чорний мов сажа. Обидва споглядали 
спляче місто й вели напружену розмову. 

– Я закликаю тебе: негайно зупини це божевілля! Твої 
прислужники ранять Лик Києва. Побійся ж нарешті гніву Творця! – 
говорив світлий Дух. 

– Хіба вони руйнують щось? – глумливо перечив Служитель 
Пітьми. – Вони творять нове місто. Чому ти вирішив, що їм над усе 
потрібна  природа? А те, що ти називаєш Ликом, безнадійно 
застаріло. Так чи не краще нарешті стерти його дощенту? 

– Мій Лик створений Господом, і ніхто не має права його 
стирати, – відповідав Дух Міста. 



– Чи ж тобі говорити про Божественну волю? Сам Творець 
повелів людям плодитися й розмножуватися. Тож і житло їм 
набагато важливіше, ніж твої старожитності чи якісь там, хе-хе, 
дерева... Крім того, чи завгодно Богові залишити Лик міста 
застиглим на віки вічні? Ні!.. Послухай, а чи не замислив ти знищити 
всіх мешканців міста, аби тільки зберегти його Лик?! 

– ТИ сказав, лукавий! Ти й керуєш цими людьми, підводячи їх до 
загибелі. Уже не одне десятиліття над Києвом не Божа влада... 
Будівництво наповнює кишені владців, а прості кияни, як і раніше, 
туляться у своїх тісних келіях і мовчать. І всі вони не відають, що 
діють. Але є й інші. Вони обирають солов'їний спів у гаю під вікном, а 
не гуркіт автостради. Я знаю: вони покликані врятувати 
благословенне Господом місто.  

– І хто ж вони, твої рятівники?! – саркастично вигукнув 
Служитель Пітьми. – Покажи мені їх! 

– Поглянь: ось вони, перед тобою. Ти бачиш їх щодня, однак їхня 
пора ще не настала. 

 
Розділ 1. «Три-кота-ж» 

 
Про молотки й цвяхи, а також про те, як Лінк-Лінк та Вигурін  

вирушили у велосипедну прогулянку нічним містом. Здавалося б, 
ніщо не віщувало... 

 
– Ну і сморід у тебе тут, Лінкі! – вирвалося у Славка Вигуріна, що 

незграбно намагався затягти свого велосипеда до тісного коридорчика 
«хрущоби». – Чим це так несе?  

– Екотажем, – пролепетала дівчина, трохи ніяковіючи. – Гм, тобто 
цим… трикотажем...  

– Три... чого? – запитав хлопець, переступаючи поріг помешкання. 
– Ну ось же, диви... 
У цей час, наче ілюстрація до сказаного, скрипнули дверцята шафи 

й звідти висунулася вусата морда здоровенного рудого котяри. Потім, 
немов по сигналу, на плечі приголомшеного Славка звідкись згори 
стрибнуло смугасте чи то чортеня, чи кошеня… Волохате диво відразу 
заходилося масажувати його плечі, до болю проколюючи своїми 
гостренькими кігтиками джинсову куртку. 

– Скільки ж їх у тебе? – віддираючи від себе «котятину», 
поцікавився гість.  

У цей час, доповнюючи картинку, до колоші Славика вже 
принюхувалася третя хвостата звірина, сіамської крові. 

– Я ж кажу: три-КОТИ-аж, троє котів тобто. 



– Зрозуміло. А що таке «екотаж»? – не вгамовувався уважний 
Вигурін. 

Але Лінк-Лінк уже не слухала – вона намагалася дістати свій 
велосипед із комірчини. Славик ніяково тупцював у прихожій, не 
здогадуючись допомогти тендітній дівчині. Велосипед зачепив якесь 
залізяччя й пролунав страшний гуркіт.  

Тим часом наближалася північ. 
– Олено, хто там у тебе?! – гаркнув зі спальні прокурений чоловічий 

голос. 
– Па, ми поїдемо кататися! 
– Ти на годинник поглянь... 
Але в цей час Лінк дивилася на свої руки, вимазані мазутом – вона 

намагалася вправити ланцюг, що безпорадно звисав з бувалого 
шосейника. Славко усе ще, як той бовдур, стовбичив у коридорі, не 
намагаючись допомогти дівчині.  

– Ага, ось де вони! Подарунок на 8 Березня від Назара, – Лінкі вже 
тримала в руках обценьки й спритно орудувала ними, підкручуючи у 
велосипеді якісь гайки. Вона й не розраховувала на підтримку, 
вочевидь, звикла з усім справлятися самотужки. Нерішучий юнак 
дивився на неї, як зачарований. Вона, безперечно, давала йому фору, 
і він намагався «наздогнати» її, але боязкість та зніяковілість стояли 
перешкодою на його шляху. І ще цей Назар, про якого містом ходили 
легенди... Обценьки на 8 березня... Отож, такій парфуми не подаруєш! 

– Що, знову Назар?! – батько дівчини немов підслуховував думки 
Вигуріна. – Знову цвяхи з комори тягаєте? А двохсотки нині по 
чотирнадцять гривень за кіло! 

– Ну па! Я ж тобі пояснювала... 
Тут у діалог втрутився незадоволений жіночий голос, звернений не 

до доньки, а до чоловіка. Далі розмова продовжилася в притишених 
тонах. Батьки про щось шепотілися, але одна зрадницька фраза 
донеслася-таки до дівчини, що у цю мить рішуче шнурувала кеди: «Я в 
їхньому віці дівкам вставляв, а ці деревам, блін, цвяхи забивають! От 
молодь пішла! Неправильна якась, їй-богу...».  

Лінк-Лінк із огидою пирхнула й грюкнула дверима, не прощаючись. 
Подальше батьківське «моралізування» Лінкі та її друг уже не чули. 
Вони мчали в напрямку метро. Їм потрібно було встигнути на останній 
поїзд – інакше вони втратили б сили на підйомі Петровською алеєю. А 
їхати з Лісового до центру на двоколісному, та ще й у парі з 
недосвідченим велосипедистом, було занадто ризиковано.  

Вигурін пихкотів на своєму байку, старанно вдивляючись у дорогу – 
асфальт (дарма що столиця!) загрожував вибоїнами та тріщинами. Від 
незвичного перевантаження його полишили міркування про те, хто 



такий Назар, що таке «екотаж» і чому Лінкіного тата хвилюють 
зникаючі з комірки цвяхи.  

 
Інтерлюдія 

Воркшоп* Івана Росомахи з екотажу. Київ, околиці Лисої гори, літо 
20... року 

 
«Друзі, спочатку трохи історії...  
«Екотаж», або «екологічний саботаж», бере свій початок з 

діяльності радикальних екологічних груп, подібних до «Earth First!» 
(«Земля над усе!»), що виникли у США, а потім і в Канаді у 1980-х рр. 
ХХ ст. Пізніше екотажники заявили про себе й у Європі.  

На відміну від відоміших організацій, таких, як «Greenpease» та 
інші, «Earth First!» почали діяти набагато радикальніше. Обравши 
своєю тактикою герилью* проти механізації, що нівечить дику природу, 
екотажники працювали здебільшого потай, невеликими групами 
перевірених однодумців. Ще б пак: дії ековоїнів, як правило, 
втілюються у руйнування техніки і нерідко закінчуються, на жаль, 
тюремним ув'язненням. Візитними картками «Earth First!» стало 
шипування дерев (забивання цвяхів у стовбури дерев з метою 
запобігання їхньої порубки), виведення з ладу лісопилок, руйнування 
мостів та будівельної техніки. І, що прикметно, руйнування доріг, які 
ведуть у затишні куточки дикої природи. Дороги всілякими методами 
перекопують, перекривають і вбивають у них шипи, що проколюють 
автомобільні покришки. 

Ідеолог та керівник «Earth First!» Дейв Формен, як і багато хто з його 
послідовників, отримав термін ув‘язнення за радикальну діяльність. 
Але усвідомлене, відповідно до спеціального «Кодексу ековоїна», 
відчуття себе воїном на війні надихає ув'язнених екотажників. 
Перебуваючи у в'язниці, вони залишаються воїнами, воїнами в полоні. 
Ніхто з них не вбачає провини у своїх діях. Ековоїни захищають від 
руйнування природу, частиною якої є ми самі. «Якщо подивитися з 
погляду біологічної об'єктивності, то можна побачити світло істини: 
винищуючи біологічне розмаїття, виробляючи токсини, руйнуючи 
основні системи життєзабезпечення Землі, ми, люди, стали хворобою 
планети. Проте організми живих істот, стикаючись із агресивними 
мікробами, виробляють антитіла й кидають у бій морську піхоту – білі 
кров'яні тільця, які борються й переборюють агресивні хвороботворні 
організми. Можливо, цими антитілами і є захисники природи», – таку 
метафору пропонує в одній зі своїх книг Дейв Формен.  

Навряд чи людство готове сьогодні прийняти його точку зору. За 
винятком окремих сміливців, що переступають бар'єр, який 
відокремлює лицемірні, подвійні правила поведінки від справжніх. 



Якщо дисиденти підривають підвалини тоталітарних держав, то 
зухвалий американець зазіхнув на тоталітаризм усієї людської 
цивілізації. І в цьому він не є самотнім: його ідеї перенеслися за океан і 
бродять по світу, обростаючи новими обрисами. «Безумству хоробрих 
співаємо славу...»*. 

 
Розділ 2. Нічна підземка 

Про невідомий сірий предмет, окремі нюанси статевого питання, 
а також про техніку прослизання велосипедистів у метро 

 
Цієї ночі їм щастило. Перед турнікетом вони «спішилися». Треба 

було переконати чергову, щоб та пустила їх у метро з велосипедами. 
Поки Лінкі шаруділа по кишенях у пошуках жетона, очкарик Вигурін 
здивовано вдивлявся в якийсь дивний розпливчастий предмет, що 
нагадував брудно-сіру купу снігу. Тітки, з якою треба було 
домовлятися, у будці, як і раніше, не було, час рахувався на секунди – 
от-от повинен був підійти останній потяг.  

– Що це? – замиготів втомленими очима Славик.  
– Тихо, – приклала палець до вуст Лінк. – Гайда за мною! – І вона 

прослизнула через турнікет, спритно проштовхнувши вперед свого 
двоколісного друга. Вигурін подався за нею услід, ледве не забувши 
кинути жетон. 

«Снігова купа» виявилася задньою частиною тітки, яка нахилилася 
в пошуках монети, що закотилася. Вона не помітила молодих людей, 
що протягли «незаконно» свої велосипеди через турнікет. 

– Yеs! – підстрибнула Лінк. Її суворе личко просяяло дитячою 
пустотливою посмішкою. 

«Увага! Увага! Останній поїзд слідує до станції «Академмістечко»!» 
Молоді люди впали, щасливі, на сидіння. Вони були одні у вагоні. 

Їхні велосипеди, сплітаючись своїми залізними шиями подібно до 
закоханих коней, стояли поруч. 

…Чи були закохані одне в одного наші герої? Вони самі цього не 
знали. Статеве питання було настільки змішане з брудом у їхньому 
середовищі, що на знак протесту вони воліли у свої двадцять два 
грати в підліткові ігри, обмежуючись лише дружніми стосунками. Йому 
подобалося спілкуватися з цією дівчиною, у якої геть-чисто не було 
манірності й кокетства. А їй було затишно й безпечно поруч із цим 
славним хлопчиною. Так, він, м'яко кажучи, не спортивний, цей 
очкарик, що надає перевагу комп'ютеру й бібліотеці замість «ігор на 
свіжому повітрі», як-то шипування дерев. І все-таки з ним було цікаво. 
Сама того не усвідомлюючи, вона надумала собі почати «обробку 
щеняти під капітана»*. Адже з розумного, начитаного очкарика за 
певних умов можна зробити шляхетного лицаря.  



Отже, сьогодні – уроки «верхової їзди», спершу – на велосипеді. 
Завтра замість меча вона вручить йому цвяхи двохсотого калібру і 
молоток. Ночами вони виїжджатимуть до міста – боротися із залізними 
драконами, що пожирають дерева. Ті поламають зуби об їхню невинну 
зброю, і дерева будуть порятовані... 

Так мріяла дівчина в нічному потязі метро, що перетинав сонні води 
Дніпра, у яких спалахували, відбиваючись, світляки великого міста. 
Потім вогні зникли. Поїзд пірнув у тунель і поніс пізніх пасажирів далі, 
до незвіданих глибин Правого берега.  

Раптом у Лінкі похололо всередині. У сусідньому вагоні вона 
помітила чорний силует величезного птаха із ряду воронових.  

Вигурін помітив жах в очах дівчини.  
– Що з тобою? Ти наче примару побачила!  
Глянувши у тому ж напрямку, Славко привітально замахав рукою: 

     – Це ж мій знайомий гот*! 
Лінк-Лінк протерла очі. Так і було: невеликий худорлявий хлопчина 

у чорній стильній одежині по-пташиному видерся на сидіння, немов на 
сідало. На привітальний жест Вигуріна він не зреагував, залишаючись 
похмурим і незворушним.  

– Дивно, я, напевно, помилився, – промурмотів Славко, якому 
хотілося похвалитися перед Лінкі своїм екстравагантним знайомством.  

– Всі готи наче зійшли з одного конвеєра, – недбало кинула Лінкі. 
Вона вже опанувала себе, але все-таки незвичайне почуття не 
полишало її.  

Вони їхали досить довго. Але скільки? Монітори у вагонах були 
вимкнені. Мобільні глючило. Лінк-Лінк здавалося, що потяг поринає все 
глибше й глибше під землю... 

Славко також отетеріло дивився на свій згаслий мобільний. 
Годинників у велосипедистів не було. Вагон був порожній, машиніст 
тим часом методично повідомляв станції. Вслухавшись у те, що він 
говорив, молоді люди сполошилися: «Станція "Біля загиблого 
велосипедиста". Обережно, двері зачиняються, наступна зупинка 
"Пейзажна алея"».  

– Жартівник машиніст, – видихнув Славко. – Наша людина! Це він 
для нас так старається. У цей час додому повертаються усілякі панки, 
готи й анархісти.  

– ...і журналісти, що збилися із правильного шляху, – нервово 
хихикнувши, підхопила дівчина.  

– Так, ми з тобою точно «неправильні» журналісти. І куди ми їдемо 
проти ночі? 

– А в нікуди!  
Друзі сміялися, намагаючись сховати від самих себе легкий холодок 

тривоги. 



– Станція «Свята Софія». Обережно, двері зачиняються, – 
безпристрасно повідомляв машиніст. – Наступна станція «Град 
приречений». 

– Ну артист! – молодих людей охопила хвиля якоїсь награної, 
кіношної небезпеки.  

– Ну що, виходимо тут? – змовницьки прошепотіла дівчина. 
– Ага, – відгукнувся Вигурін. – «Град приречений» – це для нас. 

Адже ми з тобою приречені на успіх. Це ж який репортаж можна про це 
зробити!  

Молоді люди ступили в безвість нової станції. Лінкі продовжувала: 
– Так, але тільки кому він потрібен, той репортаж, хто його купить?.. 

Ти знаєш, мене днями звільнили з «Ідеалів Майдану». 
– За що? 
– Власник «Ідеалів» тримає будівельну фірму під вивіскою 

реставраційної й торгує карпатським лісом, а я, дурна, репортажі проти 
забудови намагалася протягувати... Ну, почалися причіпки: неформат, 
мовляв. І Гусак цей зі своїми сексі-тренінгами, козел... 

– Співчуваю... – почав було Славко, але його шляхетне поривання 
було перервано несподіваним видовищем.  

На платформі розташувалася зграйка дівчат у похмурому 
готичному прикиді, з нафарбованими чорною помадою губами. Вони 
невимушено сиділи прямо на підлозі, звісивши із платформи ноги в 
стилах і навмисно продірявлених панчохах.  

На годинниках метро сліпо миготіли суцільні нулі. Було далеко за 
північ. «Куди їдуть серед ночі ці неслухняні діти й що їх чекає на тім 
кінці шляху?» – думала про себе Лінкі.  

Вигурін нишком клацнув готес своїм фотоапаратом, що за 
професійною звичкою завжди теліпався в нього на грудях. Вивертаючи 
шию у бік своїх випадкових «моделей», він поплівся за Лінкі. А та вже 
затягувала велосипед на порожній ескалатор, що вів нагору.  

 
Інтерлюдія 

Про користь екотажу 
 

«Уявіть собі родину диких кабанів, які призвичаїлися до годівниці у 
рідному лісі. Звідки їм знати, яку загрозу несе їм мисливська вишка 
поруч? От якось приходять вони пообідати... а з вишки витикається 
якийсь виродок із ментівського начальства зі службовим АК* і просто їх 
усіх розстрілює, доводячи тим самим перевагу людської підлоти й 
жорстокості над диким звіром. Я не можу не спалювати таких вишок».  
                                                                                              
(Із записів українських ековоїнів) 

 



Розділ 3. Одинадцята заповідь 
Друзі поринають у роздуми і позбуваються страху. Сон Вигуріна 

 
Поблажлива «захисна» усмішка якийсь час не сходила з вуст Лінк-

Лінк. Вона намагалася приборкати свої ревнощі. «Зрештою, Вигурін іде 
за мною, а не волочиться за цими рядженими. Ось і здорова думка, 
тримайся за неї!» – переконувала себе Лінкі. Але раптом сумнів іншого 
штибу почав непокоїти дівчину: чи правильний вибір вона зробила? Чи 
варто було брати цього легковажного хлопчиська в ризиковану нічну 
подорож? Чи досить вона його випробувала? Ймовірно, для нього це 
не більше, ніж цікава пригода, і набагато гостріша, аніж відвідування 
нічних клубів, готичних тусовок, етно-рокових збіговиськ, байкерських 
шабашів... Передчуття підказувало Лінкі, що в цю ніч із нею (з ними?) 
повинно відбутися щось незвичайне, що змінить все її (їхнє?) життя. І, 
як знати, можливо, шлях останніх її років – відмова від звичайних, 
притаманних для її віку життєвих радощів, переконаність у власній 
правоті, пошук виходу із задушливого світу омани та розчарувань – 
сьогодні підходить до підсумку.  

«Чого ти вартуєш, Лінкі? – запитувала себе дівчина. – Можливо, 
увесь час ти просто грала у свою маленьку війну, виряджалася в чужі 
шати, підігравала кіношним героям – і робила все це, щоб не 
збожеволіти в цьому дисонуючому, збоченому світі? Чи не був твій 
шлях свого роду втечею? А хтось там, нагорі, могутній і всезнаючий, 
дивиться на тебе поблажливо, як на маленьку комашинку, на 
«сонечко», що метушливо біжить по його неосяжній долоні... Так, Лінкі, 
ти і твій друг – маленькі комашки, які займають свою нішу в цій давно 
прорахованій екосистемі. Життя поки ще не вибило з вас ілюзію, що ви 
щось можете змінити. Славко, такий домашній книжковий хлопчик... Як 
він поведеться, якщо...»  

– Лінк! – голос Вигуріна пролунав, наче здалеку. – Дивися, здається, 
це вже третій ескалатор пішов!  

– Ескалатор «non stop», – спробувала віджартуватися дівчина.  
– Лінк, що, зрештою, відбувається?! 
– Ти в мене запитуєш? Це четвертий уже... – Розгублене обличчя 

Лінкі віддзеркалювалося у сповнених відчаю очах Вигуріна. – А 
зворотної дороги нема!  

Славко озирнувся довкола, немов шукаючи виходу. Темні стіни 
тунелю... Неслухняний велосипед у руках, що норовить скотитися 
донизу... Вигурін стискав кермо спітнілими долонями, несвідомо 
відзначаючи, що пішов уже п‘ятий ескалатор… Шостий… 

Йому стало моторошно. Він навіть заплющив очі. Потім розплющив. 
Ні, це був не сон.  



Попереду, сходинкою вище, стояла Лінк-Лінк. Вона без зусиль 
утримувала свій велосипед на ескалаторі. На її обличчі з‘явився 
відсторонений вираз, але це не було ознакою страху чи розгубленості. 
Вона була зараз навіть більш зібраною, аніж звичайно. І щось 
підказувало журналістові, що пустився в ризиковану авантюру: з цією 
дівчиною йому боятися нічого. Він знову прикрив повіки й побачив 
дивне видіння, начебто вихоплене спалахом світла з темряви. 
Здавалося, цю картину він уже бачив колись давно, уві сні.  

 
*** 

 
…Зграя вовків намагалася вирватися з облави. Вони чули 

страхітливі звуки ріжків, мерзенне улюлюкання єгерів, збуджений 
собачий гавкіт, тріскучі постріли... Кожен звук пронизував вовче серце, 
стукав у гарячих скронях, а шумове кільце замикалося. На язиці 
відчувався присмак металу. Вовки почали безпорадно метушитися. 
Страх пожирав їхні сили. 

…Три дні тому їхнього ватажка застрелив приїжджий столичний 
дядько на джипі, зі свитою холуїв, – із тих, хто вважає себе 
господарями життя. За іронією долі, його прізвище було Волчонков... 
Його фото із трупом сіроманця розмістили глянцеві журнали, що 
обслуговують нардепів. Самовдоволений мисливець щось брехав в 
інтерв'ю про сутичку з хижаком, про силу духу й інші псевдочоловічі 
побрехеньки. Насправді вовка вистежила зграя найманих єгерів, і 
черевастому депутатові залишилося тільки прицілитися з оптичної 
рушниці й натиснути курок. 

Того ранку у Волчонкова з похмілля тремтіли руки. Він раз у раз 
відсьорбував коньяк із фляги. Нарешті алкоголічний танок припинився. 
Усе йшло до розв'язки: в перехресті оптичної лінзи з‘явилася широка 
грудна клітка звіра. Народний обранець натиснув курок, проте 
алкоголь дався взнаки: його рука здригнулася й куля роздрібнила 
тварині стегно. Довго йшли єгері по кривавому сліду і таки наздогнали 
й добили полеглого в нерівному герці ватажка. Нардеп у цей час 
спостерігав за кривавою сценою в бінокль і смоктав товсту сигару. 
Його фізіономія, що нагадувала свиняче рило, розпливлася в ницій 
посмішці, коли холуї кинули до його ніг нерухоме тіло шляхетної 
тварини. Відразу заклацали камери, фіксуючи мужність народного 
обранця. Потім почалася п'яна оргія з танцями навколо мертвого звіра, 
переможеного підлістю людини. Наступного дня поїхали на джипах 
добивати інших. 

 



«Обезголовлена» вовча зграя нагадувала череду овець, яких 
женуть на бійню. Звірі бігли, не розбираючи дороги. Їх гнав той самий 
нищівний звірячий страх, – страх, що вбиває здатність мислити.  

Але раптом простір вибухнув закличним риком молодої худорлявої 
вовчиці. Зграя зупинилася, підкоряючись її кличу. Очі вовчиці палали 
диким зеленим вогнем, у них прокинулася лють і непохитна воля, які 
витіснили страх. І зграя зрозуміла: вона поведе, вона знає вихід!  

І він першим, не вагаючись, пішов за нею. За цією парою рушили й 
інші: старі, втомлені, охлялі вовки, обважнілі вагітні самки, 
недосвідчений молодняк. Він чув тільки їхній натужний подих і з 
новими силами все біг і біг за вовчицею. Він знав, що це – їхній шанс 
урятувати життя собі, вивести зграю з оточення, дати життя новим 
щенятам...  

Вона неслася гігантськими стрибками; здавалося, вона вже летіла в 
піднебессі. А потім страх знову скував горло залізним обручем: на 
шляху до рятівного броду виднілася зрадницька гірлянда червоних 
прапорців – справа рук метикуватого двоногого хижака. «Вони 
перемогли... Ми здаємося...» – хрипіли старі. Молоді скиглили й 
підгинали хвости. Ніхто з них не смів переступити закон червоних 
прапорців*. Єгері були так упевнені в силі своєї магічної змови, що 
навіть не скрізь виставили чергових.  

…І раптом трапилося щось непередбачуване, щось нечуване в 
історії вовчого роду: вовчиця переможно загарчала й, заохочувально 
глянувши на свого супутника, рвонула крізь прапорці до рятівної води.
  

Він кинувся за нею, не роздумуючи, у сліпому захваті, у якому жага 
життя й страх смерті злилися в єдине ціле. Він відчув у крові прадавній 
клич: поступитися біологічним страхом заради чогось важливішого. 
Заради чого – ця таємниця зберігалася в самій глибині його вовчої 
душі, не проявляючись у вовчій свідомості. І тільки неприборканий 
зелений вогонь спалахнув у його очах з новою силою.  

…І вони побрели в прохолодній швидкій воді. Тепер вони 
залишилися вдвох – зграя не зуміла переступити закон червоних 
прапорців. Але герої не думали про це. Вони перебували вже в іншому 
світі, вільному від страху й умовностей. Він поглянув на вовчицю, їхні 
очі зустрілися. Вони посміхалися одне одному, ці звірі, що зуміли 
здійснити свій стрибок у світ свободи. 

 
*** 

 
– Одинадцята заповідь говорить: не бійся! – прорізався крізь 

видіння Вигуріна задерикуватий голос Лінкі. Хлопець здригнувся.  



– Останній уже, Славко, сьомий. Пішли! У нас немає іншого виходу, 
– додала Лінкі й подалася вперед. І Вигурін пішов за нею. Усе 
зійшлося. Страх відступив. 

 
Розділ 4. «Новостійний» відділ 

 
Редактор відділу новин газети «ІМ» Семен Гусак трохи 

подавився картоплею «фрі», але це не перешкодило йому провести 
тренінг для новеньких журналісток 

 
«С. П. Гусак, редактор новин газети ―Ідеали Майдану‘‘» – заявляла 

табличка на дверях відділу новин.  
 – От ще Гусак! Начальство, блін… – вилаявся кур‘єр, який щойно 

доставив Семенові Поліграфовичу картоплю з «Макдональдса» 
(улюблена страва Гусака зі студентської пори), але не отримав 
чайових.  

Семен Гусак – зовсім ще молодий чоловік, що намагається сховати 
свій вік за клинчастою ріденькою борідкою й чапаєвськими 
підкрученими вусиками. Він переглядає новини в Мережі й бурмоче 
собі під ніс таке соромітництво, що його секретарка Надя надягає 
навушники й вимушено слухає ненависний їй хард-рок. Стрілки 
годинника змикаються на цифрі «12». У цей час до кабінету залітає 
зграйка дівчат. 

 – Ну що, баришні, почнемо? – промовляє врочисто Гусак, злегка 
поперхнувшись при цьому картоплею «фрі» (вочевидь, посильний, 
марне очікуючи чайових, побажав йому «приємного» апетиту).  

– От і тема для тренінгу, – картинно відкашлюючись, продовжив 
Гусак. – «Небезпеки великого міста», от! Поспішав чоловік підкріпитися 
під час обідньої перерви, подавився картоплею «фрі» і... 

– Помер? – вирвалося в однієї з дівчат. 
– Це вам вирішувати. Клієнт скоріше живий, аніж мертвий, чи 

навпаки. Головне, оберіть правильний жанр і дотримуйтеся трьох 
основних принципів журналістики, які ми проходили на останньому 
занятті. Даю вам двадцять хвилин. Приблизно на тисячу знаків, будь 
ласка. – Гусак ставить піщаний годинник і фривольно розвалюється у 
кріслі. – Поїхали!  

Дівулі нудяться, хихикають, щось записують, підглядаючи одна до 
одної у блокноти.  

Редактор Гусак славився тим, що підбирав на роботу гарненьких 
поступливих студенток не старших за двадцять років – придатна 
«глина» для кадрів жовтої преси. А якщо траплялася «сильно 
розумна», привід її звільнити завжди знаходився. Осіб чоловічої статі 



Семен Поліграфович у редакції нє дєржал-с. Так що з гендерним 
питанням, на його думку, у колективі був повний порядок... 

 
Розділ 5. Звільнити журналістку 

Як Лінк-Лінк стала безробітною, а також про демонічних істот, 
що пожирають місто 

 
Лінкі працювала в «ІМ» із періоду Великих Змін. Ще влітку того 

бурхливого року вона носила значок «Воля ціни не має»*. А восени за 
ту саму волю дівчина вийшла на головну площу міста. Їй здавалося, 
що вона несе свій протест, неначе меч. Тендітна й наївна дівчина 
вперше відчула в собі сили боротися із невидимим чудовиськом, що 
пожирає її світ. Трохи відлюдкувата й сором‘язлива від природи, вона 
не любила просторів, запруджених людьми. Але тоді вона вийшла – 
заради своєї Волі. Вона думала того ранку, що на вулицю вийде 
жалюгідна жменька таких же впертих одинаків, як вона сама. Але таких 
набралося сотні тисяч, і вони заполонили усю центральну площу міста. 
І трапилося диво: ці люди перестали бути юрбою. Лінкі не впізнавала 
своїх співгромадян. «Таких ближніх можна й возлюбити», подумала 
вона. 

Відтоді дівчину не полишало відчуття, що, виходячи вранці з дому, 
вона бере із собою меч, який пломенить гарячим сонячним світлом. Це 
був колір Лінкі. Він був її сутністю. З ким вона боролася? У першу чергу 
з собою, готуючись до майбутніх серйозних битв із «драконами», що 
руйнують стародавні споруди її улюбленого міста, з «сараною», що 
пожирає його дерева, з «упирями», що смокчуть із людських душ 
краще, що в них є, залишаючи липкий страх, тугу й безсилля...  

Такою променистою й відважною прийшла Лінкі в газету з 
пафосною назвою «Ідеали Майдану» – тоді така назва не здавалася 
смішною. За ці роки Лінкі подорослішала, наївності в ній поменшало, 
але вона не стала цинічною – на відміну від газети, з якою відбувалися 
таємні і явні метаморфози. Революція повільно перемелювала своїх 
дітей. Лінк захищалася, як могла. Вогненний колір революції в її 
свідомості дуже швидко перетворився на зелений, а сама вона 
поступово ставала мішенню для глузувань. У газету приходили 
«ремісники», приносячи із собою наліт маркетингу, гламуру й 
самоцензури. Статті Лінкі все частіше й усе більше «різали», правили 
й не пускали до друку – через «застарілу» жорсткувату стилістику, за 
«недоречні» теми... «Ви б м'якше якось, толерантніше. І побільше 
сексу, скандалу, гламуру – людям це подобається, це зараз купують. 
Піпл хаває»*, – повчав її редактор.  

Лінкі нестерпно страждала, розуміючи, що їй немає місця в цьому 
прагматичному брудному світі. Зелений колір, що став модним навіть у 



одязі, так і не пустив коріння в газеті, перекупленій великою 
будівельною компанією. Її власник був членом улюбленої свого часу 
народом партії «Україна – наша». Заголовки матеріалів Лінкі на кшталт 
«Сарана пожирає зелені зони столиці», «Тривають арешти зелених 
лицарів», «Менти на підтанцьовках у будівельної мафії» все більше 
дратували начальство. Серед колег вона теж не знаходила 
однодумців. «Негламурна вона якась, ця Лєнка», – косилися на неї 
дівчата, яких натаскував на тренінгах новий редактор Семен Гусак. 
Лінк-Лінк до його тренінгів ставилася із огидою. Вона давно вже звикла 
до свого стану відчуження. «―Самотність бігуна на довгі дистанції‘‘...* 
Тримайся, Лінкі», – говорила вона собі з гіркою усмішкою. Так, дівчина 
знала, що шлях має бути довгим і боротися доведеться ще не раз. Але 
вона не втрачала надії зустріти близьких за духом людей. Адже щось 
подібне було ж тоді на Майдані... 

Як відомо, бажання мають властивість збуватися. Її сигнали були 
почуті. Все частіше, відкриваючи електронну пошту, вона бачила 
запрошення «вийти на вулицю»*. І Лінк-Лінк виходила.  

…Цих людей Лінкі називала ековоїнами, в загальновідомій 
державній службі вони значилися під умовною назвою «анархісти». 
Вони не були наївними дітьми й усвідомлювали, що, руйнуючи 
паркани, вони тільки сповільнюють забудову. Але затримкою 
будівельників користувалися підковані й активні громадяни, які 
закидали прокуратуру й владу протестними заявами, смикали 
депутатів, що стають перед виборами напрочуд зговірливими. Таким 
був «симбіоз» протестного духу, помноженого на інтелект. Лінкі часто 
стояла на стрьомі, допоки Дрок, Щорс і Назар голіруч ламали паркани 
забудовників. Повернувшись додому, вона строчила свої статті, а іноді 
на світанку виходила шипувати дерева. Її навчив цьому Росомаха, 
автор наукової праці «Про правильне шипування дерев та інші 
прийоми екотажу». Шипування було вимушеним способом захисту 
зелених жителів міста від бензопил. Цвяхи двохсотого калібру були 
надійною зброєю у боротьбі із зубами Дракона. Поки що жодна 
бензопилка не могла витримати сутички з невидимими сталевими 
перешкодами, що зачаїлися в тілі дерева.  

Життя Лінкі та її соратників було сповнене постійного ризику. Вони 
знали, що в будь-який момент їх можуть «вирахувати», і були готові до 
найгіршого.  

Одного разу служба МВС вивісила в Мережі відео акції прямої дії, 
на якому анархісти валили паркан, протестуючи проти знищення 
парку. У їхніх рядах була й Лінк-Лінк, яку важко було з кимось 
переплутати. Вона навіть не думала приховувати обличчя, в її очах 
спалахували зелені іскринки, і вона зухвало кидала в камеру глузливі 
погляди. На її рюкзаку красувався саморобний напис «Nature first!»*.  



Такої «крамоли» «Ідеали Майдану» їй не простили. Сам власник 
газети Вєня Обжоров намагався випитати імена її товаришів. Він довго 
буравив її очима, стежив за її руками й жестами (Обжорова цим 
дешевеньким прийомчикам натаскав його особистий психоаналітик, 
спец по НЛП, що працював раніше в органах). «Так кому ви підносите 
патрони у вільний від роботи час?» – знущально запитував начальник. 
Лінк товаришів на «допиті» не видала, але себе захистити не зуміла: 
занадто зрозуміло було з кадрів оперативної зйомки, що вона – не 
випадкова людина серед цих хлопців у непримітному одязі, які 
приховують обличчя під масками. «Ви ж журналістка, ви повинні нести 
в маси думку, що місту потрібно розвиватися! Адже будівництво дає 
місту ―свіжу кров‖! А ви що пишете? ―Сарана‖, ―дракони‖, 
―підтанцьовки‖?» – вичитував «опального» автора Обжоров, 
перебираючи її статті в Інтернеті. Уперше власник великої будівельної 
корпорації, що прикупив собі медіа-холдинг, зняв маску й показав своє 
справжнє обличчя.   

«Ах ось воно що! – вирвалося в Лінкі.  – Так ви... один із цих?..» 
Обжоров глумливо примружився, піднявся і картинним жестом 

широко розчинив двері.  
Так Лінкі остаточно розпрощалася з «Ідеалами». Тепер вона дійсно 

стала вільною.  
 

Розділ 6. Будівництво, де поховали Бога 
 

Славко Вигурін замислюється про природу добра і зла, 
спостерігаючи подвійне мислення та єзуїтство панотців 

 
Клац… Клац… В об‘єктиві камери – лисий дядько у строгому 

піджаці, що діловито провадить розмову з жіночками солідного 
вигляду, котрі сидять поруч. Клац… Камера фіксує дядечка під точно 
вивіреним кутом, породжуючи кадр, що піде завтра на обкладинку 
шанованого журналу. А може, й не піде, якщо редактор «заріже» 
матеріал.  

Місце дії – відоме інформаційне агентство. За столом сидять 
спікери – дві представниці благодійних фондів, що підтримують 
мистецтво, одна черниця в рясі й той самий лисуватий дядько, 
позначений на табличці як «мистецтвознавець». Збоку від них 
вовтузиться представниця інформагентства. У передчутті «незручних» 
питань вона щосили намагається не гризти ручку й приборкати 
тремтіння в руках. 

– У всі часи люди мистецтва зверталися до сильних світу цього, аби 
реалізувати свої проекти, що розраховані на віки… 



«Балакучі голови» усе говорять і говорять. Уже половину 
проплаченого часу. Камера ловить фокус… Клац… Клац… 

На площі Либідській у Києві хочуть звести собор. Найбільший в 
Україні і, можливо, в СНД. Як і належить, з височенними позолоченими 
банями, з монументальними зображеннями сцен зі Святого письма на 
стінах, із паркінгом і цокольними поверхами незрозумілого 
призначення… Дядько-мистецтвознавець розводиться в похвалах 
духовному мистецтву, черниця розповідає напівнатяками, як вона 
ненавидить Пінгачгук-арт-центр і «сучасне мистецтво». Лунають 
спогади про те, як у 30-ті роки XX століття знищували цвіт України та 
як донині неможливо розплутати скоєне більшовиками. Дядько щиро 
ненавидить їх. 

Між тим іде презентація крутого арт-проекту, що має виманити в 
олігархів побільше грошей на побудову нового собору. 

Тільки от є одна заковика. 
– Ваші питання, панове журналісти. 
Слава Вигурін відкладає фотоапарат і підносить руку. 
– Чи маєте ви дозвіл на землевідведення від Київради? Як ви 

ставитесь до того, що на місці будівництва досі тривають протести 
місцевих мешканців? Адже це парк рекреаційного призначення. 

Зловісний регіт черниці у відповідь.  
     – З приводу документів – подивіться на сайті, там усе є. А з приводу 
місцевих мешканців – є певна частина суспільства, котра завжди буде 
проти церкви. Постійно йде боротьба добра зі злом! 

Вигурін знову підносить руку. 
    – Тобто ви – добро, а кияни – зло? 
    – Хто вам сказав, що ті кілька людей, що протестували проти 
забудови, це всі кияни? – огризається дама з благодійного фонду. 
    – Окрім того! – підскакує адміністратор сайту ще не побудованого 
собору. – Це зовсім не парк! Це запущене озеро! Там нічого нема! А ми 
компенсуємо зрізані дерева висадкою нових навколо собору. 

За спиною Вигуріна підіймається юна журналістка, представниця 
одного з небагатьох незалежних інформсайтів. 

– А все-таки, чи проводилися громадські слухання* з приводу 
забудови? 

– Це не наша компетенція! Ми люди мистецтва! – вибухає 
лисуватий дядько. – Так, звичайно, були! На нашому сайті усе є! 

Єлей і умиротворіння, якими так і віяло від черниці протягом сорока 
п‘яти хвилин прес-конференції, за мить випаровуються. Запановує 
атмосфера злоби та сліпої ненависті. 

Слово бере черниця: 



– Так, я проти мистецтва, де рубають сокирою ікону Божої 
матері та виставляють напоказ коров‘ячі голови! А ви, напевно, один із 
його прихильників? 

Вигурін мовчки чекає кінця прес-конференції… Він також не любить  
Пінгачгук-арт-центр, а більшовиків і поготів. Але ще більше він не 
сприймає подвійне мислення й усіляку фальш. 

 
У зеленіючому (поки що) парку на Либідській група молодих людей 

прибирає сміття, шипує дерева та пише графіті на паркані, поверх 
напису «Sobor.org.ua» та самопальної реклами дельфінарію «Німо»: 
«Церкви – на святих місцях, а не на місці парків!». 

 Солідні пані й пани в розкішних «Бентлі» й «Майбахах» 
з‘їжджаються до Українського дому, де скоро почнеться благодійна 
вечірка на честь побудови нового храму. 

 Немолодий мистецтвознавець улесливо вітає VIP-персон. У 
потаємних куточках його свідомості безпристрасний калькулятор 
підраховує його частку прибутку, отриману в обмін на знищення 
останнього парку мікрорайону. На «скромному» фуршеті на суму у 
декілька тисяч доларів лунає дзвін бокалів та гучні й бундючні 
промови. 

А на честь відвідин місця будівництва патріархом Московським 
снайпери на підступах до об‘єкту стискають зброю. А групу осіб 
«спортивної національності» вже везуть на спеціальному автобусі до 
місця протесту… Шикується й надягає шоломи загін «Беркуту», 
готовий розігнати будь-яких «провокаторів» і «порушників порядку», 
що посміли протестувати проти забудови «самосійного парку». 

«Так, значить, ви – добро, а кияни – зло?». 
 

Розділ 7. Дикорослі дерева 
Як подружилися Лінк і Славко, а головне, навіщо... 

 
Напівжартома-напівсерйозно Лінк-Лінк називала себе то 

«дикорослим деревом», то «самосійкою». Вона відчувала себе 
спорідненою із цими самотніми й беззахисними істотами. Вона 
поспішала до них на допомогу з одного кінця міста в інший, 
приєднуючись до протестних груп анархістів-екосаботажників. Серед 
цих відчайдушних, ризикованих парубків вона не почувалася 
самотньою, хоча й не ставала до них ближчою – багаторічна звичка 
окремих «дикоростучих дерев».  

З певного часу Вигурін завжди опинявся поруч із нею. Незмінно зі 
своїм битим (у буквальному значенні) й переклеєним скотчем 
фотоапаратом, що бовтався на грудях, подібно до кулеметної стрічки, і 
з репортерським портфелем.  



Знали б батьки, якій небезпеці піддають себе їхні діти, намагаючись 
урятувати Місто!.. Самі ж дорослі, тільки одного разу постоявши на 
Майдані, далі цього не пішли й непомітно для себе перетворилися на 
біомасу, зручну в користуванні під час виборів. 

Так, там, куди ходили Лінк-Лінк і Вигурін, було небезпечно: крок 
уліво, крок управо – і тобі заламують руки, штурхають ногами, на твої 
ребра звалюється шквал кийків. А далі – наручники, «мавп‘ятник» та 
інша гидота. «У нас політичних немає. Потрапиш до кутузки, де 
ханурики, повії та кишенькові злодії – одне безчестя», – повчально 
говорила Лінкі Вигуріну – ясноокому очкарику із професорської родини 
(і як його занесло в компанію анархістів?).  

Молоді люди ходили по лезу бритви. Їх давно вже «пасли» холуї з 
міської адміністрації й найняті будівельними босами найманці в 
камуфляжі. Менти зазвичай грілися на сонечку поруч. Їхні «бобики» 
були завжди готові до послуг: «Ласкаво просимо до нашого «готелю»! 
А кийків гаряченьких не бажаєте? Бєсплатно катаєм, бєсплатно 
стріжом!».  

Одного разу група захисників Міста виявилася взятою в кільце 
нарядом міліції, підкріпленим загоном «беркутівців». Анархістів було 
десь із півсотні. Ще стільки ж городян пасивно, хоча й з очевидним 
задоволенням, спостерігала, як молодь розхитує ненависний паркан 
навколо їхнього улюбленого скверу. Коли справа була зроблена, 
виходити з облоги поодинці означало справдешній провал. 
Екосаботажники вибрали єдино вірний вихід: розуміючи одне одного з 
півслова, вони швидко згуртувалися, наче бджолиний рій, в одне 
потужне, стугонливе, небезпечне тіло.  

Дівчина, яка так ненавиділа дотики чужих рук, яка так страждала від 
тисняви в транспорті, раптом відчула, що тут, у протестній юрбі, стала 
спорідненою клітинкою цього живого єдиного організму. Ліворуч від неї 
стояв Вигурін, праворуч – відважний сухорлявий Стриж, за спиною 
чувся впевнений баритон Назара, спереду виступав гордий і 
незалежний Щорс... «От я і вдома», – подумалося їй. Зі своїми 
родичами й колегами по цеху їй не було так комфортно, як із цими 
малознайомими людьми, та ще й у такій небезпечній катавасії. Так 
вони й рухалися, безстрашні, але не безрозсудні, – назустріч 
«біороботам» кольору хакі. Міліціонери та їхні «пернаті» побратими з 
«Беркута» під докірливими поглядами співчуваючих, але пасивних 
мешканців не посміли торкнутися повсталих дітей.  

Силовики відступили. А Захисники Міста продовжували свою 
переможну ходу. Їхні обличчя були натхненними. Так, напевно, йшли 
на смерть їхні діди, що захищали Київ від чужих і своїх покидьків у часи 
давно минулі.  



«...От ми з тобою й на фронті разом побували», – жартувала Лінкі, 
сидячи потім у кав‘ярні разом (і знову разом!) із Вигуріним. До чаю 
вони купили один пиріжок на двох, на більше не вистачило грошей. 
«Так між ними здійснився ритуал Переломлення Хліба», – із 
жартівливою врочистістю промовив Вигурін, розламуючи навпіл 
випічку. Відтоді Лінкі, що у дитинстві мріяла мати брата, не почувалася 
самотньою.  

Журналісти допомагали одне одному розміщувати свої статті, іноді 
вони працювали у співавторстві, і ці матеріали мали незмінний успіх.  

Вони ділили гонорари, але не ділили постіль. Поголос вже давно 
уклав їх у ліжко, але ці двоє, сміючись над пустими плітками, 
залишалися цнотливими, як діти. Так і крокували вони поруч своїм 
непростим («фронтовим», як казала Лінкі) шляхом. Дівчині підсвідомо 
хотілося віддати Вигуріну найдорожче, що в неї було. Її вірші не були 
присвячені другові – вона просто ділилася з ним своїм захватом, що 
вирував у ній, як той вулкан. А у повсякденному житті вона 
залишалася стриманою й навіть сором‘язливою.  

І от одного разу дівчина задумала подарувати йому те, що часто 
бачилося їй уві сні, коли її душа, виходячи зі сплячого тіла, ширяла 
понад Києвом і споглядала його зовсім не таким, як у звичайному 
житті. Вона підсвідомо відчувала: світ, по якому вона часто мандрує уві 
сні, існує в реальності. Але тільки вдень, у суєті, його не можна було 
ані розглянути, ані відчути. Вона розуміла: Місто, Дух Міста 
прокидається тоді, коли сплять його мешканці. Вона давно чекала 
такої людини, що без зайвих слів погодилася б вирушити з нею 
посеред ночі на пошуки того, чого вона навіть не могла описати 
словами.  

Очевидно, ці діти Міста, що називали себе братом і сестрою, давно 
навчилися розуміти одне одного без слів.  

 
Розділ 8. Апетит драконів зростає під час їжі 

Про таємні директиви Міністерства екології й будівництва 
 
Вихляючи стегнами, до кабінету градоначальника Хама Грядущева 

без стукоту заходить низенький молодик пересічної зовнішності, з 
нахабнющим виразом обличчя. Він одягнений у костюм від Кардена й 
сорочку-вишиванку. Шеф вітає його кивком голови.  

– Диви, Сашуля, шо мені отут-о прислали. Разбєрісь-ка з цьою 
фігньою.  

Молодик розташовується в кріслі, закидаючи ноги на журнальний 
столик ручної роботи, виготовлений з цінної деревини, грається 
знічев‘я шнурком вишиванки й читає: «Директиви Міністерства екології 
й будівництва...». 



– Cашуль, ну шо там пишуть пацани? Пєрєвєді на русскій, шо оні 
хотят, а то я іхнюю мову нє разумєю. 

– Пропонують створити єдиний кадастр всіх цих старих будівель: ну 
Лавра там, Софія, крєпость ота, всі ці развалюхі позаминулих століть, 
бл... . Ну, як ми їм уже давно толкуєм, нада снєсті всьо ето старйо к 
йо... матері... 

– Так нє зря ж стільки бухла разом вижрали. І прєзідєнт меня 
паддєржує. А нєкоториє тут соплі разводят: культура, панімаєш... 
Какая, на х... , культура, якщо там два-три етажа, а можна пастроїть 
двадцять два й більше... Простєйшая аріфмєтіка, шо ж тут панімать, 
б…  

– Ну, тєпєрь, шеф, осталісь одні формальності. Голосування нада 
пробити на Київраді, всі ці слухання, шоб ці, бл..., зелені заткнулися. Я 
тут с Вєнєй Обжоровим уже пєрєбазаріл. Газєтка у нєво вот ета 
популярная, «ІМ». Вони умні статті надьоргались дєлать. А ще тєлєк 
падключім, і насєлєніє нас паддєржит. Ну скажи, ну шо вони можуть 
нам здєлать? Ну на пікєтік сабєруцца, ну забор, бл..., поламають, а ми 
новий, жилєзний паставім. Ето ж бидло, казли, бл...  

– Да, но є еті... анархісти всякіє, ідєйниє тіпа... Ти знаєш, Сашуля, 
шо вони про нас в Інтернеті пишуть? Як тільки оні нас, бл..., не 
називають: і драконамі, і гусєніцамі, і саранчой... 

– Завідуют, – позіхає заступник.  
– Слишиш... Нада іх ілі пєрєкупіть, ілі атстрєлять, как сабак, ха-ха-

ха, – градоначальник мрійливо закочує очиці.  
– Послухай, шеф, а может, ані просто хочуть, шоб ми їх помітили, 

запропонували їм шось, а? Ну от сматрі, как «Порєц» паднялся. 
Приєхалі босякі-босякамі із зажоп‘я, подригалісь на Майданє, закасілі 
пад ідєйних. Ну, а тепер сматрі, сваї ж пацани. Удобно так: тепер наші 
забори вакруг застроєк стережуть від усякої шантрапи, как сабакі. І 
отприскі іхніє тоже нармальниє чувакі, сгаворчівиє. А насєлєніє, такоє, 
смотріт і думаєт: а может, так і нада, шоб вирас домік вмєста сквера 
задрипаного, самосєйного? 

– Так пробував уже Васюля дєла с етімі ідєйнимі порєшать. Каже, 
нічо вони не хотять, отвязаниє савсєм, анархісти хрєнови. 

– Молодиє іщо,  бл... . Їм би по жопє надавать, как слєдуєт, і батьки 
шоб билі в школі. Ха-ха-ха!  

– Слиш, давай с Ярмолой проведьом бєсєду, шоб він сваїх мєнтов 
там подкрутіл. Закрить нєкатарих тут нада – а другіє прітіхнут. А 
может… таво… і убрать коє-каво...  

Очиці у Сашулі стають проникливими, як у Бенджаміна Франкліна 
на cтодоларовій купюрі. 

– Ну да, шо ти дивися? Да, савсєм убрать! А ти як думав?.. Це стоіт 
таво. Лавешка-то какая, Сашуля! Нешуточная лавешка нам капає. Це 



вже не лавешка, а бабло*. А воно, как ізвєсно, побєждаєт... ну ето, как  
єво?..  

Сашуля, позіхаючи:  
– Добро! 
– Точно! – На цьому місці градоначальника переклинює: 
– Вєдь я такой добрий чєлавєк, я так усєх люблю! – і він чмокає 

своїми вічно вогкими губами, складеними бантиком. 
«А може, правду говорять, що градоначальник наш не справжній, 

що в нього органчик у голові, і не завжди там попадає на відповідну 
шестерьонку», – думає Сашуля.  

– Слиш, шеф, убрать – ні-ні. Ета ж патом гєроя с нєво сдєлают, как 
с таво журналіста, шо голову атрєзалі... А нам потом прідьоцца єму 
памятнік аткривать, уліцу єго імєнєм пєрєімєновивать. Ано нам нада? 
(Сашуля глибоко замислюється). Шеф! Вспомніл! Єсть у нас Пєтя 
Гладкій. Він у цих дєлах шаріт. Мачіть нікаво нє нада – Пєтя всьо 
чьотко в сваєй газєткє напішет, в Інтернет запустіт і на стєнах расклєіт. 
Усьо будєт чікі-пікі.* Так послє Пєтіних статєй ані всє абасс...тса і нє 
адуплятса!* 

У цей час Грядущев знову спрямовує свій пустий погляд у незвідані 
далечіні, у свої солодкі мрії напівідіота. Його голова починає 
обертатися, наче на шарнірах, якимись дивовижними траекторіями. 

Сашуля:  
– Так, я савсєм забил. Я тут тєбє бумажку на подпісь пріньос. 

Мєшканци, бл..., скарги пишуть. Нєймьотса їм нікак.  
Грядущев стражденно морщиться: 
– Ну чєво ані ат мєня хатят, єй-богу? Ну шо за люді такіє еті кіянє, 

чєво ані всігда портят мнє настраєніє?! – немов вередливе дітисько, 
скиглить градоначальник. 

Він хапає папери, крутить їх у руках, кривляється, давиться сміхом, 
сукає ногами під столом. Сашуля нудьгує. Грядущев, висунувши язика, 
старанно, як школяр, виводить резолюцію: «Васюля, разберись, чево 
ат миня хочет вся ета шантрапа».  

Потім він входить у смак і починає несамовито розважатися, 
підписуючи папери. Його фізіономія міниться при читанні чергової 
скарги. Градоначальник виводить у куточку: «Васюля! Тут в старом 
ботсаду какой-то хрєн провалился в туалет. Разберісь с етім 
туалетом и с етім хрєном».  

Очиці Грядущева стають ще маслянистішими, непристойний смішок 
виривається з його «органчика». 

Сашуля:  
– Шеф, ви кончілі? Пора вже йти на зємєльну камісію. Дєдушкін с 

Поварьонком уже заждалісь, бл... . 



Градоначальник, якого відірвали від улюбленої гри, одуріло 
втупився в Сашулю.  

– Какая камісія, радной? Ти шо, нє відіш, я работаю! 
– Зємєльная, гаварю. Ну, по етой же дірєктівє от етіх йо...х 

екологов-строітєлєй. Нада прікінуть, гдє чіво снєсті, здєлать 
калькуляцію і всьо такоє... 

 
Починається засідання Комісії. Ті, що зібралися, розглядають 

комп'ютерний макет міста, що проектується на півстіни. Архітектори 
Дєдушкін і Приставнюк водять указкою по плану й по черзі 
висловлюють пишні промови. 

Дєдушкін: 
– Інвестиційний проект передбачає повну реконструкцію, так би 

мовити, історичного центру. Фітнес-центри, торговельно-розважальні 
комплекси, діснейленди будуть приносити стабільний дохід... м-м-м... 
міській скарбниці. Газони ми скасуємо як явище архаїчне й замінимо їх 
на модернові автостоянки. Отже, перейдемо до показу конкретних 
об'єктів на нашому плані... 

– Бл...! – раптом вибухає зануджений Грядущев. – Я нє хєра нє 
панімаю в ваших картах! Ви мнє в натурє всьо покажитє! 

Васюля: 
– Шеф, всьо харашо, всьо буде чьотко, думайтє о харошем. 

Машинка во дворє, пройдьомтє, пройдьомтє... Покатаємся. 
 
Вся компанія ВІПів пакується до службових «мерсів» з тонованим 

склом. Перекриваються всі центральні вулиці, гаїшники з матюками 
стримують затор, що вмить утворився по всьому центру. Голосніше за 
всіх матюкається в службовому «Майбаху» Парасенко, що саме їде на 
вечерю з Обжоровим.  

Тим часом у головному «мерсі» градоначальника розгортається 
діалог, сповнений високого змісту й відповідальності, характерних для 
державних мужів нашого часу.  

– Ваня, – командує Сашуля, – гані в Лавру, радной!  
До шефа: – Там роботи непочатий край, такая дєлянка пропадаєт 

зря. Нічєйная дєлянка в центрє горада, бл... !  
Заїжджають на територію монастиря. 
Сашуля: 
– Бач, как по заказу, варота уже снєслі. А то бєтонавоз нє мог 

протіснуцца.  
Градоначальник:  
– Сашуля, я давно уже всьо прідумав. Тут ландшафт – чіста для 

«амєріканских горок». Значіт так: всє еті пєчєри с костями там, 
монахамі і прочєй фуйньой пєрєнєсьом за город. Пєтька вже адобріл. 



– Який Пєтька? 
– Ну етат, с Партіі правінціалов Украіни. Карочє, Дєдушкін 

прєдлагаєт тут здєлать тарговий центр «Лаврскіє пєчєри», ну і, как 
водіцца, сауна там, фітнес-центр, казіно, стріп-бар, рєсторан «У 
Лаври».  

Сашуля (підтакуючи):  
– Грандіозно, шеф!  
Дениска: 
– Толька вот шум паднімут...  
Грядущев: 
– Значіт, нада начать пєрвимі. Новєйшиє піар-технології і всьо 

такоє! Еколагов падключіть, ідєйних виключіть.  
Заступники – у два голоси: 
– Ето как? 
– Я уже гаваріл! Гладкого с газєткой само собой падключай. 

Діскредітація – єво профіль. І убрать нєкатарих нада. Єсть там парочка 
анархістав маладих да борзих. Журналісти там с німі, Інтернет цей 
грьобаний. Запрєтіть би всю цю фуйню... 

Сашуля киває: 
– Понял, шеф! Прінято к ісполнєнію. А с «ЮНЕСКО» шо будєм 

дєлать? 
– А по схємє. Як тільки старьйо разрушаєцца, єво са спіскав 

«ЮНЕСКО» і вичьоркуют. Можна нєскалька пожаров устроіть. Харашо 
в етом планє Горліца работаєт, на Малой Житомірской у нєво старйо 
періадічєскі гаріт, і комар носа не точіт. Так шо всьо будєт в луччем 
відє. 

– Кангєніально, шеф! 
Вся компанія знову запихується в машину. «Мерс» рухається до 

фітнес-центру «Софія Київська». Навколо розходяться концентричні 
хвилі непробивних «пробок». Діалог триває. 

– Отут, Сашуля, ще отель забацать нада, доміков парачку, етажей 
с трідцать каждий, адгрохать с відом на купола – блєск! 

«Мерс» котить по Старокиївській горі, на території якої 
завершується будівництво новенької каплички. 

– А нєплахой ганделик, то єсть, церквушку тут Пєтька недавно 
сааруділ, скажи? Тіпа пад старіну, с дєрєва, – сластолюбно плямкає 
Грядущев. 

– Так ще ж місця скільки тут асталось! Вистачить на всєх. 
Плащадка, главнає, гатова, – послужливо зауважує Сашуля. 

– А еті, зєльониє, пашумєлі-пашумєлі, бл..., та й успакоілісь. Ну 
сколько їх там? Я ж гаварю, главноє – правільно всьо по ящіку 
паказать. Як «Канал частних новін» ізобразіт, так піпл і хаваєт. Всьо 
порєшаєм в луччем відє, – віщає Васюля.  



Шикарна іномарка мчить далі напівпорожними вулицями. «А все-
таки непогано органчик у шефа в голові влаштований, мать його...», – 
думає Сашуля самовдоволено, з виглядом господаря оглядаючи 
київські землі. «Ех, піднявся ж я, як піднявся!» – солодко мружиться 
заступник голови.  

 
Інтерлюдія 1 

Місто завмерло в недоброму передчутті й... розреготалося 
 

                                            Лікар до хворого:  
 – Я бачу, вам уже краще?  

– Ні, я просто вже звик.  
(Народний гумор) 

  
Ця історія відбулася ще навесні, в останній день передвиборних 

змагань за крісло київського міського голови.  
Уранці, коли місто принишкло й сховалося від дощу, скромна киянка 

вийшла на прогулянку із собачкою. Зовсім недавно вона відстоювала 
квітучий сад біля свого будинку, але після нерівної битви мешканців з 
«братками» він був зім'ятий бульдозерами забудовників.  

До асфальту прилипли глянцеві папірці, на яких знайомі до нудоти 
фізії кандидатів у мери, уже заліплені брудом, усе ще хрипіли: 
«Зупинися й подумай!». 

Жінка презирливо переступила через агітки, а її пес все-таки 
послухався й спинився. Потім подумав, понюхав глянцевий папірець, 
підняв задню лапу й поставив свій собачий «підпис». Через десять 
кроків черговий месидж бадьоро проголошував: «Ми сподіваємося, що 
ви зробили правильний вибір!». Собака знову послухався й ще раз 
зробив, цього разу великий і «єдино правильний» вибір – просто на 
глянцеву мармизу кандидата.  

Жінка йшла й сміялася. Вона згадала, як при цьому діячеві, що 
встиг наслідити за час двох строків свого мерства, був знищений її 
улюблений гай – з тих пір у цьому районі (як і в багатьох інших) 
назавжди замовк солов'їний спів. Тепер замість квітучого саду усього 
лише в декількох метрах від її вікон гримить Кільцева дорога, а захід 
сонця навіки затулили вежі «ГорАда Солнца». А пес пригадував своїх 
товаришів, сотнями тисяч перероблених заживо в м'ясорубках служби 
імені Шарикова – за велінням того ж необтесаного дядька з хижими 
очицями, що злодійкувато зиркали туди-сюди.  

Але зараз і хазяйці, і її собаці було легко й весело. Сміх жінки 
дзвенів усе голосніше й захоплював інших «собачників», які 
спостерігали цю сцену. Вона обмінялася сповненими розуміння 
поглядами зі своїми сусідами, і всі вони разом раптом відчули, 



наскільки вони сильніші за усіх цих жадібних тимчасових владців, що 
живуть сьогоднішнім днем, забуваючи про Вищий Суд, перед яким 
вони раніше чи пізніше постануть.  

Люди сміялися. Весело гавкали собаки. Життя після виборів 
тривало й часом здавалося прекрасним. А втім, тиха й підла війна 
влади з народом продовжувалася.  

 
Інтерлюдія 2 

Дивні сни Великого Хіміка 
 
Кажуть, перед відповідальними подіями часто сняться пророчі 

сни...  
Наближалася прес-конференція в агенції ХУЛІАН з питань 

дерибану майна головного університету країни. Приводів для 
занепокоєння в ректора цього закладу не було. Суди були надійно 
«підмазані», депутатська недоторканність стояла стіною перед 
допитливою пресою... А що йому може ставити в провину шантрапа з 
Інтернет-газеток, а особливо залежні від помаху його пальця 
студентики? 

«Знаємо ми їх, болєзних. Хіпі, бл…, чи як їх там... анархістів цих. 
Усе сквєрікі свої з пташечками захищають... А шо вже захищати, коли 
усе майно давно поділено між нами, успішними людьми, топ-
менеджментом суспільства?» – мислив новомодними термінами 
ректор, відходячи до сну. 

…І наснився благочестивому світилу столичної науки дивний сон. 
Начебто Дніпро чомусь перекрили насипом за допомогою гідронамиву. 
Посередині нещодавно повноводної ріки забудовники спорудили шлюз 
і пропускали через нього кораблі. При цьому ректор чітко бачив, як 
шлюз відкривається й закривається за допомогою шлагбаума, а плату 
за «проплив» транзитних кораблів стягував особисто начальник 
стольного граду Хам Грядущев. Він тримав у руках скриньку з написом 
«Багатиє заплатят за бєдних». На градоначальникові був 
міліцейський мундир, на якому красувалась зірка Героя Соцпраці, а 
нижня частина вельможної персони – о жах! – була обтягнута ніжно-
рожевими панталонами. Грядущев тер ніжку ніжкою й сором‘язливо 
хихикав.  

Паскудненький смішок столичного мера змусив ректора неабияк 
зніяковіти. «Як же ж так, у спідньому та на люди вийти?» – мордувався 
нерозв'язним питанням ректор. Поки він міркував, як би поделікатніше 
сказати вельмишановному про конфуз, до шлагбауму-шлюзу 
наблизилася ракета на підводних крилах. На її палубі ректор помітив 
ненависні пики журналістів-анархістів, що писали статті на тему його 
вдалих земельних оборудок. «Дайош університетські землі під 



комерційну забудову!» – промовляв транспарант, укріплений на борту 
суденця. 

Розгнуздані акули пера зухвало реготали й тицяли пальцями у бік 
Грядущева. «А король же ж – голий!» – кричали вони, і ректор уже не 
розумів, на чию адресу: Хамів чи його. З жахом він схопився за штани 
й виявив, що їх нема! Тільки сімейні труси, білі в синю смужечку, з 
грайливою підківкою кольору помаранчу на причинному місці. 

Холодний піт проступив на блідому чолі ректора. Він здригнувся й 
прокинувся.  

На душі запекло шкребли кішки. 
«Як мене дістали ці журналісти, бл...», – подумав ректор, крапаючи 

корвалол у антикварну мензурку. Потім світило науки з головою 
вкрилося пледом і занурилося у важку дрімоту, але нав'язливе 
сновидіння знайшло його й там. 

Далі з густої, немов дьоготь, товщі нічних марень вигулькнула 
друга серія: Хам Грядущев садить дерево й співає дурним голосом 
«Знову цвітуть каштани…». Сашуля й Васюля підігрують озброєному 
лопатою співакові на дримбі й цимбалах. Чомусь уся ця врочиста 
церемонія відбувається на даху ще не добудованого тридцять 
четвертого поверху Обсерваторії Київського університету. І знову 
нахабні пики журналістів-анархістів, які цього разу прилітають на 
гелікоптері й спускають рулон, що розгортається у вигляді плаката: 
«Руки геть від старого міста!»*, а на звороті дрібніше: «Вавілонська 
вежа зруйнована, колос на глиняних ногах упав, час грядущого хама 
минув». Вертоліт висить, дражнячи градоначальника зі свитою.  

Хам Грядущев, ніяково підстрибуючи у своїй рожевій спідній 
білизні, марно намагається дістати лопатою зухвалий плакат. З борту 
вертольота під розгнузданий регіт  пливуть у повітрі мильні бульбашки, 
вони потрапляють у спадні потоки й лопаються, торкаючись голови 
Грядущева. Він б'є їх лопатою, чим ще більше веселить пасажирів 
гелікоптера. 

Ректорові, що споглядає феєрію, запам'яталася ще одна деталь: з 
борту літального апарату витріщалася нахабна зелена жаба...  

«До чого б це?» – подумав ректор, продираючи очі. Пора було 
вбиратися й виходити з дому.  

Щось, що дуже віддалено нагадувало сумління, стискало груди. 
Відбиваючись від нього, рідненького, як від настирливої мухи, учений 
муж відімкнув потаємні дверцята, замасковані пейзажем із 
соняшниками на тлі української хати. Волохата рука по лікоть 
поринула в нутро сейфа й витягла трохи банкнот, розсортованих 
згідно вартості й складених в акуратні снопики. Саме завершилися 
вступні жнива, під час яких всесильний хазяїн вишу зібрав черговий 



урожай. І тепер втілені в грошових знаках великі українці мимохіть 
опинилися в одній компанії з ректором.  

«Спійманий»* та ув‘язнений у п‘ятисотгривенну купюру Сковорода, 
не схожий на себе, рожевий, прилизаний, як топ-менеджер будівельної 
компанії, зверхньо поглядав на фіолетового Грушевського вартістю у 
якихось п'ятдесят гривень. А той, анітрохи не бентежачись відміреним 
йому невисоким рангом, лукаво підморгував Лесі Українці, оціненій у 
двісті одиниць української девальвуючої валюти. Але горда жінка 
залишалася строгою й неприступною, мріючи на своєму бузковому 
паперовому полі про щось своє, незбагненне для політиків і 
президентів. А на лимонно-гірчичних сотках брели кобзарі, 
перемовляючись про щось їм одним зрозуміле з молоденьким 
Тарасом. І супилися на сотках розміром поменше, але тієї ж вартості, 
вже посивілі Тараси Григоровичі. І непоступливо, прямо в очі Великому 
Хімікові дивився суворий лик Каменяра зі своєї, що невідомо як 
затесалася в зібрання, пом'ятої двадцятигривенної. А ще недобро 
мружилося око, що прикрашало піраміду на звороті п‘ятисоток. 
«Жидомасони, бл... . Це все вони...» – пробурчав пан ректор. 

Дотик до хрустких грошових знаків у скрутний час утішав Великого 
Хіміка, але сьогодні вранці жадані купюри чомусь втратили свою 
цілющу властивість. Хімік заревів, як лев від зубного болю, згріб купу 
грошових паперів, мов те осіннє листя, й занурив руки глибше, у самі 
надра сейфа. Там під його тремтячими пальцями відгукнувся ніжним 
дзенькотом справжній метал. Ректор витяг цілу жменю важкеньких 
монет і довго споглядав, як на його долонях похмуро відливають 
червоним золотом царські п'ятірки. Вони пережили не одне сторіччя, 
пройшли через руки скнар, банкірів, казначеїв, казнокрадів, злодіїв, 
нумізматів, скупників краденого, жандармів, енкаведистів, кадебістів і 
їхніх спадкоємців есбеушників, плюндрувачів могил, імігрантів і 
біженців, і, нарешті, спадкоємців тих, хто приховав монети, віддавши їх 
на зберігання не сумнівним держбанкам, а праведній Матері-Землі. І 
одному Господові відомо було, скільки людського болю й крові 
коштували ці потьмянілі від часу монети, якими був оплачений вхід 
деяких абітурієнтів у храм науки, на воротях якої стояв він, Великий 
Хімік.  

Золота симфонія тішила слух ректора-нумізмата й заспокоювала 
його розбурхані нерви краще за валідол, персен чи горілку. Частина 
цих чарівних кругляків перекочувала в кишеню до судді, і це надавало 
ректорові впевненості у власній правоті. «А нехай спробують довести!» 
– з викликом подумав учений муж і почав зав'язувати на дебелій шиї 
краватку із золотавим тризубом. 

 
Розділ 9. Інше місто 



Перша зустріч героїв з паралельним Містом і його мешканцями 
 
Незвична порожнеча зустріла нічних мандрівників при виході зі 

скляних дверей метрополітену. Не тинялися містом мажори, нефори* 
та інші завсідники нічних клубів. Не розсікали простір вулиць промені 
фар ширяючих зі скаженою швидкістю автомобілів. Не ухала залізна 
довбня, забиваючи палі в тіло Землі, не маячили підіймальні крани, не 
матюкалися будівельники. Кудись зникла реклама, що наполегливо 
рекомендувала населенню горілку, цигарки, прокладки, політпартії та 
іншу погань. Було якось неправдоподібно тихо й чисто в цьому місті. 
Навіть недопалки, обгортки й пивні пляшки не шаруділи під ногами. 
Без вихлопних газів і асфальтних випарів дихалося незвично легко. 

«От він, Господи!.. – прошепотіла Лінкі. – Дивися, Славо, дивися, це 
наше місто!».  

Вигурін ішов, немов уві сні. Від небесного купола лилося м'яке 
сяйво, що освітлювало нічне місто. Ледве вловима музика органу 
доносилася звідкілясь із висоти. Це було Місто, якого вони не знали, 
але вже починали пізнавати. Лінкі пригадала, що тут вона часто 
бувала – теж уночі, але тільки у своїх снах. Вона летіла над Дніпром, 
до Лаври, над галереєю, що веде до Дальніх печер, прямувала у бік 
Великої Васильківської (у сновидіннях Лінкі вулиця була оточена 
пагорбами, що поросли густими заростями), ширяла над готичним 
шпилем костьолу св. Миколи...  

Ці сни повторювалися, і вона завжди невиразно відчувала, що саме 
це Місто і є справжнім, й існує воно в реальному житті, залишаючись 
невидимим для людей.  

…Софіївська площа – куди поділися забудови нових вандалів? 
Блідо-лимонний Місяць висвітлює фасади її стародавніх будинків. Хто 
тут живе? Чується тихе перегукування дзвонів Братського монастиря, 
йому відповідає відлуння з боку Десятинної церкви. Ні, це не міраж! 
Десятинна стоїть у своїй цнотливій красі в оточенні вікових дерев, як 
стояла одвіку. Нічне повітря ще зберігає вібрацію дзвонів. А десь 
унизу, на Подолі, на горі Щекавиці дзвонять у Всіхсвятській, а із 
Замкової відгукується Троїцька, озивається Борисоглібська й 
Воскресенська, велично звучить Михайлівський Золотоверхий*. Всі 
зруйновані київські храми співають осанну Всевишньому, зливаючись у 
єдину високу ноту. Тут, в Іншому Місті, вони залишилися 
недоторканними для прийдешнього хама. 

…У німому захваті брели наші герої стародавньою бруківкою 
невідомого й рідного Міста. У сяйві Місяця блищали куполи Софії 
Київської, очищеної від скверни новобудов. Гармати Київської фортеці 
дивилися тепер з бастіонів не на потворні скляно-бетонні будівлі, а на 



древній ландшафт Києва, по якому не раз в історії рухав свої війська 
загарбник. Цього разу ворог прийшов ізсередини. Не ззовні... 

– Дерева! Як багато тут дерев... – тихо зойкнула Лінкі. Вони вийшли 
на вулицю Толстого, де колись жили предки Вигуріна, виселені 
«господарями міста» із центру на безлику периферію.  

Це тут колись, в одну зі страшних ночей, у чорному «воронку»* 
відвезли у безвість прадіда Лінкі. Його родину поселили до бараку на 
околиці, а квартиру на Тарасівській зайняв той самий кат зі своєю 
родиною. Онук ката, власник великої будівельної фірми, депутат 
парламенту, живе тут і понині.  

Лінк із тривогою вдивлялася у вікна цієї лиховісної квартири, але 
зараз там мерехтіло полум'я свічі, хтось перебирав струни бандури, і 
дівчині здалося, що вона чітко бачить силует свого діда.  

– Лінк, а ми не одні тут... Подивися, – тихо вимовив Славко.  
Центром вулиці, взявшись за руки, йшли хлопець і дівчина. Вони 

раз у раз зупинялися для поцілунку. Потім, сп'янілі від почуттів, 
повільно закружляли бруківкою в такт музиці. 

 
Never cared for what they say,  
Never cared for games they play,  
Never cared for what they do, 
Never cared for what they know...  

 

– доносилося з боку квітучих акацій, із відкритих вікон 
стародавнього будинку. Начебто там сидів віртуоз-гітарист і виконував 
рок-баладу на акустиці. Ще з п'ятдесят років тому тут з розтруба 
патефона неслося у виконанні гучного контральто: «Отцвели-и-и уж 
давно-о-о хризанте-е-мы в саду-у-у..». І це тоді вважалося «попсою» у 
тих, хто тішив свій витончений смак ноктюрнами Шопена або сонатами 
Моцарта. А їх, визнаних посмертно геніями, теж у свій час поблажливо 
називали світськими музикантами. І натхненні хорали Йоганна 
Себастіана Баха свого часу піддавалися нападкам тих, хто жив, як їм 
здавалося, у злагоді з музикою небесною. Пісня «Nothing else matters» 
рок-групи «Metallika» звучала в унісон із переживаннями юної пари.  

Славко й Лінкі навшпиньки, боячись потурбувати закоханих, рушили 
далі. Якийсь час вони йшли притихлі й збентежені, занурені у свої 
юнацькі мрії. Їх повернули до реальності дзвінкі акорди копит коня, 
пущеного клусом бруківкою.  

– Послухай, – Вигурін перейшов на шепіт, щоб не сполохати 
закоханих. – Але ж тут, здається, немає машин!  

– А може, ми перенеслися на сто років тому?  
– Так ні ж, ця парочка одягнена так само, як ми з тобою, у нього 

навіть джинси, напевно, з того ж розпродажу на Святошино*, що й у 
мене...  



– Так, а в неї такі ж кеди, як мої. Може, запитати в них, що 
відбувається? – запропонувала Лінк-Лінк. 

– Ти знаєш, – задумливо вимовив Славик, – мені здається, ми самі 
повинні все зрозуміти. Це іспит. 

Лінкі, глянувши на нього, помітила зміни в його зовнішності: він 
начебто став трохи старшим і ледь-ледь змужнів... Його очі були 
спокійними, у голосі звучала впевненість і сила. Лінк дивилася на нього 
з вдячністю. Ні, вона все-таки не помилилася в ньому. Перший іспит 
хлопець витримав. І зовсім він не мамій, цей Вигурін... 

– Тепер ти схожий на автора своїх бойових статейок, – відважила 
вона комплімент своєму другові.  

– Дивися: їжачок! – намагаючись сховати зніяковілість, вигукнув 
Вигурін. Його обличчя просяяло радісною посмішкою. 

Великий, поважний, неляканий їжак задумливо перетнув 
Паньківську й, не поспішаючи, зник у квітучому чагарнику. Вітер 
здмухував пелюстки магнолій, і вони симетричним візерунком лягали 
на обтесані часом камені бруківки. З ними сперечалися абрикосові 
дерева, виливаючи довкруж хвилюючий весняний аромат.  

– Славику, це неймовірно! Тут усі дерева переплутали сезони, вони 
квітнуть одночасно... Все це неначе сон!  

Вигурін занурив обличчя в кетяг бузку, насолоджуючись його 
свіжими пахощами. 

Лінкі сміялася, вона була щаслива. Вона розуміла, що зараз 
збуваються її найкрасивіші, світлі сни. Кому дякувати за це? А місто 
продовжувало обдаровувати своїх нічних гостей. 

До ніг Лінк-Лінк пригорнувся якийсь ласкавий звір.  
– Фелікс?! Це ти? – зойкнула вражена дівчина. 
– М-р-р, – відгукнувся величезний котисько.  
Цього кота Лінкі давно вважала зниклим. Як їй не вистачало його –

адже він був найрозумнішим, найвідданішим з усіх її котів… Фелікс із 
ніжністю глянув на улюблену хазяйку, з муркотінням потерся об її ноги 
і діловито зник у кущах шипшини. Вона не стала його стримувати, 
щось підказувало їй, що в цьому місті тваринам жилося набагато 
безпечніше. І це дійсно було так: тут ніхто ніколи не говорив їм 
«тпрусь!», ніхто не кидав їм отруєного м'яса, не штурхав ногами, не 
відправляв на шкуродерні... Ціла колонія пухнастих щасливців 
знайшла свою тиху обитель у цій чудовій місцині. У заростях, що 
незвично порозросталися на Паньківській, миготіли їхні граційні 
силуети й горіли відбитками місячного сяйва очі. 

– Послухай, а може, це філія котячого раю? Сюди відправляють 
кішок, з якими за життя обійшлися жорстоко й несправедливо? – 
запитав Славко. 



– Можливо. Але я любила свого кота найбільше на світі. І однаково 
не змогла врятувати його від лиха... А ще, мені здається, сюди 
поселяють якихось особливих людей. А ми з тобою що тут робимо? 
Поглянь, адже ми тут не одні, Славо, – притишено вимовила дівчина.  

Назустріч їм рухалася ще одна парочка, що здалася їм знайомою. 
Славко та Лінкі помітили, що в них вогке волосся, промоклий наскрізь 
одяг... 

– Та це ж ті самі діггери, що зникли! Я знав їх… – прошепотів 
Славко. – Агов, хлопчики-дівчатка, як ви сюди потрапили? 

– Нас привів сюди Клов... – відповів хлопець, тримаючи в обіймах 
свою промоклу до нитки супутницю. 

І раптом з темряви почувся дзюркіт води й перед очима 
ошелешених Славка та Лінкі постало водяне чудовисько. Воно м'яко 
огорнуло діггерів своїми водяними руками й понесло їх у темряву.  

Лінкі й Славко стали як укопані. Вони мовчки вдивлялися в той бік, 
де тільки-но стояли діггери, яких потягнув за собою дух підземної ріки 
Клов – у якихось дуже важливих, їм одним зрозумілих справах. 

– Ти знаєш, у мене завжди було відчуття, що вони живі, – отямився 
Вигурін. 

– А може, ми потрапили у світ мертвих? Але ж ми з тобою живі? Як 
ти думаєш? 

– Ще й як! – посміхнулася Лінкі й простягнула йому свою долоню. 
Славко несміливо доторкнувся до неї. Дівчина відчула, як по долоні 
струменіє його тепло. Що б вона робила без Вигуріна? Навряд чи вона 
відважилася б піти в ніч одна.  

У синьо-зеленому небі висів повний Місяць, у повітрі розливалася 
божественна музика. Вигурін дістав блок-флейту, що завжди лежала в 
його репортерському портфелі. Він спробував відшукати лейтмотив. 
Мелодія лягала у вже задану тональність, доповнюючи її новими 
інтонаціями. Ніколи ще не вдавалося хлопцеві зіграти так, як зараз. Він 
перехопив захоплений погляд подруги. 

– Дивися, Лінк, там таке таємниче світло... 
У вогнях ліхтарів танцювали метелики. Нічна кав‘ярня вабила не 

тільки мандрівників роду людського. 
За одним із винесених у сад столиків сидів сухорлявий чоловік. Біля 

нього лежав понівечений велосипед, який, вочевидь, побував у 
страшній пригоді. Чоловік зосереджено писав щось, не помічаючи 
пари, що наблизилась до нього. 

«Що ви пишете?» – хотілося запитати у дивака, проте ні Славко, ні 
Лінкі не посміли порушити спокій незнайомця. Він заговорив сам, 
немов почув їхні думки. Старий велосипедист був зовсім сивий, але 
його очі сяяли невичерпною молодістю. Спокійно й довірливо він 
дивився на молодих людей.  



– Я пишу книгу свого життя. Я увесь час не встигав цього зробити 
за перекладами чужих книг. А ви як потрапили сюди? Адже ваші 
велосипеди цілі? – чоловік із жалем перевів погляд на свій 
понівечений велосипед. 

– Напевно, випадково. Просто поїхали кататися вночі, і от... – 
простодушно відповів Славко. 

– Сюди випадково не потрапляють, – посміхнувся велосипедист. – 
Незабаром ви про це дізнаєтесь.  

І він знову занурився у свої письмена. 
Як зачаровані, брели молоді люди нічним містом. 
Північний вітер гнав з боку набережної свіже річкове повітря. Тут не 

було смороду сміття, не було автомобільних викидів, не було й самих 
автомобілів... Усі суєтні думки тут стихали, усюди панувала сама 
безтурботність. І тільки з бірюзових небес, як і раніше, лилися ледь 
чутні звуки органу. Їхнє врочисте звучання налаштовувало на 
піднесений лад. Мандрівники тихо ступали далі й котили велосипеди в 
безгомінні нічних вулиць.  

Вигуріна не полишало почуття, що під землею хтось є. Діггери? 
Старий буркотливий Клов?.. Дорогу перебіг їжак, відволікаючи 
Вигуріна від його роздумів. На кінчиках його колючок спалахували 
іскринки. Він зник, як і з'явився, – з нізвідки в нікуди.  

 
Інтерлюдія 1 

«Сидір»* із сюрпризом 
 

– Агов, чувак, дай закурити, – флегматично мовив омонівець на 
вході, звертаючись до заклопотаного будівельника. Саме вантажили 
чергову бетонну секцію нової двадцятичотирьохповерхової «свічки». 
Масивний зелений паркан оточував майбутню будівлю. Удалині поруч 
нього самотньо майоріли на вітрі два маленьких плакатика з написами 
«Боже, покарай мародерів!» і щось ще про варварів і монголо-
татарську навалу на київську землю. 

Омонівець подзьобував сємки* і ліниво стежив за бабусею, що 
моторно дріботіла повз забудову. Однією рукою вона спиралася на 
костура, а в іншій тримала якийсь предмет, загорнений у газету, – ні 
дати не взяти, «сидір»* з їжею, що брали на роботу в радянські часи. 

Омонівець подумав про те, що до кінця зміни залишилося дві 
години, й позіхнув. Бабуся якось скоса глянула на нього й 
попростувала далі. 

Аж раптом омонівець оторопів. На протилежному боці вулиці 
дефілювала «супермодель», чиї округлі стегна були ледь прикриті 
суто символічним клаптиком джинси. У цей момент бабуся змінила 
свій курс, неквапливо підійшла до зеленого паркану, поставила свого 



«сидора» на землю й заходилася розгортати газету. У її руках 
опинилася банка із прозорою райдужною рідиною. І коробка сірників.  

Бабуся без поспіху відкрила банку й виплеснула її вміст на паркан. 
Потім неквапливо й зосереджено чиркнула сірником і піднесла її до 
таємничої рідини. Спалахнуло полум'я.  

«Супермодель» послала омонівцеві повітряний поцілунок і зникла в 
найближчому  парадному. Свою роль вона виконала першокласно. 

Поки бабуся по-хазяйськи загортала в газету порожню банку, на 
будівництві почалося щось невимовне. Палійка задріботіла собі своїм 
курсом. Густий мат омонівця, що уперше в житті не знав, чи вбивати 
йому порушника порядку на місці, чи відпустити з миром, не зміг 
заглушити фінальну фразу бабусі, вимовлену із задоволеним 
саркастичним смішком: 

– Гарні забудовники нехай лежать у гарних трунах, а погані – у 
поганих… 

 
Інтерлюдія 2 

Класний стрілець 
 
– Знову ці виродки протестують, бл..., – сердито пробурмотів 

роботяга в жовтогарячій касці, спостерігаючи, як по той бік паркану 
збирається юрба й лунають гнівні вигуки.  

Неподалік у кронах дерев шумів вітер. У сутінках чорніла хаща 
міського парку, що впритул підступав до будівельного паркану.  

Колись і по цей бік огорожі земельна ділянка була парком: із 
доріжками, протоптаними людьми, що мешкали поруч, із білками, що 
стрибали посеред гілля й брали їжу з рук, із солов'їним щебетом... 

Тепер тут зяяв залитий бетоном котлован.  
Вечоріло. Люди все прибували, їх було вже біля півсотні. Жваві 

бабусі й жінки середнього віку з блиском в очах і рішучістю чинити опір 
усім, хто зазіхне на їхній парк. 

Ворота будмайданчика почали методично коливатися під їхнім 
натиском.  

Охорона по рації радилася з начальством. Чулися уривчасті 
репліки: «Гасити їх?» – «Гасіть... Прийом. Прийом!». 

А за парканом пронизливо стрекотали коники... 
Омонівці в чорній загрозливій формі вишикувалися уздовж воріт, а з 

протилежного боку з войовничими вигуками «Налягай!» почався 
штурм. 

Поки доблесні охоронці кийками відганяли від воріт жінок і бабусь, 
до протилежної сторони будівництва під'їхав легковик. Номери його 
були прикриті фанерою, вікна затоновані. З машини вийшов молодий 
хлопець у спортивному костюмі. Дістав з багажника якийся довгастий 



предмет, що виявився пневматичною рушницею. Не поспішаючи, 
пересмикнув затвор і став стріляти понад парканом, ретельно цілячись 
по «мішенях». 

Один за одним полопалися всі прожектори на будівництві, картинно 
розбризкуючи діамантовий розсип скла. Будівництво відразу поринуло 
в пітьму, і чутні були тільки переможні вигуки людей з того боку 
паркану та лайка охоронців і будівельників. 

Тепер територію протистояння опечатають і розпочнеться 
розслідування. Будуть шукати того, хто стріляв. Справа затягнеться на 
кілька років, і законсервоване будівництво доведеться згортати через 
«несприятливий інвестиційний клімат». А там і термін оренди мине. 

А невідомого стрільця так і не знайдуть. 
Хлопець ретельно навів приціл і збив пластиковою кулею останню 

«мішень» – найяскравіший прожектор. Задоволено посміхнувся, 
складаючи в багажник свою вірну зброю.  

Він знав, що він класний стрілець. 
 

Розділ 10. Захист Лісу 
Про Світлану, ековоїнів і «бессмысленных» 

 
 

Представник забудовника: «Шо ви з цим вашим озером носитесь? Забєтоніровать нада 
всьо і торговельно-розважальний центр построїть. Із вбудованою інфраструктурою. А то там 
одні жаби квакають!». 

Голос із залу: «А хоч би й жаби! Мої діти тих жаб тільки на малюнку бачили!..». 
                                 (Із протоколу громадських слухань 

з приводу забудови рекреаційної зони) 
 

                                              «Пани мої дрібнесенькі, а воші, як біб». 
                                                                                            (Народна мудрість) 

 

Світлані не спалося. Вона лежала в наметі й вслухалася в досвітню 
пташину симфонію.  

Раптом пролунало стрекотіння сорок і різке вороняче каркання. 
Птахи подавали один одному сигнали тривоги. Світлана вийшла 
назовні. У цю ніч випала її черга охороняти прибудинкову територію 
від забудовників. Мешканці спорудили шлагбаум, щоб припинити в'їзд 
до їхнього двору. Світлана тривожно озирнулася. Шлагбаум був на 
місці, але з боку лісу доносилося якесь підозріле шарудіння.  

Двадцять років киянка дивилася на волохате диво Лісу з вікна свого 
будинку, кожен її ранок починався з того, що вона пила цілющий 
аромат його сосен. Неможливо було уявити, що цей чудесний краєвид 
зникне назавжди за фасадом висотки.  

Світлана здригнулася: здалеку наростав рев бетоновоза. У Лісі 
чулися приглушені голоси, миготіли якісь тіні. Захисниця Лісу 
відправила умовний сигнал по мобільному. Через кілька хвилин з її 



будинку вже квапливо виходили ще сонні пенсіонерки й мами з 
маленькими дітьми.  

Мешканці вишикувалися в неструнку лінію, перегороджуючи в'їзд у 
двір. Вони встигли вчасно: з натужним гуркотом у дворик спробував 
заїхати бетоновоз. Водій брудно вилаявся, але змушений був 
зупинитися перед живою перешкодою. Світлана з тривогою поглядала 
у бік лісу й тремтячими пальцями набирала номери Назара, Дрока, 
Стрижа, Щорса... Вони обіцяли прийти в будь-який час, як і годиться 
справжнім воїнам. Цінувалася кожна хвилина. Світлана встигла 
повідомити про назріваючу небезпеку міліцію, а також співчуваючих 
депутатів. Вранішня пора, однак, не налаштовувала останніх до 
подібного рандеву з електоратом.  

Тим часом із лісу виринула банда бритоголових молодчиків у 
маскувальній формі. Вони рухалися мовчки, спідлоба вп'явшись 
налитими кров'ю очима в своїх ворогів – юрбу жінок, що щулилися від 
ранкової прохолоди. Світлана подивилася на бандитів зі світлою 
посмішкою. Їй було спокійно-спокійно, ще ніколи в житті вона не 
відчувала подібного спокою. Ні, вона не віддасть їм ані п'яді свого Лісу, 
як не віддасть дитячого майданчика, де гралися її діти, навколо якого 
жінки висадили фруктові дерева й виростили розкішний квітник…  

Безтурботна посмішка грала на вустах жінки. 
У цей час бандити кинулися в атаку, вишикувавшись «свинею», 

розсікаючи юрбу жінок і дітей. Вантажівка зловтішно рикнула й 
повільно рушила у двір.  

І тоді захисниця Лісу лягла на проїжджу частину, перегородивши 
своїм тілом шлях монстрові. Бетоновоз важко зітхнув і загальмував. 
Раптом Світлана відчула, як її грубо хапають за руки й за ноги, 
піднімають і кидають на газон поруч із дорогою. Віддалік плакали від 
безсилля жінки, з якими вона садила дерева. Світлана мовчки 
піднялася, обтрушуючи одяг, раптом їй пригадалася приказка, яку 
Світлана давно в дитинстві почула від покійної бабусі, бідової вдови 
репресованого селянина: «Пани мої дрібнесенькі, а воші, як біб». У цей 
час до місця подій під'їхав червоний «опельок» представника фракції 
«Україна – наша» у районній раді. 

– Що це тут відбувається? А дозвіл на пікет у вас є?! А де ваші 
чоловіки? – застрочив депутатик питаннями, звертаючись до 
невеликого натовпу. 

– Всіх чоловіків перебили під час Другої світової. Дозвіл у нас від 
Господа Бога. А от де дозвіл на загарбання нашої території – це 
питання! – виступила вперед Світлана. 

– Буде, буде вам дозвіл... – бурмотів депутатик.  
До діалогу підключилася юрба. Жінки, потираючи синці, що 

залишилися від грубих поштовхів найманців, оточили представника 



влади. А тим часом бритоголові квапилися встановити секції 
розбірного алюмінієвого паркану навколо захопленої території.  

Менти, що прибули за викликом, і якісь невідомі із громадянського 
об'єднання «ХУК» з байдужим виглядом знімали на камеру, як дужі 
молодики відтирали Світлану та інших бунтівниць. Один «слуга 
закону» демонстративно відвернувся, записуючи на капоті «бобика» 
показання до протоколу й констатуючи собі у виправдання: «Я нічого 
не бачу...». 

Раптово до події підключилися нові діючі особи, і немов вихор 
пронісся уздовж паркану. В атаку кинулися Назар, Дрок, Щорс і весь 
їхній нечисленний, але міцний бойовий загін, що з‘явився вчасно.  

«Егей, «бессмысленные*»! – вигукнув Щорс і кинувся в бій із 
«братками». 

Бритоголові не встигли отямитися, як одразу отримали по кілька 
потужних ударів і залишилися лежати в траві. Депутатик заволав і 
схопився за мобілку. Його руку перехопили чіпкі пальці Стрижа: 
«Спокійно, дядьку! Ми самі тут порядок наведемо», – тихо й виразно 
мовив він. Світлана дивилася на ековоїна із замилуванням. «Ні, не всіх 
перебили в Другу світову», –  подумалось їй. 

До неї підійшов усміхнений Назар.  
– Так вони навіть штовхатися як слід не вміють! – весело відзначив 

він. 
Найманців для вигляду «пов'язала» міліція, що приїхала захистити 

бандитів від жінок і дітей. Ековоїни, здобувши перемогу, встигли 
зникнути в лісосмузі й прилеглих вулицях, депутатик із брудною 
лайкою розгорнув свого «опелька» й дав тягу... На місці побоїща 
залишилися повалені секції паркану, роздавлений під колесами 
бетоновоза намет Світлани, й усе ще стояли схвильовані, але 
тріумфуючі люди. З під'їздів із пляшками пива з виглядом переможців 
виходили мужички.  

Мент у «бобику» монотонно надиктовував свідчення на мобілку 
невідомому співрозмовнику: «Фірмі «Київекобуд» був нанесений 
матеріальний і моральний збиток, сума уточнюється, мирно 
налаштовані будівельники були побиті агресивними провокаторами, 
що вимагають від фірми хабара у розмірі ста тисяч доларів (є свідки). 
Громадські слухання були проведені законно, всі мешканці 
мікрорайону схвалили будівництво одноголосно, всі документи на 
будівництво погоджені в Київраді. В оперативному втручанні нема 
потреби, для з'ясування обставин затримані... е-е-е... невідомі особи, 
що невідомо як опинились на місці будівництва. Співробітники МВС 
захистили їх від агресивно налаштованої юрби». 

Поруч уже стояв спритний журналістик газети «Сутінковий Київ», 
що вчасно увімкнув диктофон. Наступного дня доповідь 



правоохоронця, що «нічого не бачив», без купюр сяяла на другій 
сторінці «СК», відразу після хроніки політичних подій. З фотографією 
зруйнованого паркану й підтекстовкою: «Антизабудовний рекет завдав 
матеріальної шкоди фірмі «Київекобуд» у розмірі ста сорока тисяч 
доларів. Погромники будуть покарані за кримінальний злочин».  

 
Інтерлюдія 

Поцілунок як реалізація ницих інстинктів, що піддається 
оподаткуванню 

 
Васюля і Сашуля за завданням Хама Грядущева довго ламали 

голову, чим би ще залатати діри в міському бюджеті. Податок на 
дихання чистим повітрям вище десятого поверху вже був уведений. 
Архітектурні пам'ятки були успішно закладені російським товаришам з 
корпорації «Pisetz-Plaza-i-partnyory». Податок на пил від коліс 
перебував на розгляді в Київраді. У підсумку, проконсультувавшись із 
провідним фахівцем в області моралі Лаврентієм Паличем 
Полісученком, Грядущев придумав новий винахід по вибиванню 
грошей з населення, що одержав у народі назву «будки любові». 

Суть нововведення була проста, як усе геніальне. У парках, на 
вулицях та в інших громадських місцях були встановлені спеціальні 
будки, що нагадували біотуалети, на яких були намальовані яскраво-
червоні складені бантиком губи. Подейкували, що вони були 
змальовані з натури самого градоначальника. Вхід до кожної будки 
прикрашав напис великими буквами: «Вхід 5 грн. Студентам – 3 грн. 99 
копійок». А далі – дрібним петитом: «Місця для здійснення діянь, не 
відповідних моральним критеріям, котрі можуть сприяти спонуканню 
негідних інстинктів у глядачів, пропагують неповагу до батьків* та не 
рекомендовані Національною комісією з питань моралі».  

Відтепер цілуватися на вулицях було забороненим плодом, за 
який міліція могла здерти чималий штраф, посилаючись на Закон 
«Про захист суспільної моралі». Лаврентій Палич Полісученко, що за 
службовими обов‘язками набив оскомину, проглядаючи усілякі 
«малинки», «полунички» та інші «фруктово-ягідні» видовища, був 
цілком задоволений своєю ідеєю. Чи поповнювався бюджет міста – це 
інше питання. 

А взагалі всі жили, як і раніше. Тільки тепер, цілуючись на вулиці, 
кожен ставав трохи бунтарем і революціонером. 

 
Розділ 11. «Парасенка замовили» 

Про справді свіжі новини, які Гусак проковтнув і не помітив, про 
вишукану страву із суперечливою назвою та цілющий  вплив 

колготок на творчий тонус редактора 



 
За вікном було сіро й похмуро. Тільки звичний паркан навпроти 

раптом розцвів свіжими агітками з написами «Паркану – ТАК!», 
«Редактору «Zaboru-da.org.ua» Петрові Гладкому погрожують 
‗‗cицілійськими ластами‘‘», «Біля стін МВС вимагали припинити 
погроми будмайданчиків»...  

«Знову Пєтька бавиться, – подумав Гусак. – Мало, видно, на 
виборах заробив». Редактор презирливо позіхає, затягується 
ароматним димком і відвертається від жовтої преси, що 
розташувалася на безкоштовних парканних площах. 

– Надюшо, ну що там у нас сьогодні? – нудним виробничим голосом 
цікавиться Семен Поліграфович, відкинувшись у кріслі, закривши очі й 
усім виглядом демонструючи готовність слухати музику заголовків 
свіжоспечених статей.  

Надя старанно декламує: «Російські війська захопили Крим», 
«Інфляція підскочила за тиждень на 20 %», «Урожайність конопель на 
українських чорноземах зросла на 34 %», «Колготки Маші Распутіної 
продали на аукціоні за 3 тисячі доларів»... 

– Стоп! – стрепенувся Гусак. – Які ще колготки? 
– Ось такі, Семен Поліграфович, – муркоче, задираючи спідницю, 

секретарка. Затуманений погляд головреда новин поринає в 
споглядання ажурного візерунка. Надя з викликом тримає паузу.  

– А-а-а... Е-е-е... Ну добре, нехай буде, нехай буде, – підкручуючи 
вус, муркоче головред. – Продовжуй!  

Надя автоматично продовжує піднімати спідницю.  
– Та не те продовжуй! – вибухає Семен Поліграфович. 
Надя похоплюється і, як нічого не бувало, методично продовжує: 

«Пропало двоє діггерів (м-м-м, перепрошую, діггери в нас уже були)... 
Пропало двоє велосипедистів». 

– Які ще в дупу велосипедисти?! Подивися, що робиться в країні! У 
мене площі горять! Медведєв війська в Крим увів, блін. В озерах 
піраньї... того... генетично модифіковані, пожирають наших рибалок...  

– Ой, Семене Поліграфовичу, а оце випадково не наша Лєнка? Ну 
така припанкована, що з анархістами водиться... Дивіться, от 
фотографії, і хлопець із нею, ботанік... 

Семен придивляється до світлини. 
– А-а-а, це та сама, котру я вигнав за раздовбайство? Так-так. Не 

хотіла тренінги зі мною проходити. Принципи в неї, розумієш... – 
мстиво примовляє Гусак. – Так що там, пропала? – діловито перепитує 
редактор. 

– Так от, пишуть, тиждень тому виїхала з бойфрендом покататися 
на велосипеді й відтоді як під землю провалилася. І цей чудик із нею, 
виходить, теж... 



– Ну добре, постав там на останню сторінку, на сто знаків, не 
більше. – Гусак знову поринає в медитативний стан. А потім раптом 
втикає в Надю дві чорні тривожні крапки:  

– А ти столик у ресторані зарезервувала? У мене ж сьогодні з 
Обжоровим ділова зустріч!  

– Аякже, як ви наказували, – звітується Надя, виймаючи з ящика 
стола пляшечку із яскраво-червоним, під колір босоніжок, лаком для 
нігтів. 

Гусак не вгамовується:  
– Ти мене чуєш? – (інтимно). – Треба Параcенка замовити. 
Надя злякано здригається:  
– Як «замовити Параcенка»? 
– Дурепа! Що в тебе в голові? Звичайнісінько замовити! Це 

улюблена страва нашого шефа. «Параcенко в шоколаді» називається. 
Подається гарячим, при свічках, під гімн України.  

– О'кей, Семен Поліграфович, замовлю, я ж не знала... Ви просто із 
цим тренінгом усе забуваєте! – дівуля ревниво надуває губки. – А мене 
туди не запрошуєте... 

– Ой, Надя, дограєшся. Зараз я тобі прямо тут тренінг улаштую, – 
хтиво підморгує редактор.  

Надя, манірно потупивши очки:  
– О'keй, Параcенко, так Параcенко... 

 
Розділ 12. «Київський базар» 

 

Про те, як зазнав фіаско теле-ескорт-сервіс і не за сценарієм узяв гору 

vox populi*  

 

– Доброго дня! З вами ток-не-шоу «Київський базар», – оголосила 

сувора й завжди зібрана телеведуча Ріта Розанова, що працювала в амплуа 

непохитної Феміди київського масштабу. – Сьогодні ми вкотре шукаємо 

істину разом. З нами в прямому ефірі....  

І вона заходилася представляти учасників телепередачі: 

самовдоволених, у костюмах від Кардена і Версаче власників будівельних 

фірм та їхніх послужливих лобістів із депутатськими значками. Ріта з 

незворушним виглядом карбувала передбачений сценарієм текст. 

– Сьогодні депутати Київради з надзвичайною одностайністю схвалили 

проект благоустрою Київської фортеці та реконструкції Софії Київської. 

Яким чином склалося, що ці проекти стали цементом, який несподівано 

скріпив розрізнені фракції Київради? Слово надається одному із наших 

експертів Левку Похабідзе – депутату Київради, генеральному директору 

будівельної компанії «Юрський період». 

Депутат: 



– Духовна спадщина Києва, матері міст руських, потребує сьогодні 

перегляду та вливання нових інвестиційних ресурсів. На сьогоднішній день 

Київська фортеця нам не потрібна, оскільки Києву вже давно не загрожує 

жодна небезпека. Площа, зайнята цими зруйнованими часом будівлями, 

експлуатується вкрай нерентабельно і не приносить прибутку, і тому 

Київрада ухвалила рішення розчистити її територію і побудувати на її місці 

сучасний елітний торговий центр «Фортеця-Ленд». На сьогоднішній день ми 

приступили до зачистки цієї території від дерев-самосійок, на що з бюджету 

міста вже виділені кошти. Деревина цих дерев буде використана для парканів 

навколо будівельних об'єктів нашої корпорації... 

Гнівні голоси з залу: 

– Що значить «самосійки»? А кисень вони повноцінний дають! 

– А узгодження з екологічною комісією?! А ЮНЕСКО?! 

– Прошу дотримуватися регламенту, – обірвала Рита депутата-

забудовника. – У нас в залі є заслужений експерт-еколог Влад Борижкін. 

Тільки не більше трьох хвилин, будь ласка. Регламент. 

Борижкін: 

– Цей проект передбачає значне вдосконалення дикої природи. Це 

ексклюзивний проект, в результаті якого, я гарантую, природа буде 

збережена, мало того, вона стане ще кращою... 

– Дерева будуть значно зеленішими, небо блакитнішим, а вода 

водянішою, – в’їдливо кидає із залу інтелігентний бородань. 

Ріта: 

– Вам, Олександре, обов'язково буде надано слово, а без мікрофона 

ваших реплік телеглядачі не чують, – в куточках губ телеведучої ковзнула 

глузлива посмішка. – Отже, ви майже переконали киян, що Київська фортеця 

їм не потрібна, – продовжила ведуча з показним сарказмом. – А що у нас по 

Києво-Печерській Лаврі? Слово депутату від Партії провінціалів України 

Василю Рагулю. 

Депутат Рагуль: 

– Лавра простояла вже, е-е-е... п'ять століть... 

Ріта: 

– Пробачте, майже десять! 

Рагуль: 

– Е-е-е... Тим більше, її будівлі вже давно морально застаріли. Група 

наших архітекторів під керівництвом Дєдушкіна та за одностайного 

схвалення комітету Київради щодо захисту історичних пам'яток на чолі з 

Поваренком розробила новий, оптимізований проект ущільненої забудови 

цієї території. За попередніми розрахунками, демонтаж Лаври обійдеться 

місту всього в 157 мільйонів у. о., але прибуток від нового будівництва 

поповнить бюджет на 658 мільйонів у. о. Наші партнери, висококваліфіковані 

фахівці в області фен-шуй із Китаю, стверджують, що астральна аура міста 



від цих перетворень значно покращиться і змінить колір із уже застарілого 

синього на гламурний рожевий... 

Натхненну тираду Рагуля різко перебиває голос із залу: 

– На святиню заміряються, рагулі кляті! 

– Руйнують Лавру, та ще з наших податків! – Сердито додає інший. 

Депутат Рагуль надуває щоки й червоніє, мов буряк. У цей момент 

раптом вибухає і топає ніжками депутат Київради Андієвський: 

– Якось неправильно у нас сьогодні передача складається! І публіка 

прийшла якась неправильна! 

Депутат із докором дивиться на Ріту, але ведуча вперто дивиться в 

камеру і продовжує віщати: 

– Як бачите, у нас зав'язується гостра полеміка. Прошу дотримуватися 

регламенту. Я обіцяю: кожен сьогодні отримає слово! – Потім звертається до 

експертів: 

– Панове, але ж Лавра внесена до списку ЮНЕСКО. Як би ви 

прокоменту... 

Договорити Ріта не встигла – в цей момент у студії раптово погасло 

світло. 

Ведуча оговталась першою й спробувала заспокоїти публіку. 

Тремтячими пальцями вона увімкнула мобільний й заходилася когось 

видзвонювати. Чутно було її вигуки: «Як, на всьому Хрещатику зник?! Як у 

всьому районі відключили? От свині!..». Потім звичним сталевим голосом 

звернулася до публіки: 

– Панове! Мені тільки-но повідомили, що світло зникло у всій будівлі 

телеканалу і в усьому районі. Причина – пошкодження кабелів у зв'язку з 

будівельними роботами в Софійському фітнес-центрі. На жаль, ми змушені 

перервати нашу передачу. Обережно і ввічливо просуваємося до виходу! 

Зал загудів, як розтривожений вулик.  

У напівтемряві до ведучої підбіг Андієвський і парочка нардепів: 

– Що за неподобство?!  

– У нас уже все проплачено!  

– Поверніть гроші! 

Ріта, користуючись темрявою, тікає від розгніваних замовників. Тим 

часом у залі починається справжня паніка, що переходить у мордобій. У 

непроглядній пітьмі чути, як люди зриваються з місць, лунає тупіт ніг. 

Спалахують ліхтарики мобільників, вихоплюючи з темряви бородате 

обличчя чоловіка, що викрикує: «Я тобі покажу, в бога мать, фен-шуй!». 

– Ах ти ж падло таке! – Вторить йому літня жінка у селянській терновій 

хустині. 

Чутно глухі удари по вгодованому тілу народного обранця, 

супроводжувані напучуваннями: «Ось тобі інвестиції! Ось тобі гламур!.. 

Рожевий, бл…!». 

– Міліція! Охорона! – верещить депутат. 



Тим часом до будівлі телецентру з вереском гальм під'їжджають 

пожежні машини, «швидка», наряд міліції і «Беркут» – про всяк випадок... 

 

Інтерлюдія 

Ділове рандеву відомої телеведучої 

 

Зсередини елітний клуб «ДМБ-Люкс» був збіговиськом нуворишів і 

лакуз, що живилися крихтами з їхнього столу. Вигурін, знудившись, 

вештався серед цієї публіки, не маючи бажання діставати і розчохлювати 

фотоапарат. Грала нудна музика, найменована в цих колах «клубною» 

(насправді вона називалася чи то «хаус», чи то «R'n'B». Словом, ця несмачна 

жуйка звучала на мейнстрімових танцмайданчиках протягом 2000-х. З ритм-

н-блюзом цей жанр, на жаль, нічого спільного не мав). 

На зміну «елітному» діджею прийшов якийсь недоспівак по кличці Вєня 

Боярських. Він так немузично шепотів у мікрофон і так неартистично 

вихилявся на підсвіченій сцені, що Вигурін не витримав і вийшов. Він 

піднявся килимовою доріжкою відразу на четвертий поверх закладу, 

намагаючись сховатися від чужого йому саунду. 

У різношерстому збіговиську мажорів і примажорених журналіст 

помітив довготелесу постать Шершньовського, відразу з двома дівулями, що 

за звичаєм супроводжували «громадського активіста» на подібних заходах. 

Шершньовський натхненно схиляв до співпраці групу осіб, дотичних до 

мистецтва. Всі вони не випадково зібралися на вечірці – відзначали річницю 

заснування якогось попсового радіо. 

Погляд Вигуріна зупинився на ще одному знайомому обличчі, причому 

цю персону він бачив не далі ніж позавчора, на черговій передачі «Київський 

базар». Це була телеведуча Ріта Розанова, причому і на багатолюдному 

навколомузичному заході вона носила всю ту ж холодну відчужену маску 

бійця зі світовим злом. Здавалося, ще мить – і вона промовить своє урочисте 

«Знайдемо істину разом!». Щоправда, зараз її оточували далеко не декорації 

гостросоціального «ток-не-шоу». 

Поруч із Рітою сиділо двоє чоловіків. Трійця про щось домовлялася. 

Щось підказувало журналісту, що чоловіки були з тієї породи людей, яка 

нагребла грошей на фінансових пірамідах, трастах, торгівлі наркотиками й 

краденим газом та звичайному рекеті. В той самий час покоління Вигуріна 

ходило до зубожілих шкіл, а їхні батьки животіли на триста гривень на 

місяць. 

Ось рука з розкішним перснем дістала з внутрішньої кишені піджака 

пачку доларових купюр. Гроші без зволікання зникли в ридикюлі Ріти. 

Всі троє переглянулися, потиснули одне одному руки, підняли келихи з 

вином, пригубили... 

Вигуріна відволік Шершньовський, який нав'язливо пропонував 

познайомити журналіста з якимись важливими стовпами шоу-бізнесу. 



Стовпи та інші ВІПи Вигуріна не цікавили, піарником Вєні Боярського чи 

інших зірок сумнівної сцени він не збирався ставати. З його очей не йшло 

побачене: Ріта, колишні рекетири, пачка «зелених». «Знайдемо істину 

разом»...  

Вигурін покинув елітний клуб, просмерділий попсою і дорогими 

парфумами, так і не зробивши жодного знімка. На виході він помітив 

знайомий силует телезірки, що зник у надрах автомобіля бізнес-класу. 

 

Розділ 13. 

Падіння телезірки та повчання шибеника   

 

У телецентрі панувала моторошна тиша. Ріта зняла черевики на високих 

підборах і побрела навмання в суцільній темряві, шукаючи вихід. 

Роздратовані голоси замовників телешоу віддалялися. 

Раптом вона побачила тонкий промінь, за яким і пішла. Він 

розширювався, перетворюючись на сніп світла, і раптом вихопив із темряви 

жіночий лик небесної краси. «Оранта», – ошелешено прошепотіла Ріта. «Це 

ж Софійська ікона...».  

Зненацька відчинилися двері, розверзлися стіни. Ріта відчула, як її ноги 

відриваються від землі, й безмовно зойкнула. Невідома сила понесла її над 

дахами міста, зовсім не схожого на те, яке вона знала. 

Це було місто, втрачене киянами назавжди й без вороття. Ось Хрещатик, 

не знищений динамітом, з нев'янучими віковими каштанами, не зруйнований 

тодішніми хамами Михайлівський Золотоверхий, справжній Успенський 

собор, без сусідства музею ВВВ з «залізною бабою», розквітлий сад на 

вулиці Ломоносова (Ріта пригадала людей, які боролися з продажним 

ректором за його збереження), і знову центр, Пейзажна алея, повстала з руїн 

Десятинна церква... 

Але де ж люди? Де мешканці цього чудесного міста? «Це сон», – 

подумала Ріта, усвідомлюючи, що все-таки це дійсність. Невидима сила 

несла її над містом, що існувало лише на фотознімках, в архівних записах і 

переказах людей. З висоти, в небесному сяйві вона бачила його, як на долоні. 

З подивом Ріта відзначила, що обриси міста схожі на людське обличчя. «Ось 

яке воно, справжнє Місто!», – прошепотіла Ріта. У цей момент дівчина 

відчула, що плавно йде на зниження. 

«Пейзажка... невже Пейзажка?». 

Ріта помітила під липами (так, уцілілими липами!) знайомі силуети. Ось 

журналістка Лінк, бородатий Глумов, який так і не дочекався слова на «ток-

не-шоу», Світлана, яка захищає свій Ліс, Назар, Дрок, Щорс, Лука, яких в 

місті називають ековоїнами. Цих людей Рита запрошувала в студію, але для 

їхніх виступів завжди «не вистачало ефіру». Втім, вони воліли не говорити, а 

діяти. 



До приземлення залишалися лічені секунди. Але раптом порив 

шквального вітру захопив її і поніс кудись убік. Пейзажна алея та люди, що 

сиділи під липами, пронеслися повз неї. Потім – Лавра, Парк Перемоги, 

схили Дніпра... 

...Щось живе заворушилося в кишені строгого ділового костюма Ріти. 

Вона відчула, що полу піджака відтягує щось важке. Ведуча засунула руку до 

внутрішньої кишені й відчула знайому фактуру доларових купюр. Як? Чому? 

Адже після вдалих переговорів вона надійно сховала їх удома. 

Купюри в одну мить поважчали, їхня вага зі стандартного одного грама 

стала пудовою, і вони потягли телезірку донизу. 

На Ріту невблаганно насувалася темна хаща лісу. Ось і гілки хльоснули 

по обличчю. Ще мить, і смерть неминуча. Але падіння виявилося напрочуд 

м'яким. 

Те, що пом'якшило удар, виявилося густою, смердючою рідиною, яка 

витікала з колектора в гирлі Либіді. Борсаючись у грязюці, Ріта видерлася на 

податливий схил річки. Птахи перегукувалися над головою, подаючи сигнали 

про непрохану гостю. 

Долари, що набули знову звичної ваги, залишилися на дні річки. 

Стильний костюм і донедавна бездоганна зачіска просякли коричневою 

речовиною з украй неприємним запахом. Ріта нервово озиралася навсібіч, 

намагаючись зрозуміти, де вона. 

Над головою маячили крони дерев, що обступали Лису гору. Ані 

вогника довкруж. Лише насмішкуватий диск місяця висів у небі, освітлюючи 

і ліс, і річку, і биту дорогу, вичовгану старовинним, ще безмоторним 

транспортом. Ґрунтовка, звиваючись, вела на гору, на якій вгадувалися 

обриси військових будівель*. А там, вдалині, де наче мала б стояти жінка з 

мечем, ворушився таємничий праліс, що ріс на київських землях, доки не 

прийшли опановувачі нових земель. У його хащах ухали сови. 

Ріта пошкандибала битою дорогою, все ще відчуваючи відгомін 

неймовірного почуття польоту... І неймовірного падіння. 

Хотілося волати, кликати на допомогу, але навколо не було ні душі. 

Довкіл панувала лиховісна безмовність. 

Раптом попереду, кроків за двадцять від неї, окреслився силует людини. 

Ріта завмерла, в томливій тиші вона чула лише гуркотливі удари свого серця. 

А незнайомець неспішно йшов назустріч. На його худорлявій фігурі 

теліпався сюртук, скроєний за модою початку ХХ століття, що додавав йому 

безглуздої дивакуватості. Щербатий місяць освітлював його голу шию, 

оперезану синцями. Чоловік привітально підняв руку: 

– Доброї ночі, пані. Маю честь представитися: Мордко Гершкович 

Богров*.  

– Ріта... – промимрила дівчина, пильно розглядаючи невідомого. Де вона 

бачила його раніше? 

Богров знову заговорив: 



– Як вас занесло сюди, прекрасна пані? – Він насмішкувато оглянув Ріту 

з ніг до голови. – Чи ж ви теж убили високопоставлену особу? І по чому нині 

вбити? 

– Я нікого не вбивала! – пробелькотіла Рита. – Я просто... побачила... 

справжнє Місто. 

– Що є справжнє, пані? Мені тут зустрічаються люди, які воювали за 

білих, за червоних, за царя-батюшку, за Українську народну республіку... І в 

кожного своя правда, – мовив Богров і доторкнувся до руки Ріти. Рука була 

холодною, як лід. Раптом насмішкуватість у його тоні змінилася відчаєм. – Я 

не можу знайти вихід звідси! І ніхто не може. Я бачу лиш цю гору, і ці схили, 

порослі лісом. Чи, може, ви знаєте, куди йти? 

– Я... не знаю ... – пробурмотіла Ріта. 

– От і я теж. А знаєте, пані... ви залишитеся тут. 

– Чому?! – скрикнула Ріта. 

– Mores cuique sui fingunt fortunam*, – повчально прорік небіжчик.  

Ріта нічого не зрозуміла, але сльози і божевільний сміх підступили до її 

горла. Їй відчайдушно захотілося прокинутися. Однак холод долоні 

страченого сто років тому був занадто реальним, занадто справжніми були ці 

дерева довкола, кажани, що шугали небом, і Либідь, що неквапливо котила 

свої осквернені води в бік Телички*.  

Ріта безпорадно сіла на узбіччя шляху, прямо на вологу траву, і стала 

молитися. Слова знехотя спливали в пам'яті, ніколи раніше вона не робила 

цього... Богров мовчки дослухався до молитви. 

Над пралісом на схилах київських пагорбів займалася зоря. 

 
Розділ 14. “Києву наступить повний ХУК” 

Про діалог між редактором новин та суспільним діячем, а також 
про провалену взаємо(не)вигідну угоду 

 
Розпал робочого дня. У двері редакції «Ідеалів Майдану» стрімко 

вбігає громадський діяч у сіренькому костюмі, при кричущо-зеленій 
краватці й червоних черевиках, згинаючись під вагою величезного 
портфеля.  

Звертається до вахтерки: «Візьміть листівочку! Цікаво. Почитайте». 
Та бурчить у відповідь: «Стороннім не можна». Діяч обурено 
розводиться про права людини, дістає з портфеля Декларацію ООН, 
потім Адмінкодекс, довго шукає потрібні статті, повчально декларує... 
Так проходить біля чверті години, і зрештою, діяч проскакує, куди йому 
потрібно, продемонструвавши перетерміноване давним-давно 
посвідчення кандидата в депутати міськради.  

Без стукоту відчиняються двері з табличкою «С. П. Гусак».  
– Здрасьте! Хто тут Гусак?  
Пауза. Загальне здивування. 



Діяч –  до Наді:  
– Листівочку візьміть.  
До Гусака:  
– Я тут скачав на своєму сайті статтю. Надзвичайно актуально! 

Називається «Києву наступить повний ХУК». Ви зобов'язані її 
опублікувати! 

–Я?! Зобов'язаний?!! – страшним шепотом сичить Гусак. – Та хто ви 
такий? Хто вас впустив?! 

– Я? Хіба ви мене не знаєте? Я ж Шершньовський! Громадський 
союз «Наши руки не для скуки». Ви почитайте, почитайте: «Києву 
наступить повний ХУК»! 

– Що це? 
– Так ви й цього не знаєте? Це наш основний ворог на цьому етапі: 

«Харизматичні українці Києва». Гарна журналістка написала, нічого 
така... – діяч показує, у яких місцях вона «нічого». 

Гусак скипає: 
– Це хто там нічого? А в мене що, журналістки погані? Ось 

подивіться! – відчиняє двері до «цеху». – Дєачкі!  
 Журналістки за скляними перегородками «стріляють» очками з 

Гусака на Шершньовського. 
– Карочє! – грюкає дверима Семен Поліграфович. – Тисяча знаків 

по сотні у. о., – з холодним поглядом комерсанта резюмує він. 
Шершньовський тьмяніє, його бліде обличчя вкривається червоними 
плямами. 

– Це в нас ще альтруїстичні ціни, міжвиборчі, – торгується Гусак.  
Незваний гість ворушить губами, мабуть, калькулює.  
– Ну якщо ви так труситесь за ваші гроші, – вбивчо аргументує 

редактор, – підіть в інформагентство ХУЛІАН. А «ДЗВ» скільки бере, 
знаєте? 

– А що це за «ДЗВ»? 
– «Дзеркальце заднього виду» – нова газета для істеблішменту.  
– І чиїх вона буде? 
– «Міжнародний союз патріотично стурбованих», – поінформовано 

відрізає Семен. – Перекупили в партії «Україна –  наша», хіба ви не 
знаєте?  

Раптово Надя, відриваючись від манікюру, томливо доповідає:  
– Семене Поліграфовичу, я вже замовила Парасенка. 
– Який ще Парасенко? 
– Ну, у шоколаді ж, усе як ви хотіли! 
– Послухайте, – втручається Шершньовський. – Я бачу, ви 

нервуєте. Ви вітаміни приймаєте? До речі, у мене тут спецпропозиція, 
– дістає з товстого портфеля флакончики з біодобавками і виставляє 
їх на столі. 



– Досить! – гаркає Гусак. – Ідіть ви знаєте куди зі своїми 
спецпропозиціями! А то я зараз охорону покличу.  

– Так ви не розумієте. Цей ХУК почав нову кампанію «Набридли 
зелені паркани!». 

– Ну так перефарбуйте їх у сині! 
– Та ви що, це ж символіка «Партії Провінціалів України»!  
– Карочє, забирайте свої вітаміни й приходьте завтра. Ви розумієте, 

у мене там уже «Парасенко» холоне! 
При повторному згадуванні про Парасенка Шершньовський 

шанобливо згинається й виходить напівзігнутий. Потім, однак, 
повертається, просовує у двері голову: «Так ви там Парасенку 
листівочку передайте! Не забудьте!». 

– Повний ХУК, – вкривається потом Гусак, стражденно 
погоджуючись із нав'язливим клієнтом. 

 
 

Розділ 15. Стихіалі лісу 
Про дивну історію, що відбулася з Іваном Росомахою, 

ентомологом і аристократом духу 
 
«Аристократом духу» його назвала колись Лінкі. Коли їй було 

тужливо й самотньо, коли вона відчувала своє безсилля перед 
жадібними демонами, що пожирають місто, вона згадувала цього 
блідого молодого біолога з русявим волоссям, зібраним в 
довжелезний, до пояса, «хвіст». Він здавався їй якимось безтілесним, 
наче витканим із тонких матерій, із яких не роблять людей на цій 
грішній землі. «Це ж рідкісне створіння, інопланетний метелик, 
ендемічна орхідея... Таких потрібно заносити до Червоної книги», – 
жартувала Лінкі про Івана. Подібних до нього було зовсім небагато в 
місті, і всіх вона знала по пальцях, усі вони були улюбленими героями 
її статей.  

Ночами дівчина складала з букв слова, збирала їх, немов автомат 
Калашникова, кидала їх, немов паперові літачки, у мережу. А ранком, 
купуючи свіжу, пропахлу типографською фарбою газету, у яку вона 
зуміла прямо або інакомовно вплести їхні думки, описати їхні діяння, 
вона втішалася, уявляючи себе солдатом, що гідно виконав свій 
обов‘язок. 

  
…У той день Іван Росомаха вів групу природозахисників через ліс. 

Напередодні випав рясний дощ, і струмок, через який вони могли 
перейти вбрід, розлився. Не хотілося залишатися тут годувати 
комарів, від яких уже нестерпно чесалися відкриті ділянки тіла. Під 
кінець дня Росомаха вирушив на пошуки коротшого шляху. 



Задивившись на вигадливі порослі моху на деревах, насолоджуючись 
самотністю, він поринув у свої рими, що завжди роїлися в його голові, і 
збився з дороги. Зазвичай орієнтуючись у будь-якому лісі, немов звір, 
того дня він чомусь втратив цю чудову властивість.  

І, наче скориставшись його розгубленістю, дивна суміш почуттів 
оволоділа його душею: тривога й радість одночасно. Він ішов, наче уві 
сні, не розуміючи, що відбувається із простором і часом. На думку 
спадали якісь вірші, написані начебто ним самим, проте давно забуті... 
Вони приходили ззовні, опромінюючи його свідомість і поступаючись 
місцем наступним... 

 
Роскошная Птица, летая под тучей, 
Не хочет спускаться, не хочет кориться. 
И крыльев еѐ никогда не коснуться. 
Лишь только она – настоящая Птица… 

 
Росомаха брів навмання. Поволі день добігав кінця. У сутінках 

ширяли якісь світлі тіні. Вони вабили його, вели за собою усе далі й 
далі... Жіночі силуети, примарні, у ясно-зелених сукнях. Це були 
мавки*, смиренні й тендітні мешканки Лісу. Росомаха застиг, 
спостерігаючи їх у тонких променях призахідного сонця. Знову й знову 
вірші бентежили його душу. Як знати, можливо, ці рядки навівали вони, 
духи Природи...  

 
Я бачу часом в хащах лісу Бога, 
Чий Лик священний сіє в світі вроду, 
Чий подих робить з кожного святого. 
Ім'я йому одне – ЖИВА ПРИРОДА…* 

 
Росомаха брів, наче чутливий звір, довірившись лісовим 

стихіалям*, що вказували йому шлях. Зрештою його «винесло» на 
галявину, що здалася знайомою. Віковічні могутні дуби, наче стражі 
тиші й вічності, застигли в надвечір‘ї. Іван не вірив своїм очам. Це ж 
була Феофанія, священне урочище! Це були його сакральні Дуби, ті 
самі, які гинули на його очах у далекому 2004 році. Він не зумів їх 
урятувати тоді, не зміг захистити від найнятих убивць із бензопилами в 
руках... А тут ті ж самі дуби стояли цілі й неушкоджені! Вони тихо 
кивали йому вітами.  

Спантеличений, брів Росомаха серед своїх дерев, упевнений, що 
це йому сниться. А далі, як це й буває уві сні, дорога здійснила 
несподіваний віраж із шаленою швидкістю. Ще крок – і навколо 
зашуміло гіллям урочище Кожум‘яки... Стрибок – і розгорнулася під 
ногами Пейзажна алея, петляючи уздовж подільських пагорбів. 



Стомлений, розгублений, присів Росомаха під крислатою липою на 
Пейзажній алеї, однією з тих, які полягли від пилок забудовників 
непогожої ночі восени 2007-го…  

Голова хилилася йому на груди від страшної перевтоми, і раптом 
він почув голос, що кликав його здалеку: «Вставай, Іване! Час 
настав!». 

Росомаха піднявся, підкоряючись цьому заклику, і пішов туди, 
звідки чувся той дивний голос. 

 
…А там звучали величні акорди органу, музика наче лилася з 

небес. Граційні котячі тіні перебігали дорогу. На Пейзажній алеї, під 
воскреслими деревами сидів гурт людей. Вони привітно посміхалися 
Іванові. Це були його друзі й добрі знайомі.  

Росомаха присів поруч. 
Коло замкнулося.  
 
 

Розділ 16. «Одного разу ми збилися зі шляху...» 
Про інтим, дозвілля, Еммануель, скандальних письменників і духа 

Достоєвського 
 

Успішний комерційний проект «Видавничий дім ‗‗Досуг‘‘» шляхом 
нехитрих маніпуляцій став виданням «Інтим», що спеціалізувалося на 
подробицях постільного життя зірок. Скоротивши свою назву до «ІМ», 
видання зіткнулося із судовими позовами за першість брендів. Після 
висування претензій з боку газети «ІМ» головред «Інтиму» Еммануель 
Мурсалова запросила Вєню Обжорова «обговорити тему» за чаркою 
коньяку. Подальші суперечки за першість бренду тривали вже в її 
розкішному «будуарі». Так народився плід цієї прагматичної любові –  
глянцевий додаток до видання «Ідеали Майдану». Воно практично не 
змінило редакційної політики й так само відбивало блиск співаючих 
трусів із блакитним відтінком. Тематика додатку, одначе, стала 
збагачуватися деталями з амурних пригод політиків. Останнім ноу-хау 
стали ексклюзивні інтерв'ю із представниками інтелектуальної еліти.  

Заповітною мрією Еммануель Мурсалової було взяти інтерв'ю у 
двох скандально відомих письменників – Олени Хвилі й Всеволода 
Київського. Про цю творчу пару ходили дивовижні чутки. Розповідали 
про їхні неординарні сексуальні фантазії, про фінансування ними 
радикального природоохоронного руху, навіть про причетність до 
таємного ордену «Frogs»*. За даними служби ОБС*, їхній орден 
виношував секретні плани створення держави в державі –  республіки 
Жуків острів. Їх давно вже пасли «органи» за гадану загрозу 
конституційному ладу. Тому Еммануель і отримала завдання від 



шефа: винюхуючи скандальні подробиці з життя цієї пари, вивідати й 
щось більше... З жовтими виданнями письменники принципово не 
хотіли мати справи –  і раптом така удача. Еммануель раділа. 

Зустріч призначили в богемному закладі «Амурчик», який колись 
давно викупив Обжоров, щоб показати свою прихильність до світу 
мистецтва. Мурсалова прихопила на зустріч останню книгу творчого 
тандему «Геометрія любові», що наробила доволі галасу.  

Письменники прийшли точно в домовлений час, замовили зелений 
чай, відмовившись від спиртного, чим здивували Мурсалову. 
Журналістка, присмоктуючи через трубочку мартіні й елегантно 
пускаючи кільця диму, без зволікання взялася до справи: 

– Олено Михайлівно, а як у вас трапилося... (тут вона зробила 
картинну затримку) це вперше? 

Пані Хвиля злегка повела бровою, змовницьки зиркнула на свого 
колегу й перепитала: 

– Перепрошую, ви про що? 
Мурсалова завовтузилася й нервово загасила сигарету. 
– М-м-м... Адже про вас говорять, що ви... 
– Ну-ну, продовжуйте, нам так цікаво послухати, як про нас 

пліткують! 
– Розумієте, наш контингент цікавиться подробицями любовних 

примх публічних людей, а ви в цьому... нібито досягли успіху... 
Олена й Всеволод, посміхаючись, дивилися на трудівницю жовтого 

пера й мовчали. Мурсалова продовжувала вовтузитися, потім, 
метушливо порившись у сумочці, витягла новий роман письменників. Її 
повненькі пальчики з довгими нігтями кольору стиглої вишні нервово 
зашурхотіли сторінками.  

Бесіда явно не клеїлася. «Так, – подумала Еммануель, – це тобі не 
які-небудь «пающіє труси», які охоче й у подробицях описують свої 
куннілінгуси за лаштунками...» 

Мурсалова випнула груди у глибокому декольте, шумно зітхнула й 
пішла в атаку на чоловічу половину: 

– Скажіть, Всеволоде, що вас надихає на таке, м-м-м, 
животрепетне зображення інтимних сцен? Ви пишете ваші романи 
разом? 

Всеволод: 
– Серденько, якщо ви думаєте, що ми пишемо їх у ліжку, у перервах 

між зляганнями, то трохи помиляєтесь. А з Оленою в нас дійсно дуже 
багато спільного. Свого часу, коли ми працювали в одному НДІ й 
писали книгу про Достоєвського, одного разу нам уві сні одночасно 
з'явився дух Федора Михайловича. А це, знаєте, таки об‘єднує… 

Мурсалова знову запалила сигарету. Намагаючись повернути 
розмову в русло звичного їй жанру, вона висунула останній аргумент: 



– Але ви маєте репутацію майстрів еротичної прози... Ось 
послухайте… 

Вона розкрила книгу на потрібній сторінці. 
«Василь Сумароков надавав перевагу сексу з відкритими очима. 

Занадто багата фактура відкривалася перед ним, щоб пропускати 
таке видовище. Від одного лише випадкового дотику до грудей 
Євдокії в ньому вибухнув такий вулкан, що він забув вимкнути 
комп'ютер – і це було його великою помилкою. З віконець у моніторі 
протягом усього солодкого процесу на нього то докірливо дивився 
Путін, то весело підморгували дві повії – брюнетка й блондинка. 
Повії бентежили Василя менше, а от всевидючий погляд колишнього 
Президента дуже погано впливав на його ерогенну зону. За старою 
звичкою Василь хотів взяти «під козирьок», але під ним лежала дама, 
і це перешкоджало прямому виконанню обов'язку перед вітчизною. 
Жах ситуації поглиблювався ще однією обставиною: він не закрив 
власну електронну пошту. Навіть віртуозність Дуняші не могла 
цілком повернути його до процесу. Магнетичний погляд Путіна 
продовжував тримати його сумління у їжакових рукавицях, а в 
мінливому вирі електронних листів начальниця його відділу Маша 
Артюхіна вже втретє нагадувала, що на завтрашньому науковому 
симпозіумі він обов'язково повинен згадати про непросту міжнародну 
ситуацію, у яку були втягнені Росія, Грузія й Україна. Ситуація 
мінялася кожної години, а разом з нею й тема симпозіуму. Артюхіна 
явно нервувала, і з кожним листом її академічний стиль 
розцвічувався нецензурними фразеологізмами з тюркським корінням, 
якими так багата велика й могутня російська мова. Тим часом 
Дуняша все стогнала під його волосатими грудьми. Але воістину 
російський розмір його «достоїнства» невблаганно скорочувався під 
вантажем непростої міжнародної політичної ситуації...». 

Мурсалова кинула зухвалий погляд на Всеволода: 
– А ви не боїтеся, що ваш роман вплине на відносини України й 

Росії? А раптом росіяни перестануть вкладати інвестиції в розвиток 
будівельного бізнесу в Києві! 

– Так що ж вас хвилює більше, серденько, еротика чи політика? – 
грайливо відказав Всеволод Київський. 

І тут словесні ігри перервав дзвінок мобільного із глибини піджака 
Всеволода, звідти, де, як передбачалося, жила його душа. 

Невиразною скоромовкою, на якомусь дивному жаргоні письменник 
домовлявся про зустріч. У потоці його навмисне тарабарської мови 
Мурсалова все-таки виловила дзвінке іноземне слівце «frogs». Як 
тільки письменник завершив розмову, вона знову ринулася в бій. 

– До речі, а правда, що ви належите до ордена «Frogs»?.. 
Але Всеволод начебто не почув питання. 



– Отож, про інвестиції... – розсіяно вимовив він кудись убік. – А втім, 
які там інвестиції! Ви розумієте, одного разу ми з Оленою (він бережно 
взяв свою даму за руку) ЗБИЛИСЯ ЗІ ШЛЯХУ. І вирішили більше не 
повертатися...  

Всеволод спрямував кудись у далечінь довгий багатозначний 
погляд. Потім він перевів очі на Олену, вона загадково посміхнулася 
йому кінчиками вуст. 

Пауза затягувалася.  
– Перепрошую, – вимовив Всеволод. – Бачите, справа не в 

еротичній прозі... Втім, вам цього не зрозуміти, – він діловито 
подивився на годинник.  

«Не ‗‗Ролекс‘‘», – відзначила про себе Мурсалова.  
– Ви нас вибачте, але нам уже настав час відкланятись, – люб'язно, 

але наполегливо вимовив Всеволод, потім витяг із потертого портмоне 
пристойну купюру й залишив її на столі, подавши знак офіціантці. 

Письменники одночасно встали й покинули приміщення, 
тримаючись за руки.  

Інтерв'ю не склалося. У журналістки не повернувся язик навздогін 
задати своє фірмове питання, як же все-таки письменники ставляться 
до куннілінгусу...  

 
Довго ще в голові Мурсалової билася шокуюча фраза Всеволода 

Київського: «Розумієте, ми з Оленою одного разу збилися зі шляху і 
вирішили більше не повертатися». Мурсалова не могла зрозуміти, що 
цим хотів сказати скандальний письменник і, як усе складне й 
незрозуміле, вирішила викинути дивну формулу з голови.  

 
Розділ 17. «Зціліть мої рани!» 

Дух Міста являє героям своє обличчя і благословляє їх на битву 
 

«Ви перебуваєте на Території Духу!» – гримів голос невидимої 
істоти звідкілясь із піднебесся. Слава й Лінкі сиділи в колі своїх добрих 
знайомих неподалік від Десятинної церкви, що підносить свої маківки 
до зоряного неба. Як заворожені, дослухалися вони до цього голосу. 
Ліворуч від них розташувалася Світлана, Захисниця Лісу. Трохи далі 
поблискував очима й посміхався у бороду Сашко Глумов. За ним 
розташувався тендітний, майже нематеріальний Іван Росомаха, 
замикали коло ековоїни Назар, Дрок, Щорс, Лука, Стриж... Їхні обличчя 
були натхненні, як у той день, коли вони, беззбройні, вибивали ножі й 
кастети з найманців, захищаючи від забудови Пейзажну алею, 
Аскольдову могилу, Крістерову гірку, Совські стави...  

Повний місяць висвітлював натхненне обличчя перекладача 
Пересвіта. Його велосипед, на якому він об'їздив усю Європу, знову 



цілий і неушкоджений, лежав біля його ніг, як вірний пес. Обсохлі від 
обіймів Клова діггери теж були тут. Хлопець і дівчина сиділи, 
тримаючись за руки, начебто спростовуючи похмурі думки про 
неминучість смерті.  

І всі вони, як один, приголомшені, у цілковитій німоті дослухалися 
до кожного слова Голосу Духа: 

«Я запросив вас сюди тому, що вам дано бачити й відчувати. Я 
запросив тих, хто зберіг здатність чути мій заклик, відчувати мій біль як 
свій власний. Отже, я з вами однієї крові.  

Брати й сестри! Погляньте на мене! Ось мій справжній Лик, 
створений Господом». 

У цей момент музика в піднебессі зазвучала голосніше. Всі 
побачили, як через віти дерев до них наблизився Хтось і шанобливо 
схилився в низькому поклоні. Коли він випрямився, від обличчя його 
неможливо було відірвати очей. Його риси мали лише зовнішню 
подібність із земними. Це була безпристрасна, неземна краса. Його очі 
якийсь час дивилися на присутніх, випромінюючи світло й спокій. Ніхто 
не посмів порушити тишу цього взаємного споглядання. Навіть музика 
стихла, запала повна тиша.  

Нарешті Дух заговорив знову: 
«Ви знаєте мій образ іншим, і вже багато хто не здатен відрізнити 

його від мого справжнього обличчя. Але мало бачити – потрібно 
відчувати. Ваші серця б'ються в одному ритмі з моїм. Спасибі вам, 
брати й сестри, за те, що ви не дозволили себе ошукати. Адже сили 
пітьми нав‘язують людям думку, що місто розвивається лише тоді, 
коли його забудовують новими будинками. Але ви ж розумієте, що 
вони руйнують мене? Вони ранять мій Лик. Обличчя вашого 
улюбленого міста понівечене новобудовами. Багато хто вже 
упокорився цьому, але хіба можна звикнути до незагоєних ран? Якщо 
вони споруджують хмарочоси на місці Совських ставів – вони 
свердлять мою скроню, коли будують на Сирці – спотворюють моє 
підборіддя, на Подолі вони забивають палі в мій ніс. Мій мозок 
здригається, коли вони нівечать Печерськ*. Вони загнали під землю 
Либідь і Клов, перетворивши їх на стічні канави. Тепер у моїх жилах 
тече отруєна кров. Щодня й щоночі вони вбивають дерева, їхні стогони 
віддаються болем у моєму серці. Ми вже втратили Феофанію, Кончу-
Заспу, під загрозою сьогодні Жуків острів, Протасів яр, дуби Крістера, 
соснові ліси, що оточують вінком мій Лик... 

Я покликав вас, щоб передати вам веління Творця: ЗЦІЛІТЬ МОЇ 
РАНИ! Зупиніть нові злочини. Ви повинні повернутися туди, звідки 
прийшли. Сьогодні вночі починайте похід за відновлення Території 
Духу по всьому місту. Я вручаю вам чарівні мечі. Один дотик цієї зброї 
зруйнує новобудови, відновить старовинні кам‘яниці й дасть сили 



прорости деревам. Але пам‘ятайте: ця зброя діє в руках тих, чиє серце 
наповнене відвагою й істинною любов'ю до свого міста. Далі рушайте 
на Жуків острів – там залишилися місця, яких не торкалася рука 
землероба, воїна й будівельника. Вони недоторканні з часів Великого 
Льодовика. Але сьогодні й на цю заповідну землю зазіхає Хам 
Грядущев зі своїми поплічниками.  

ВИ ПОВИННІ ПРИЙТИ НА ТЕРИТОРІЮ ЖУКОВОГО ОСТРОВА Й 
ЗАСНУВАТИ ТАМ РЕСПУБЛІКУ ДУХУ. Ангели Небесного Воїнства 
будуть послані вам на допомогу! Але пам‘ятайте: головна перешкода 
на шляху до Території Духу – це ваш страх. Женіть його геть, будьте 
вільними! А поведе вас... (Дух Міста обвів зібрання очима й зустрівся 
поглядом зі Славком). Поведе вас Станіслав Вигурін. Часу залишилося 
мало. Ідіть же й пам‘ятайте: ви не маєте права на страх! Ви – мої 
воїни!». 

І з цими словами Дух розвіявся, немов туман. Розгублений, сидів 
Славко на кам‘яній брилі під Десятинною церквою, відчуваючи в руках 
надзвичайне тепло. «Це меч», – здогадався він. «А поведе вас 
Станіслав Вигурін!» – урочисто й спонукально дзвенів голос Духа у 
вухах Славка. «Ні, це не сон. Вставай же!» – наказав сам собі Вигурін. 
Він оглянув своє нечисленне військо. Усі завмерли в готовності. Лінкі 
сяяла від захвату. А поруч стояли Назар, Дрок, Лука, Щорс і Стриж – як 
завжди, безстрашні й веселі.  

«Чому я, а не хтось із них? Чи не помилився Дух Міста?».  
І тут у голові в Славка спалахнула відповідь: «Так, ти не найдужчий 

серед тих, що зібралися. Але згадай, ким ти був ще вчора. Воїни, які 
йдуть за тобою – їм і так невідоме почуття страху. А ти, що одного разу 
зумів перебороти свою слабкість, повинен повторити це ще не раз і 
повідати про це людям. Ти – вісник на цьому полі битви.. Прийде твій 
час, і ти напишеш про це».  

Звідкись згори, з небес зазвучали голоси, які почув один Славко. 
Вони вимовляли, мов співали: «Не убоишися от страха нощнаго, от 
стрелы, летящия во дни, от вещи во тме переходящия, от сряща, и 
беса полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную 
тебе, к тебе же не приближится… На руках возмут тя, да не когда 
преткнеши о камень ногу твою, на аспида и василиска наступиши, и 
попереши льва и змия…»*    

«Ходімо, брати й сестри», – тихо, але рішуче сказав Славко. Його 
заклик пролунав з неочікуваною врочистістю. І Лінкі ступила за ним 
першою. 

Невідома сила підказувала Вигуріну, куди йти, щоб вивести своє 
військо до реального міста, що потребує їхнього захисту. Вервечка 
воїнів рушила вниз по Десятинній, що дивилася на них вікнами-
бійницями своїх тисячолітніх мурів, до Дніпра. Вони йшли при світлі 



Місяця, стиха перемовляючись поміж собою. Люди, що зібралися поза 
простором і поза часом заради справи, якій присвятили своє життя. 

 
Розділ 18. Випробування страхом, спокуса благами світу 

Герої зустрічаються із силами пітьми 
 

Над Володимирською гіркою мерехтіло таємниче світло. Станіслав 
повів повстанців до фунікулеру, щоб спуститися на Набережно-
Хрещатицьку й рушити уздовж схилів Дніпра. Саме там повинно було 
відбутися перше випробування їхніх мечів.  

«За мною!», – віддав команду Вигурін і першим ступив у вагон. В цю 
мить він із жахом відчув, що летить кудись у прірву. Лінкі, яка ні на крок 
не відставала від свого друга, провалилася разом із ним і навіть 
зойкнути не встигла. Фунікулер, відірвавшись від своїх здоровезних 
шарнірів, перетворився на пастку. Політ був нетривалим. Приземлення 
не стало загибеллю для молодих людей. Комусь вони знадобилися 
живими. 

«Приїхали, товариші анархісти!» – дражнив їх звідкілясь ізгори 
чийсь зловтішний глузливий голос. Слава й Лінкі не бачили того, хто 
говорив, але в цей момент у них пересохло в роті й перехопило дух.  

А над ними танцювали дивовижні тіні, чувся моторошний шепіт, 
несло неймовірним смородом клоаки. Жах сковзнув у душі 
новоспечених воїнів і пронизав кожну клітину їхнього єства. «Це 
катування страхом», – здогадалася Лінк-Лінк.  

І це було так. Страх – живий, втілений у хімічній формулі 
оскаженілої крові. Страх потужної глибинної природи, що ввібрав у 
себе пам'ять предків, які йшли під стріли, під шаблі, під кулі, під 
шпіцрутени. Гнані на плаху, на дибу, на хрест. Страх тих, хто падав з 
нерозкритим парашутом, тих, хто задихався у підводних човнах. Страх 
кинутих до палаючих печей, засипаних у вугільних шахтах, похованих 
заживо під сніговою лавиною... 

«Ага-а-а! – зловтішно підвивав далекий дражливий голос, 
звертаючись до Лінкі. – Ти цього хотіла? Ти грала в Жанну д'Арк, ти 
начиталася розумних книжок? Волі тобі, рівності, братерства? Поки це 
лише страх, а ще буде біль!».  

Ніколи ще Лінкі й Славко не почували себе такими розтоптаними, 
безпомічними й жалюгідними. Ще ніколи їх не охоплював такий 
тваринний, безтямний і принизливий жах... «Спокій! Головне – спокій!» 
– гарячково повторював Слава, якого несло, як паперовий кораблик у 
бурхливому потоці. У голові гарячково борсалися уривки фраз і віршів, 
не знаходилося лише потрібних слів, щоб зупинити це падіння до 
пекла підсвідомості. Якісь вірші билися в його голові, потім танули, 
гнані хвилею страху. 



 
«Научи меня, ласточка хилая, 
Разучившаяся летать, 
Как мне с этой воздушной могилою  
Без руля и крыла совладать…».  

  
Юнак більше не міг повноцінно думати, не міг опанувати себе. 
«А-а-а!» – кричав хтось страшним диким голосом у глибинах його 

підсвідомості. Хтось скреготав зубами, і лізли очі з орбіт у когось 
далекого, не в нього…  

 
«Миллионы убитых задѐшево 
протоптали тропу в пустоте, – 
Доброй ночи, всего им хорошего 
От лица земляных крепостей»*. 

 
«Боже всемилостивий», – шепотів Вигурін. Він усе стискав у 

холодних мокрих долонях свою невидиму зброю, але вона не 
працювала. Все його єство було паралізоване страхом, а зброя 
призначалася лише сміливим. Як заклинання, повторював Славко 
давно забуті вірші, що спливли з глибин його пам‘яті. 

Раптом той самий голос Служителя Пітьми глумливо звернувся до 
повергнутих героїв: 

«І це ви говорите від імені всіх жителів міста? Ха-ха-ха!!! Ви 
погляньте лише на себе! Хто вам дав таке право? А може, городяни 
хочуть зовсім іншого? Я знаю, чого вони хочуть: хліба, видовищ, 
задоволень – і побільше, і будь-якими засобами! Ваші правила не 
працюють, вони, хе-хе, книжкові. Ну кому зараз потрібні ваші правда, 
честь і совість? А розпеченого заліза не бажаєте? Ха-ха-ха!».  

І в ту ж мить «співрозмовник» зіткався з порожнечі перед їхніми 
очима – людиноподібна сутність, виряджена в людські шати. Такі 
живуть у лоні розкішних провладних палаців, у лабіринтах казенних 
коридорів, у тривозі й ненависних думках... Вони завжди там, де 
гаряче й пахне грішми.  

...Свідомість то поверталася до Славка, то відступала. Погляд 
темної сутності не давав йому затриматися надовго, він провалювався 
все глибше у безодню свого страху.  

«А скажіть-но, голуб‘ята, де це ви чули про ідеальне суспільство? 
Де ви бачили ідеальних людей? Я знаю назубок історію вашого 
людства, що так пишається собою. Нічого схожого там не було! А 
може, ви себе уявили обраними? Так подивіться, від вас уже нічого не 
залишилося, ви – ніщо! А ваше військо – усього лише жменька тупих 
ідіотів. Вони всі пішли додому спати! МИ тут хазяї, це НАШЕ місто, і 
воно буде таким, як МИ захочемо. Місто буде розростатися: угору, 



ушир, углиб – як НАМ заманеться. І жодного деревця там не 
залишиться, ані пташинки, ані звіринки. Водойми зникнуть під бетоном, 
і газони будуть вкриті асфальтом. І ніхто з киян навіть писнути не 
посміє! Вони цього навіть не помітять, тому що їм буде однаково! 
Посередині кам'яних джунглів залишиться лише порожнеча днів і 
важка праця в поті чола! Адже так повелів вам ваш Господь, хіба ні?». 

…Кат не знав, що Лінкі не можна дратувати. Він не зміг осягнути 
природу її злості, того, як загадково вона перетворюється на іншу 
речовину, витісняючи страх. Кров Лінкі почала закипати. Занадто 
звичні, банальні речі говорив цей Служитель Пітьми. Дівчина чула це 
сповнене цинізму базікання безліч разів, це трохи нагадало її останню 
розмову з Обжоровим – і десь на дні її тріпочучого від жаху серця 
заворушився сміх. І в цей момент Лінкі відчула, що страх відступає. А 
замість нього, як це бувало під час вуличних протистоянь, гордий і 
владний, прийшов нищівний гнів.  

«Місто не може розвиватися всупереч честі й совісті, на місці 
київської старовини й парків! Таке місто перетворюється на цвинтар, 
на кам'яний мішок!» – як на пікеті, піднесла вона свій зміцнілий голос.  

Вона змогла вже піднятися й очима посилала сигнали Вигуріну.  
Служитель Пітьми опам‘ятався: «Ага, кажеш, кам'яний мішок?! А от 

зараз ми вас і сховаємо в мішок, у справжнісінький кам'яний мішок, у 
кам'яну могилу! І ми будемо насолоджуватися тим, як ви там скнієте й 
корчитеся. Ха-ха-ха!!!». Промовлене доповнив страшний вишкір ката, 
породженого пеклом. Лінк-Лінк жахнулася видовища диявола віч-на-
віч, і її дух, що вже оговтався, почав знову слабшати, захоплений 
зненацька черговим випробуванням. Сатанинський сміх літав над 
їхніми головами, над містом і оскверняв його прекрасний Лик. А його 
захисники були придушені страхом небаченої сили, якого ніхто з них 
не відав жодного разу в житті. 

За знаком Служителя Пітьми до Лінкі й Вигуріна наблизилися чорні 
тіні в каптурах. Кати зв'язали їм руки й уклали їхні позбавлені волі тіла 
до кам'яних могил, і важкі плити зі страшним скреготом закрили зоряне 
небо над їхніми головами. 

 
Сплячі городяни не хотіли зважати на те, що відбувалося. Так само 

гуділо будівництво по всьому Києву, трудилися в третю зміну приїжджі 
з усієї України, яким наобіцяли крихти з панського столу. Ворочався в 
постелі градоначальник Хам Грядущев, що ніколи не бачив снів. Крім 
будівельників, не спали тільки стражі порядку і дрібні злодюжки, які 
провертали свої «дєлішки» ночами. Вони, невсипущі, зауважували 
якесь сум'яття на дні свідомості. Їм увижалися приглушені стогони й 
шепоти, але ніхто не розумів, що це походить іззовні, а не тому, що 



хтось із них, як то водиться, напередодні хильнув зайвого... А битва в 
розумах, битва за душі людські не вщухала. Утім, так було споконвіку. 

 
Зібравши останні крихти своїх сил, Лінкі встигла придушено 

крикнути: «Славко, відключи свій страх, чуєш?! Це їхня головна зброя. 
Нічого не бійся!».  

Її останню фразу проковтнула могильна плита.  
Однак ключ уже був знайдений. У непроглядній темряві у майже 

згаслій свідомості Лінк-Лінк яскравим світлом спалахнув і залишився 
горіти негасимою лампадою Лик Духа Міста. Його голос дзвенів над 
липами Пейзажної алеї: «Пам‘ятайте – головна перешкода на шляху 
до Території Духу – це ваш страх. Женіть його геть! Ви не маєте права 
на страх!». І Лінкі відчула, як страх полишає її, як вона із кожною миттю 
стає сильнішою.  

Вигурін лежав у своєму кам'яному футлярі, а у вухах його все 
звучав голос Лінкі: «Відключи свій страх!!!». Це додало йому сили. Він 
стиснув у руці свій невидимий меч і відчув тепло. «Це вихід», – 
подумав він. І в цей момент глузливий голос Служителя Пітьми став 
солодким, як патока. Почалося чергове випробування: спокусою.  

«Ми знаємо, що тільки тобі, Станіславові Вигуріну, дано право 
зупинити своїх воїнів. Зроби це, і ми випустимо вас обох. І ти 
отримаєш те, чого хочуть усі нормальні людські істоти: грошей 
побільше, буття без клопоту, і «всі царства світу й славу їх. Все це дам 
тобі, якщо, упавши, поклонишся мені»*. Хіба не цього ти хотів завжди? 
Хіба це не важливіше, ніж будь-які ідеали, які позбавляють тебе 
справжнього життя? Тільки дай команду «назад!» своїм воїнам! А 
інакше ви помрете. Повільно й болісно...». 

Раптом дивний спокій охопив Вигуріна. У його родовій пам'яті 
прокотилася хвиля спогадів про предків, що вмирали за землю, один 
за одним, на фронтах усіх мислимих малих і великих воєн, за чужу 
землю й за свою, але частіше за чужу. За чужі інтереси, за чиюсь 
безсоромну розкіш... Однак це вже було не важливо. Вигурін вихопив із 
цього потоку одне: якщо треба вмерти – він помре. Але наволоччю не 
буде! Адже там, ззовні, прекрасний ликом, його чекає Дух Міста. Це Він 
призначив його воєначальником. «Ангели Воїнства Небесного будуть 
послані вам у дорогу!.. Я покликав вас, щоб передати веління Творця: 
ЗЦІЛІТЬ МОЇ РАНИ!».  

«Боже! – прошепотів Слава, – дай мені сили в ім'я Твоє, Господи!». 
І він випрямився у своєму страшному футлярі, як струна. У ньому 
піднімалася лють. Вся його дика пристрасть, приручена, влита в жили 
вихованого хлопчика з порядної родини, скипіла в ньому, і він відчув 
себе солдатом, воїном свободи, але тільки не жертвою, не гарматним 
м'ясом, не часточкою біомаси. Він відчув в онімілих зв'язаних руках 



тепло. І тоді світлий промінь його зброї ввійшов у кам'яну плиту, як ніж 
у масло, і вона розсипалася в потерть.  

Вигурін піднявся з кам'яної могили й розправив плечі. Над ним 
простягалося нічне небо. І в цьому небі боролися Ангели Небесного 
Воїнства із силами Пітьми: боролися за Дух Міста, за його прекрасний 
Лик, за нього, Славка, і його подругу Лінк-Лінк, за всіх киян, які ступили 
на шлях опору, і за тих, хто безтурботно спав зараз у своїх ліжках. Від 
нього, Славка, було потрібно лише одне: прогнати свій страх. І він це 
зробив.  

– Лінкі! – покликав він.  
Дівчина звільнилася трохи раніше за нього. Вона стояла обличчям 

до сходу. Там, на краю землі, небо наповнювалося рожевим світлом. 
Здавалося, вона молилася. Її губи шепотіли слова подяки. 
«За нами Дух Міста! А ви, безглузді, розсипайтеся в порох!» – 

закричав Вигурін, і його сяюча зброя опромінила простір. А за його 
спиною, немов по сигналу, уже наближалися озброєні чудесними 
мечами люди на чолі з Назаром. Вони крокували й співали якусь пісню. 
Попереду на них чекав Жуків острів і... благословенна Територія Духу. 

 
Розділ 19. Республіка «Жуків острів» 

Про цілющу дію небесних мечів 
 

Вигурін переглянувся зі своєю подругою. Вони підбадьорливо 
посміхнулися одне одному, і молодий воєначальник повів свій 
невеликий загін у напрямку до набережної. Вони вже знали, що 
робити. Здійснення їхньої мрії було близько. Там, на схилах Дніпра, по 
вулиці Грушевського, учинивши наругу над неповторним київським 
ландшафтом, безглуздим виродком піднімався пам'ятник епосі Юща: 
хмарочос, що ранить небеса й ображає Дух Києва перед Ликом 
Господа. У його сліпих очницях відбивався досвітній місячний серп. 
Хмарочос так і залишався незаселеним. Президент країни заприсягся 
народу не допустити цього будівництва, але, як справжній господар 
свого слова, він забрав його назад, і будівництво відбулося. Це 
трапилося в ті часи, коли всі ті, що зібралися, були неспроможні 
зупинити катів міста. І от настала пора змін.  

«Оточуємо будинок!» – наказав Вигурін, вказуючи на бісівську 
споруду, і раптом побачив, як у його руці замерехтів довгий промінь 
світла. Коли він досяг хмарочоса, будівля перетворилася на прах. 
Покриті пилом воїни заходилися трощити паркінг, виконуючи акт сатья-
граха*, повертаючи залізо Землі.  

«Цього замало, продовжуй, – чувся в підсвідомості Славка вже 
знайомий голос. – Підніми ще раз свій меч і зачекай!». 



Славко підняв свою Божественну зброю, затримав його промінь на 
зруйнованому ворожому об'єкті і з подивом побачив, що на місці 
новобудови, яка розсипалася в порох, проростає сад. Воїни закінчили 
свою справу лише тоді, коли крони дерев розвинулися, набуваючи 
своєї колишньої краси й міці, і вдячно зашелестіли листям. У їхніх вітах 
зазвучала досвітня молитва птахів. Із заростей вистрибнула білка і 
в‘юнко заковзала по стовбуру, вітаючи своєю мовою захисників дерев.  

Воїни Духу раділи. «Ходімо на Крістерову гірку!» – кричали Назар і 
Дрок. «Зачекай, усе по черзі». «Карта! У мене є карта забудов!». 
«Розбиваємося на загони!». «Шліть сигнали нашим людям, що 
залишилися вдома, нехай приєднуються!». «Нехай ідуть на Жуків 
острів!». «На Жуків! На Жуків!!!». 

Світанок застав їх у дорозі. По особливому велінню Духу Міста час 
працював сьогодні на них. Вони встигли очистити Київ від мерзоти 
запустіння на святому місці, від усіх нещасть, що звалилися на нього 
за роки правління тимчасових сатрапів, холуїв і торгашів. Сяяла 
очищена від фітнес-центрів і п'ятизіркових готелів Софія; блищала у 
світанкових променях Солом‘янка, порятовані від бетонних монстрів 
схили Протасового й Кучминого ярів; знову пишно розцвів сад на 
висотах Печерська, зазеленіла Глибочицька, Лук‘янівська, 
Березняківська... Люди прокидалися й бачили за вікном замість 
ненависного бетонно-скляного пейзажу чудовий сад у променях 
ранкового сонця. 

Деякі забуті всіма фантасти зустрічали той ранок із почуттям 
дежавю. Вони вважали, що цей пейзаж залишився тільки в їхніх книгах, 
задуманих ще у ті часи, коли люди вірили в комунізм і загальне 
благо… 

 
«Масові суспільні безладдя відбуваються зараз на околицях та в 

історичному центрі Києва. Агресивно налаштовані елементи валять 
будинки, заявляють про своє неприйняття законної влади й планують 
повномасштабне захоплення столиці. Даних про загиблих не 
надходило. 

За останніми повідомленнями, до Києва підтягнуті регулярні 
війська. СБУ заявила про свою готовність повномасштабно протидіяти 
тероризму. На питання про те, чи можна було запобігти ескалації 
насильства, глава Служби безпеки України Василь Опередько заявив, 
що його службі було давно відомо про плани бандитів щодо 
захоплення київських земель. П. Опередько відмовився коментувати 
питання «СК», чому цим планам не вдалося запобігти. 

Перебуваючи на своїй охоронюваній дачі в Кончі-Заспі, народний 
депутат від Партії провінціалів України Василь Рагуль емоційно 
затаврував агресивно налаштованих бандитів, що знищують приватну 



власність окремих киян, зокрема, він сказав наступне: «Вони ще 
заплатять нам за все!». 

Офіційних коментарів від Секретаріату Президента й Київського 
міського голови Хама Грядущева поки не надходило. Вийти на зв'язок 
з ними «СК» не вдалося». 

«Сутінковий Київ», спецвипуск. 
 
Стомлені посухою трави на Жуковому острові були вкриті ранковою 

росою. Тільки величні дуби громадилися темно-зеленими брилами, 
незворушні, як сама вічність. Колона воїнів поповнювалася киянами, 
що прокинулися. Звістка про республіку Жуків острів уже рознесла 
СМС-пошта, її ще не встигли споганити «Канал частных новостей» та 
газета «ІМ» і пережувати «незалежні» ЗМІ.  

Тим часом ліві й праві, анархісти, панки, бандерівці й антифа, 
діггери, хіпі й просто вільні люди міста – на велосипедах, на 
мотоциклах, на автомобілях і пішки, вантажені рюкзаками й 
порожняком прямували на Жуків острів. Вони знали – їм випало бути 
живоплотом на шляху ментів, ОМОНу, найнятих бандитів... Вони були 
готові до всього. Їм було не вперше. З колонок автомобілів і 
мотоциклів гриміла музика. Грали на флейті, на гітарі, на губній 
гармоні. Добре поставлені чоловічі голоси виводили а капела «Як тебе 
не любити, Києве мій», і ця стара совкова пісня набувала у вустах 
молодих і вільних людей особливого змісту. 

Вигурін поспішав. Потрібно було привести людей на острів, 
організувати охорону й закритися там доти, доки не схопляться холуї 
Хама Грядущева.  

Сашко Глумов (з тих, що не вписалися в телепрограму) встиг при 
вході на дамбу повісити табличку «Територія духу». «А чому це так 
називається?» – запитав у нього якийсь підліток. «Розумієш, брат, 
занадто багато жадібної мерзоти розвелося на нашій землі. Треба 
їхнім невпинним ковтальним рефлексам протиставити щось інше», – 
почулася туманна відповідь, але хлопчик зрозумів. «Тільки б політиків 
сюди не пускати, а то вони будь-який простір духу на бабки міряють», 
– додав повстанець, що йшов по дамбі з похідним заплічником. 

«Республіка! Республіка Жуків острів!!!» – переможно гриміло 
повсюдно. Світанок палав, як гаряче полум'я печі. Готувалася битва, і 
не одна.  

 
Розділ 20. «Адам і Єва» 

Про публічне обмивання Самсона, найдивовижніше в історії 
людства вінчання й найкоштовніший весільний подарунок. 

 



“Я поля влюблѐнным 
постелю…»  
             В. Висоцький 

 
Зустріч була призначена біля Самсона. Адам прийшов завчасно – 

не міг більше всидіти вдома. Вечоріло, але спека не вгамовувалась. 
Найбільше хотілося підставити потилицю під струмінь, що виливався з 
пащі підкореного Самсоном лева, або пірнути... Зі здивуванням Адам 
помітив новий фонтан, що виріс, як гриб після дощу, у скверику біля 
Сковороди. І був цей фонтан зовсім не новим. Бронзова посудина його 
басейну була вкрита шляхетним сіро-зеленим нальотом часу. «От  
чудасія...» – розсіяно подумав Адам. А у фонтані вже плескалися 
дітлахи. Частка розкоші від їхньої безвинної водяної оргії діставалася 
малим міським пернатим. Розпушивши пір‘ячко, вони додавали до 
технофонії міста задерикувату нотку горобиного щастя.  

У цей день вирішив помитися й Самсон. Точніше, його вирішили 
помити дві симпатичні дівчини. Сміючись, вони невимушено 
розкладали на асфальті «лазебні приналежності», і невелика юрба 
роззяв приготувалася дивитися на це незвичайне видовище. 
«Навіщо?» – питання, що пережовували молоді люди із пляшками 
нагрітого вечірньою спекою пива, залишилося висіти в повітрі. Хтось 
розводився про піар-акцію і телезйомку, про грантоїдство й 
передвиборну гонку, намагалися вичитати на футболках дівчат 
політичну атрибутику... Дівчата тільки глумливо поглядали на них і 
продовжували намилювати голу Самсонову спину, старанно чистити 
зуби «потерпілому» від його кволих рук леву... Телекамер не 
спостерігалося, партійних прапорів теж. Дівчата помили смішний 
пам'ятник і поїхали на метро додому. На наступних вихідних вони 
помиють ветерана Першої світової Гашека – адже владі наплювати на 
все те, із чого не можна поімєть свій прибуток*.  

 
Адам був вдячний цим незвичайним дівчатам. «Це добрий знак!» –

подумав він, і в цей момент прозвучав тихий шепіт, що прослизнув у 
його вушну раковину з боку потилиці. 

«Адам!» – Єва підкралася непомітно, він почув спочатку її гарячий 
подих, потім прохолодні руки закрили йому очі. 

«Єва...» – прошелестів сухими від спраги й хвилювання губами 
Адам. На цьому словниковий запас закоханих закінчився, і вони, 
взявшись за руки, направилися до найближчого кіоску за холодною 
водою. Але вода в генделиках за день нагрілася й була ближчою до 
стадії кипіння, аніж до можливості втамувати спрагу. Вони пішли 
нагору Андріївським у пошуках затишної кав‘ярні, але натикалися на 



скляні оцінюючі погляди охоронців та офіціантів, невиправдані  ціни на 
підсолоджену фальшиву воду й таку ж саму попсову музику. 

«Кращий у світі напій – джерельна вода, – мрійливо вимовила 
Єва. – Може, в магазин зайдемо?».  

Адам трохи спохмурнів. Він так бажав, щоб у цей особливий для 
них вечір усе складалося якнайкраще. Йому згадалася цитата з якоїсь 
книги: «...І розпочався великий хід закоханих, і все місто простяглося 
біля їхніх ніг...». Але, напевно, це було інше місто, й інша країна... 

Все-таки в цей вечір їм теж дісталася невеличка удача: натрапити 
на дивом уцілілу «радянську» крамничку, де на них чекав цілий 
холодильник колючої прохолодної мінералки. 

Їхні рюкзаки, поцяцьковані значками «Meat is murder»*, «Дім 
дельфіна – море»* й розмальовані ошкіреними кішками*, сьогодні були 
важчими, ніж зазвичай: намет, каремати, запас їжі... Вони все 
спланували заздалегідь. На південно-східному обрії міста світилася 
примара Жукового острова, що притягувала їх, немов магніт. 

 
Незабаром вони вже їхали в напрямку до «Либідської», а там було 

рукою подати до Корчуватого. І нарешті міська суєта залишилася десь 
позаду. Благословенний Жуків острів наче давно чекав їх.  

У цей уцілілий від натиску забудови зелений рай зазвичай ходили 
місцеві гопники*, екологісти й закохані. Гопники зникали з території 
заповідника з настанням сутінків («на районі» висіти було безпечніше), 
екологісти – за годину-дві після гопників (вони були трохи 
легковажнішими), а закохані – хто може вирахувати навіжену 
траєкторію їхнього руху? 

Адам і Єва йшли, взявшись за руки, й мовчали – вони не знали 
слів, щоб висловити свої почуття. Вони боялися дивитися одне на 
одного й ковзали очима по серпневій розкоші недоторканої природи.  

Вечоріло. Латаття вже склепило свої порцелянові пелюстки, і над 
тихою заводдю у блідо-бірюзовому небі зависло нічне світило. 
Природа Жукового скинула з себе рекреантів і гостинно зустрічала 
несміливу пару. З усіх боків на них зліталися подивитися мудрі  
ВорОни і величні ВОрони, і несли вони в піднебесся благу звістку:  

н а  о с т р і в  п р и й ш л и  с п р а в ж н і  А д а м  і  Є в а.  
Очерет схвильовано шелестів, обговорюючи новину з Вітром, 

Жаби лупато бундючилися на водній гладі, Чаплі вивертали свої 
граційні шиї, щоб роздивитися цю незвичайну пару. Кажани безшумно 
розсікали бірюзовий ефір, не торкаючись своїми шкіряними крилами 
сумирних гостей півострова, які й гадки не мали, що тут давно на них 
чекали. І чекали не лише на Жуковому. 

Увесь живий світ земної природи із часів Першородного гріха 
жадав, як порятунку, цього дивного весілля.  



А закохані, нічого не відаючи про свою місію, просто задумали 
провести свою першу ніч на природі – удалині від дурнуватої музики, 
від вигуків «Гірко!», без свідків, без батьків, без родичів, що понаїхали 
з села, без горілки, без з'ясування платоспроможності сторін, без 
холодця й салату «олів‘є»...  

Вони вибрали місце для свого гніздечка під кроною вікового дуба, і 
от вже перший кілок намету податливо ввійшов у вологий чорнозем, 
якого не торкалися руки землепашця. 

На карематі наречена розстелила простирадло, яке розсмішило 
Адама. На ньому кошенята ганялися за клубками ниток під докірливим 
поглядом бабусь у чепчиках і сповзаючих на ніс окулярах.  

От і ложе було готове, і нетерплячий Адам запитально глянув у 
вічі своїй обраниці. 

«Стривай, ти забув про клятву...» 
І в цю мить наступила така тиша, якої не бувало із часів створення 

світу. Всі голоси Природи, здавалося, завмерли, щоб послухати Адама 
і Єву. 

«Я, Адам...» 
«Я, Єва...» – продовжила обраниця.  
«…Просимо прощення за все зло, заподіяне людством Природі, 

за всі знищені види рослин і тварин, за отруєні води рік і морів, за 
вирубані й спалені ліси, за кров безневинних істот, що проливається 
щогодини, і їхні непомірні страждання. Просимо у Творця прощення 
за помилку його дітей, наших прабатьків, і просимо обвінчати 
нас…» 

«…обвінчати нас для початку нового життя», – повторювала за 
своїм коханим Єва. 

«Обіцяємо перед лицем Природи й усіх присутніх тут істот, 
великих та малих, перед духами Води, Землі, і Світил Небесних, і 
Стихій Земних – бути єдиною плоттю одне одного, ділити нарівно й 
сум, і радість, і хліб насущний. І ростити своїх дітей з любов'ю й 
повагою до всього живого на Землі». 

Так мовили вони в первозданній тиші, а коли завершили й злилися 
вустами – почули вони радісний голос самої Природи.  

Череди Корів і табуни Коней, що сумирно й безмовно служать 
Людині, ті, що віддають їй своє молоко, плоть і кров; Cобаки й Коти, 
лицемірно названі «домашніми улюбленцями», які часто-густо стають 
жертвами маніяків-початківців, підручним матеріалом для ескулапів і 
об'єктом наживи для гицелів* усіх рангів; їхні дикі брати, які тужать за 
волею у зоопарках і страждають у цирках під ярмом дресури, що 
вбиває Дух Волі; Дельфіни, що сліпнуть і божеволіють у хлорованій 
воді басейнів-в'язниць; Бики, що метаються на аренах кориди у 
безсилій передсмертній люті під регіт і улюлюкання натовпу, 



охопленого ницими пристрастями; Тюлені, що оплакують своїх 
дитинчат-більків... І все численне Царство Звірине, що живе в лісах, 
водах, степах і пустелях, що стало рабом божевільної діяльності 
найстрашнішого й найсильнішого хижака на землі, відповіло Адамові й 
Єві своєю згодою. Цілу вічність вони чекали, коли двоногі попросять у 
них пробачення й виправлять свою фатальну первородну помилку. 

Неймовірно потужний акорд, що склався із гортанного рику, 
бекання, виття, мичання, рохкання, стогону, іржання, шипіння, 
гоготання, писку, гавкоту, нявчання, цвірінчання, кукурікання, клекоту, 
трелі, пересвисту, гуркотіння морського прибою, шуму зливи й шелесту 
листя потряс вечірнє повітря. А може, це їм тільки здавалося? У вухах 
залишився лише дзвін жаб'ячого хору. Але раптом урочисто, як орган, 
зазвучали небеса.  

…І коли вони лежали, обійнявшись, марилося їм, що в усьому світі 
припинилися війни й глобальне потепління, і перестали голодувати 
діти в Африці, і знизився рівень інфляції, і примножилися зникаючі 
види тварин. І люди стали добрішими – й більше ніхто не вбивав 
безпритульних собак, не знищував реліктових дерев у національних 
парках, а заодно й «самосійок» серед асфальту великих міст... Ніхто 
не лаявся, не обпивався до дурі зеленим зіллям, і замість того, щоб 
звично «трахатися», всі чоловіки й жінки Землі стали ніжно кохати 
одне одного.... І вовк випустив із пащі ягня, а мисливець зламав 
рушницю й закинув її в болото, і довго ридав, сповнюючи ліс своїм 
безутішним каяттям... І модельєри перестали використовувати хутро, а 
промисловці припинили зливати гидоту в ріки, і ніхто не катував тварин 
заради великих наукових відкриттів в ім'я їхнього головного ката на 
Землі – людини-споживача... А в залі Верховної Ради – Боже правий! – 
оселилися Кажани. І вечорами у цьому застояному приміщенні гуляв 
свіжий бешкетний вітер від їхнього неймовірного польоту. Народні 
обранці перестали сваритися між собою і з радощів наприймали на сто 
років наперед цілу купу потрібних, добрих і розумних законів.... 

…І увесь світ став схожий на неосяжний океан і став дихати 
нарешті на повні груди, дбайливо тримаючи закоханих у своїх долонях, 
як найбільший скарб на Землі. І вони попливли в цей новий, чудовий 
світ. У світ, очищений їхньою любов'ю. І почався Великий Хід 
Закоханих. І Лик Міста, їхнього улюбленого Міста, просяяв посмішкою 
блаженства. 

…Так лежали вони й посилали свої мовчазні телеграми прямо до 
Бога – щоб було так. І Сон нечутно поніс їх у своєму легкому 
небесному човні, і не було щасливіших за них на усій Землі. Жуків 
острів сховав їх у сіро-зеленому тумані й наспівував їм колискову, і 
милувався ними. 

 



…А на ранок туман розвіявся. Замість співу птахів молодята 
почули наростаючий гул і тупіт ніг, і торжествуючий сміх... Наближався 
його величність Народ.  

Страшно стало Адамові, і обійняв він Єву, готовий віддати за неї 
своє життя. Вони спішно одяглися, готуючись до найгіршого. Але 
небеса усе так само дзвеніли на високій ноті, і чомусь раптом дивний 
спокій опанував закоханих.  

Тим часом шум наростав, і ось на їхню галявину ступили люди, 
багато людей. У формі й у звичайних джинсах та футболках, 
довговолосі й коротко стрижені, молоді й не дуже, – але всі вони, як 
один, світилися радістю й незвичайним для юрби натхненням. 

От вони вже тут, і дивно, дивно звучать їхні слова: 
«Перепрошуємо, що потурбували, але ми повинні розбити тут табір». 
«Це, як би сказати точніше... військовий табір, але не в тому сенсі...». 
«Розумієте, так треба... Це визначено не нами».  

Незвичайна така риторика для юрби...  
І раптовий здогад охопив Адама і Єву. А тим часом біля їхнього 

тимчасового притулку вже споруджували флагшток із прапором якоїсь 
небаченої досі республіки. На гордому прапорі, що тріпотів на вітрі, 
красувався їжачок з каштановим листочком у лапках, а посередині – 
напис: «ТЕРИТОРІЯ ДУХУ». 

Завзяті анархісти хотіли було домалювати до девізу своє 
споконвічне перекреслене «А», але якийсь інтелігентний бородань 
відмовив їх. «Жодної політики й боротьби ідеологій!» – продекларував 
він. І його послухали!  

Адам прошепотів на вухо Єві: «Ми були тут першими!». «Так, і 
вони зробили нам найкращий у світі весільний подарунок!» – відповіла 
вона. 

Їхній намет так і залишився стояти посеред табору повстанців. Їх 
по заслузі нарекли першими громадянами республіки Жуків острів. На 
Велику землю вони вертатися не захотіли. Жуків острів став їхнім 
справжнім домом – оскільки іншого житла в них не було. 

 
Інтерлюдія 

«Торжество свободи слова» 
 

«Вибух насильницької боротьби із забудовами у столиці був цілком 
передбачуваним. Втім, це жодним чином не виправдовує як 
спецслужби, які допустили цю безпрецедентну акцію, так і київську 
владу, яка дає можливість забудовникам безперешкодно зводити 
свої будинки, куди б вони не вказали на карті Києва. «ІМ» давно 
стежить за цією проблемою, перебуваючи завжди на передньому 
краї подій. Зараз ми можемо підсумувати, що такому результату 



немає жодного виправдання. Україна повинна змиритися з тим, що 
відтепер прості громадяни зобов'язані прийняти деяке обмеження 
їхніх прав у зв'язку з останніми подіями в столиці. Йдеться і про 
окремі зміни в Конституції. Тільки повний і масштабний контроль за 
дотриманням законності й порядку буде відповіддю на свавілля 
анархістів, що панує в Києві, і особливо в осередку цього 
псевдоповстання – на Жуковому острові...». 
 

Авдотій Бобрін, політолог, кандидат фізико-
математичних наук. Спеціально для газети «Ідеали 
Майдану», наступного ранку після подій.  

 
«Хам Грядущев, 57 років, відмовився давати коментарі з приводу 

подій у столиці. Народний депутат ВР Василь Рагуль, 37 років, 
заявив у інтерв'ю ГПБ наступне: «…а не пішли б вони всі к чортовой 
бабушкє». 

Екс-Президент України Л. Корчма, 70 років, заявив у своєму 
інтерв'ю телефоном з курорту в Карлових Варах (Чехія), що ці події 
стали наслідком толерантної та слабкої політики наступного після 
нього Президента. «Нє-є, таке в Україні не росте*. А взагалі, – додав 
він, – у всьому винна Юля». 

«Після прямого влучання невідомої зброї будівля по вулиці 
Грушевського, 9а знищена вщент. На її місці росте сад, у ньому 
бігають собаки, білки, співають птахи. Тут дуже приємно гуляти з 
дітьми. Нам тут дуже затишно», – каже Галя, мешканка Печерська, 
35 років. У руках у Галі мобілка, що грає джаз, і морозиво». 

 
«Газета по-буржуїнськи» 

 
«Партія провінціалів України заявила про свій рішучий протест 

проти злісного порушення прав людини в центрі й на околицях 
Києва. Були знищені культурні цінності, зведені шляхом величезних 
капіталовкладень. В усьому, що відбулося, прес-секретар Партії 
провінціалів України Ганна Нємєц обвинуватила злісних політичних 
конкурентів партії, які не бажають іти на жодні компроміси, а 
захищають тільки свої кланові інтереси. Як заявила вона в 
ексклюзивному інтерв'ю «ВД», «ми не допустимо захоплення влади у 
столиці та в країні окремою партією, що заплатила бандитам і 
анархістам за знищення приватної власності, право на яку 
залишається священним для українців. А що стосується так званої 
анархістської республіки Жуків острів, то ми побачимо її 
благополучний розгін силами правопорядку за підтримки армії вже в 
найближчому майбутньому»». 



 
Газета «Вчорашній день» 

 
Віктор Держимордов: хаос на Україні не пройде непоміченим 

 
Посол Російської федерації на Україні Віктор Держимордов виступив 
з офіційною заявою, у якій провів аналогію між подіями в українській 
столиці й нещодавніми націоналістично-терористичними діями 
Грузії. На його думку, політична обстановка, що склалася, дає 
Російській федерації усі права на уведення миротворців для 
винятково м'якого, але насильницького примусу українських 
повстанців до миру, тому що ситуація створює небезпечний 
прецедент. Це відгукнеться насамперед у столицях інших 
слов'янських народів. «Геополітичні інтереси Росії вимагають нині 
рішучих дій від нашого Президента», – цитуючи провідного 
політолога Російської федерації Вілена Дугова, заявив пан 
Держимордов. «Україна усе ще не дала чіткого пояснення своїй 
газовій і внутрішній національній політиці. Тому ми вправі вимагати 
відновлення історичної справедливості: згортання наслідків 
«оранжизму» у країні, привнесеного «п'ятою колоною» західного 
масонства, затаврування підлих злочинів українських фашистів і 
якнайшвидшого впровадження другої офіційної, російської мови в цій 
братній нам слов'янській країні», – додав пан посол.  
Нагадуємо, що з метою зміцнення дружби між братніми народами до 
кордонів Брянської області вже стягнуто два спецзагони «Альфа» і 
мобілізована 4-та гвардійська танкова дивізія ім. Андропова 
Московського військового округу.  
Також пан Держимордов підкреслив, що заколотниками, які 
спровокували масове безладдя у столиці братньої країни, за даними 
ФСБ, стали ті ж самі особи, які були помічені у спробі зриву прем'єри 
й бойкоті кіношедевру Федота Бондарьонка «Важко стати 
олігархом». На офіційній сторінці ФСБ Фкантактє сам Бондарьонок, 
відволікаючись від постановки нового супербойовика з елементами 
хорору «Хижі речі століття», гаряче підтримав слова 
Держимордова й додав, що «розбереться самотужки із цим 
Росомахою й Вигуріним, що посміли провалити прем'єру фільму про 
братню дружбу Росії, України й Білорусі, і тепер заправляють 
повстанням голодранців на Україні».  

Нагадаємо, що такі собі І. Росомаха та С. Вигурін виступили не 
так давно ініціаторами бойкоту нового фільму Ф. Бондарьонка на 
Україні (через нібито виснаження ґрунтів в українському степовому 
заповіднику, нині успішно приєднаному до РФ, внаслідок зйомок 
фільму). Такі недружні дії України привели до колосальних збитків 



компанії «Стоп Продакшн». Фільм «Важко стати олігархом» одержав 
премію «Малина року» у США та всі перші місця на російському 
кіноконкурсі «ПутінСкар» за кращі спецеффекти й ідейну 
наповненість. 

Коментарів щодо події з боку Секретаріату Президента України 
поки що не надходило.  

  
Газета «Lenin'sNamyUkraine». 

 
«За останніми даними, київський мер Хам Грядущев назвав Жуків 

острів вогнищем безладу та віддав наказ не пускати будь-який 
транспорт на острів. «Я дуже люблю всіх киян, але цих мерзотників 
я поставлю на коліна!» – заявив він в ексклюзивному інтерв'ю «УМ». 
За наказом мера блоковано в'їзд на територію острова, аби 
припинити постачання харчів заколотникам. За даними анонімних 
джерел, запаси їжі в анархістів, котрі зайняли острів, добігають 
кінця. У лавах заколотників починається зневіра.  Проте в цілому 
вони все ще становлять загрозу державі. Ситуація вимагає 
негайного втручання регулярних військ. Генерал-лейтенант 
Кузьменко віддав наказ бути готовими до силового примушення 
повстанців до миру». 

 
 Газета «Україна маленька», два тижні від початку подій. 

 
Розділ 21. Республіка в облозі 

Про роботу «Фрогс» і заяви градоначальника 
 

Місячне сяйво лилося на вікові дуби Жукового острова, на намети 
повстанців, на Суничну галявину, що служила злітно-посадковою 
смугою для гелікоптера з пустотливими жабками, які прикрашали його 
борт. Наближався ранок. Подекуди вже подавали голоси горлиці й 
вОрони. Не склепили очей тільки вартові, що очікували гелікоптера з 
гуманітарною допомогою з боку Києва.  

Виснажені голодом і безсонням хлопці в камуфляжній формі 
нетерпляче поглядали на годинники. Минулого разу вертоліт, що 
прибув серед білого дня, обстріляли спецслужби, тому було 
домовлено, що наступного разу він прилетить на світанку, з надією на 
послаблення стеження. Стрілка годинника повільно повзла до 
четвертої ранку. Місто підморгувало своїми вогнями й немов посилало 
повстанцям свої добрі думки й свої сподівання.  

– Щось вони не летять, – перервав томливу тишу один із чергових. 
– Не так просто зараз із Києва перелетіти до нас, – відповів інший. 
У гнітючій досвітній тиші збігло ще чверть години. 



– Ну що ви розводите пораженські настрої? Ось же вони... –
вимовив третій черговий. 

Бортові вогні вертольота вже прорізали досвітню темряву над 
Дніпром. Хлопці без зволікання запалили факели, і гелікоптер пішов на 
зниження. Одна-єдина автоматна черга розсікла досвітнє повітря. 
«Охранка» не дрімала, але влучити у мішень їй не вдалося. 

Ще через декілька хвилин вертоліт завис над островом.  
– Привіт острів'янам! – почувся приязний голос. У перших променях 

сонця в люці окреслилась фігура чоловіка. Він помахав поселенцям 
шийною хусткою яскраво-зеленого кольору. Весь гвинтоліт 
«посміхнувся» зграйкою зелених жаб-квакш, що прикрашали його борт. 
«Frogs» – підтверджував напис. Вертоліт зайшов на посадку й, подібно 
до велетенської бронзовки, з дзижчанням приземлився на Суничній 
галявині. Почалося квапливе вивантаження ящиків із провіантом і 
зброєю (які ж повстанці без зброї?). 

– Колись один олігарх заявив мені, що я все життя буду анархістам 
патрони підносити. Він говорив це в сенсі переносному, а його 
пророкування здійснилося у прямому, – саркастично посміхаючись, 
повідав чоловік, утираючи краплі поту з чола. 

– Хто ви? – поцікавився один із чергових. – Ми вам так вдячні! 
– Це ми вам повинні дякувати! А хіба ви нас не впізнали? – почувся 

жіночий голос. З люка вистрибнув пілот, що, на диво повстанців, 
виявився жінкою. Вона нічим не відрізнялася від поселенців Жукового: 
у недбало накинутій камуфляжній куртці, у штанях вільного покрою й 
грубих черевиках, розрахованих на польові умови, – усе по моді 
республіки Жуків Острів.  

– Давайте знайомитися, – сказала жінка. – Мене звати Олена 
Хвиля, а це – Всеволод Київський, мій побратим по перу. 

– Ого! Так ви ті самі письменники?! 
– Ну, тепер ви знаєте, хто постачає вам їжу й патрони. До речі, до 

нашої допомоги долучилися співчуваючі кияни, і таких чимало... Тепер 
вам голодувати не доведеться. Аби тільки автоматники нас 
пропускали. Сподіваюся, Кузьменко, як і раніше, любить наші книги, 
так що його стрільці й надалі будуть промахуватися. Ну, нам пора! 
Тримайтеся! За тиждень будемо! 

І письменники зникли у своїй повітряній машині, купленій свого часу 
у складчину з міжнародної премії «Гуманітарії миру – проти будь-яких 
форм тоталітаризму». В Олени тоді зародилося передчуття, що колись 
гвинтольотик послужить справжній справі, і Всеволод охоче підтримав 
подругу. 

Інтуїція не підвела Олену Хвилю. Премія була витрачена відповідно 
до формулювання: «Будівельно-адміністративний тоталітаризм у 
нашому улюбленому місті вимагає екстрених, причому неординарних 



заходів спротиву». Молоді повстанці із благословення Духа Міста у 
своїй наївній щирості зробили те, чого не придумав би жоден 
високооплачуваний політтехнолог. Олена й Всеволод пишалися тим, 
що їм пощастило жити в часи таких змін. Не шкодуючи власних коштів, 
ризикуючи втратити волю й навіть життя, вони прилітали на Жуків 
острів, дивом переборюючи земні й небесні перешкоди. Вони будували 
разом із повстанцями нову Республіку. Своїми добрими думками й 
діяннями вони зміцнювали у громадянах Жукового надію, що все, що 
відбувається, завершиться благополучно й на користь Лику Міста. 

І ще обидва письменника щиро сподівалися, що зброя, яку вони 
привезли сюди, ніколи не буде використана за призначенням. 
 

Розділ 22. Босоніж по траві 
Про джайнізм, нерозшнуровані стили і псів, що гуляють босоніж 

 
«По воді аки посуху... Гм. Цьому нас учать уже дві тисячі років. 

Правда, мало кого навчили. Ех, маловірні... А от по траві босоніж... Це 
занадто велика розкіш для жителя мегаполіса. А ви пробували 
роззутися, викинути шкарпетки й пройтися по свіжій росяній траві на 
світанку?» – так бурмотів собі під ніс київський інтелігент Олександр 
Глумов, збираючи в траві обгортки й пластикові пляшки. Він сьогодні 
був черговим по табору. До обіду він повинен був надати в штаб звіт 
про кількість знайденого сміття.  

Військова дисципліна у громадян республіки була відмінною. 
Вихованню свідомі анархісти піддавалися на славу. Якщо на першому 
тижні їхнього перебування на острові було зафіксовано двадцять вісім 
«екозлочинів» у вигляді викинутих пластикових пляшок з-під мінералки 
й цукеркових обгорток, то на цьому тижні їх було тільки сім. Однак 
дрібні «грішки» раз-по-раз ще зустрічалися. У зв'язку з цим на острів 
насувався черговий грім небесний. Ім'я цьому грому був Іван 
Росомаха. Він збирався «наїхати» на «грішників» із черговою 
«проповіддю».  

Іван готувався до лекції, як сумлінний викладач. Він відкрив ноутбук 
на сонячних батареях і відшукав написану ним колись методичку, на 
видання якої так і не вистачило грошей. Файл називався «Про сутність 
трав». Для широкого читача пропонувалася, щоправда, інша назва: 
«Не нашкодь трав'яному покриву!». 

Правда, промова лектора була суцільною імпровізацією –  усе 
залежало від настрою, і не тільки його, але і його слухачів, дорогих 
йому побратимів-повстанців.  

«Насамперед, кожен із нас повинен усвідомити, що людина – це 
гість на цій планеті, гість у величезному будинку Природи. Не нашкодь, 
не насліди! –  додати б ці правила до десяти заповідей… Адже, якщо 



розібратися, це досить корисні повчання, які непогано б із вуст 
панотців слухати пастві під час недільних проповідей. Але, на жаль, це 
доводиться робити мені», –  так задумливо оповідав Росомаха. А тим 
часом погляд його блукав то чагарниками, то хмаринами у серпневому 
небі, то різнотрав‘ям, де плазували стоноги, жужелиці й метушилися 
прості солдати Землі, черв'ячки й мурахи. Йому напрочуд просто 
вдавалося тримати увагу своїх слухачів.  

«От у кого б нам повчитися скромності й працьовитості, –  мовив 
Аристократ Духу. – Залежність цих малих членистоногих, яких ми 
душимо своїми грубими черевиками, від матінки Геї абсолютна. А ви 
думаєте, ми, люди, звільнилися від її любовних тенет? Аніскілечки. 
Думаєте, забралися в багатоповерхівки, залізли в комп'ютери, 
нажерлися генетично модифікованих продуктів – і порядок? Ех, на кого 
ж ми перетворюємося, ставлячись у такий спосіб до себе й до 
світобудови?» – оглянув суворим поглядом свою «паству» Росомаха.  

«Правильно, – прочитав відповідь Іван на губах, що ворушилися 
крізь поросль щетини, своїх однодумців. – На біороботів! Господи, але 
ж як чудово споглядати політ от такого «дирижабля», – з 
замилуванням промовив Росомаха, киваючи у бік бірюзової бабки, що 
пролітала над його головою. – Ми тут у них у гостях. Тому ще раз 
нагадую: ми з вами перебуваємо на території ландшафтного заказника 
«Острів Жуків». Не будемо ж своєю поведінкою спроваджувати наших 
маленьких друзів на сторінки Червоної книги! Варто ходити по стежках 
уже протоптаних, чули всі? У ж е п р о т о п т а н и х. Але, мало того: 
при цьому дивімося під ноги. Якщо хтось хоче відчути себе вільним 
звіром, дитям матінки-природи – будьте люб‘язні роззутися і йти 
босоніж, обережно ступаючи серед трав, не витоптуючи їх. Дивімося 
при цьому під ноги! Адже ми з вами не на асфальті! От не далі як 
учора наша зелена варта піймала двох наших громадян (імен не буду 
називати), що дозволили собі трошки забутися. Бачте, стіли* їм було 
ліньки розшнуровувати... Далі: черговий Глумов доповів у своєму 
рапорті, що ним під час чергування було знайдено сім пластикових 
пляшок. Ганьба! Ми ж не рекреанти* якісь. Ще кілька слів про 
децибели. Так, птахи вже знеслися, вилупилися, оперилися й багато 
хто з них полетів собі в теплі краї. Але деякі види залишилися. Так 
послухайте краще їхній спів! Адже в місті ви таких симфоній не 
почуєте. А бобри, водяні пацюки, ондатри... Ви думаєте, вони 
слухають техно? Коротше, вдягайте навушники, пліз, адже ви 
цивілізовані культурні люди! Ваша воля не повинна обмежувати чужу. 
От, здається, поки все. Перепрошую за повчальність, але... Ех, адже 
ми життям ризикуємо, захищаючи Природу! Чи ж маємо ми право 
топтати чиєсь життя?» 



Росомаха витримав паузу. «А тепер – запрошую всіх пообідати. 
Аромат просто нестерпний! – в очах Росомахи засвітилися дитячі 
добродушні хитринки. – Усім смачного, у тому числі й порушникам. 
Сподіваюся, колишнім». 

«Просвітлені» громадяни республіки Жуків острів з полегшенням 
кинулися до «трапезної». Над палаючим вугіллям ще висіли казанки, 
навколо них поралися чергові.  

Росомаха з самого початку простежив особисто, щоб багаття 
розпалювали якомога далі від дерев. Але й це ще не все: на місці 
вогнищ акуратно зняли шар ґрунту разом із трав'яним покривом. Його 
дбайливо перенесли в інше місце, витоптане раніше чередою 
рекреантів.  

Їжа на вільному повітрі Жукового вдавалася надзвичайно смачною. 
Ґедзі й оси теж одержували свої порції й баритонально дзижчали над 
ложками й мисками повстанців. Деякі з «пернатих тигроподібних», як 
жартували республіканці, примудрялися делікатно злизувати свою 
мікроскопічну частку просто з губ окремих «джайністів»*. Їх ніхто не 
проганяв – щоб не розлютити, і вже ніхто не боявся. Запанував 
відносний баланс екосистеми.  

Бродячі пси, що прибилися до табору, стали охоронцями кордонів 
республіки. Їх годували заздалегідь – щоб не бентежили обідаючих 
своїми виразними, майже людськими поглядами. Вони затишно 
згорнулися клубочками на галявинці й ситно посапували після нічної 
зміни. Їм по траві ходити дозволялося. Босоніж! 

 
Розділ 23. Екскаватор Духу 

Про нічну бесіду Щорса з Духом Протесту 
 

Щорс так і не заснув тої ночі. Він сидів біля погаслого багаття в 
таборі повстанців і не зводив очей зі склепіння світліючого неба. Там, у 
письменах зірок, були зашифровані відповіді на нескінченні питання 
неспокійних земних жителів.  

Наметовий табір республіки Жуків острів уже давно поринув у 
глибокий сон. Не спали тільки патрулі. Їхні ліхтарі миготіли в густому 
чагарнику, ковзаючи водною гладдю Дніпра. Іноді лунав гавкіт собак, 
що допомагали повстанцям-прикордонникам.  

Щорс сидів біля тліючого багаття не один. А може, йому це 
снилося...  

«С-чор-с» – смакував його ім'я нічний співрозмовник. Йому важко 
давалися слов'янські шиплячі. Він був іноземець. Звали його Марвін. 
Марвін Хімайєр із Гранбі, штат Колорадо. Саме йому Щорс і повідав у 
цю ніч свою нехитру історію.  



Майже кожен із повстанців міг би розповісти щось схоже: як навколо 
знайомого з дитинства скверу з'явився паркан, як нахабно 
обманювали народ чиновники й забудовники на громадських 
слуханнях, як уперше скипіла молода кров від несправедливості...  

А потім прийшла проста і ясна думка: якщо не працюють закони – 
виходить, це війна, і я – воїн на цій війні.  

Іноземний гість задумливо слухав Щорса.  
«Нас учили бути "красивими і толерантними‖, – продовжував 

ековоїн. – А тим часом забудовники рубали дерева, споруджували в 
наших дворах хмарочоси, що крадуть сонячне світло… Так, нам 
повторювали щось про правове поле, а самі наймали бандитів, і ті 
били всіх, хто насмілювався протистояти беззаконню. І не в залах 
куплених торгашами судів, а тут і зараз. Ламали руки навіть жінкам і 
дітям, що обіймали свої дерева. 

Коли ми голіруч виходили проти бандитів, я зрозумів, чим 
відрізняюся від решти жителів міста й країни. Вони – переважно 
біомаса, а біомаса породжує хамів. Система ставить людей на коліна й 
змушує їх жити «як усі».  

Але я не упокорився й не впав у відчай. Я вирішив: якщо мені 
призначено вмерти замолоду, то я прийму це гідно. Втім, я не 
збираюся вмирати. Ще стільки справ не зроблено! 

Знаєш, після того, як я подивився в очі цим покидькам, мені 
схотілося різати забудовників, спалювати їхні мерзотні будівництва 
вщент. Слава Богу, убивати нікого не довелося. Тепер я розумію, що 
це було б моєю фатальною помилкою – відповісти на насильство ще 
більшим насильством. Але сталося справжнє диво: Дух Міста дав нам 
чарівні мечі, і кровопролиття не відбулося. Тими мечами ми 
зруйнували новобудови, а товстосуми залишилися біля розбитого 
корита. Розумієш, нарешті ці глитаї були покарані!». 

Марвін слухав і нічому не дивувався. У свою чергу він повідав 
Щорсові свою історію, і була вона зовсім не київською. Чи була вона 
американською? Вона була єдиною у своєму роді. На те він і був 
Хімайєр. 

 
…Марвін тримав невелику автомобільну майстерню в крихітному 

американському містечку. Свого часу він відслужив у військово-
повітряних силах аеродромним техніком, лагодження автомобілів було 
його улюбленим заняттям. Чи відав 52-літній американець, що 
інженерно-технічні навички й військове загартування стануть йому в 
нагоді зовсім не в мирних цілях? Найбільше на світі він хотів спокою. 
Земельну ділянку під свій малий бізнес Марвін викупив за п'ятнадцять 
тисяч доларів із продажу своєї частки у великому автосервісі в 
Денвері. Отже, тиха провінція, своя справа – чи багато треба 



закоренілому холостякові? Але виявився в Марвіна небезпечний сусід 
– цементний завод N. І вирішило керівництво заводу, що настав час 
розширити виробництво, а, отже, землі знадобилося більше. 
Повикуповували всі прилеглі ділянки, а от на Хімайєрі обламали зуби. 
Видно, були в нього свої вагомі причини для відмови. Узявся він 
оскаржувати справу в суді й програв. Почалося цькування. Спочатку до 
маленької авторемонтної майстерні перекрили дорогу, відрізали всі 
комунікації. А далі просто-таки як у нас: держава спустила з ланцюга 
своїх церберів у вигляді податкової, пожежної, санепіднагляду... 
Марвін виявився в ізоляції. Кілька місяців він не виходив із майстерні. 
Ви думаєте, він пив горілку й дивився в стелю? Не той випадок! 
Натрапила коса на камінь. Він готувався до справжньої війни, не на 
життя, а на смерть. І саме в цей час в іншому місті у нього помер 
батько. Поки Марвін їздив на похорони – далека від людяності 
цементна корпорація зробила свій найпідліший крок: відімкнула йому 
воду, газ, електрику й опечатала його майстерню. І не за рішенням 
суду – а так, щоб добити чоловіка. Хімайєр прийняв виклик і ступив на 
стежку війни.  

Це трапилося 4 червня 2004 року. З його майстерні виїхало 
броньоване чудовисько, якому позаздрила б будь-яка армія. Півтора 
року Марвін працював, не покладаючи рук, перетворюючи свій старий 
бульдозер на бронемашину, що працює на ураження. Він обшив його 
дванадцатиміліметровими сталевими листами, прокладеними 
сантиметровим шаром цементу. Обладнав телекамерами з виводом 
зображення на монітори усередині кабіни, облаштував їх системами 
очищення оптики. Поставив у кабіні холодильник і запасся провіантом. 
Не забув про протигаз. Про зброю й поготів: два «Ругера-223» і один 
«Ремінгтон-306». Хімайєр знав, що йде в останній бій: за допомогою 
дистанційного керування він опустив на шасі ще один броньовий 
короб, замкнувши себе зсередини.  

Як талановитий стратег, він усе спланував. Спочатку він зрівняв із 
землею будинок заводоуправління, заводські цехи й склади. Потім 
направив бойову машину до міста. Зім'яв фасади котеджів членів 
міської ради. Зніс будинки банку, газової компанії, пожежної охорони, 
мерії, редакції місцевої газети – словом, усе, що мало стосунок до 
влади, яка нещадно тиснула на нього весь цей час. 

Зупинити Хімайєра було не під силу місцевій поліції, що 
пострілювала в його «броньовик» з револьверів-дев'яток та 
дробовиків. Підняли місцевих єгерів і військову частину. Гранати, 
сльозоточивий газ – усе це не брало броньованого монстра. Поліції 
залишалося лише евакуювати населення містечка й перекрити дороги. 
Коли Марвін вирішив стерти в порох свій останній об'єкт помсти, його 
бульдозер завалило уламками даху, і він зупинився. Однак поліцейські 



ще довго не наважувалися наблизитися до бойової машини. Тільки 
наступного ранку автогеном розкурочили броню й побачили Хімайєра, 
що уже близько півдоби, як був мертвий. Останню кулю Хімайєр 
залишив для себе. За офіційною версією... 

Всі кулі він, до речі, пускав поверх голів, і жодна людина не 
постраждала. Зате місто виглядало так, начебто через нього пронісся 
торнадо. Цементний завод, що затіяв боротьбу із приватним 
власником, поніс збиток у два мільйони доларів, і так і не зміг 
оговтатися*.  

Марвін помер, як воїн, не здавшись на наругу ворогові. У цій 
нерівній борні він вийшов переможцем.  

Щорс слухав сповідь Хімайєра, забувши підкидати сухий хмиз у 
багаття. Незабаром вугілля потьмяніло й стало остигати, а Щорс і 
Хімайєр усе не могли наговоритися. Між ними лежав океан, але тут, у 
протестному таборі на Жуковому острові, вони почували себе 
братами.  

 
…Щорс спав, по-дитячому згорнувшись калачиком на вологому від 

ранкової роси карематі... Хімайєр був десь поруч. Його неприборканий 
дух з‘являвся там, де потрібно було стерти з лиця землі будь-яку 
забудовну мерзоту. Ще минулої зими вдячні ековоїни спорудили йому 
пам'ятник* – ні, не бронзовий і не гранітний, а зі сталевих секцій 
знесеного киянами забудовного паркану. І не в його рідному Гранбі, а у 
столиці далекої країни, про існування якої Марвін, мабуть, не знав за 
життя.  

Тепер його вільний і неспокійний дух ширяв усією планетою. І 
найяскравішою, палаючою протестним вогнем точкою був півострів на 
околиці Києва, який гордо нарекли Територією Духу. Звичайно, Дух 
Марвіна Хімайєра полинув сюди. Він нечутно ступав босоніж Жуковим 
островом, боячись прим'яти благословенні лугові квіти заповідного 
куточка природи. Однак сліди протекторів його екскаватора часто 
помічали на місцях забудови.  

«Дякую, Марвіне», – прошепотів уві сні Щорс. Його рука ще 
відчувала потиск мозолистої руки бунтівного американця. 

 
Розділ 24. «Треба встати і вийти!» 

Про іншого американця – Елтона Айскріма, незрілі яблука й 
випробування Жуковим островом 

 
Редактор Гусак, медіа-магнат Обжоров і діяч Шершньовський 

понуро пили горілку на балконі офісу. Навпроти зяяла порожнеча, що 
залишилася від новобудови. Разом із будинком зникла добра частина 
будівельних фірм, а серед них і американська дистриб'юторська 



кампанія «Христос із вами». Тепер там буяла молода поросль 
шовковиці, диких груш і бузку. У цих хащах гралися діти, відпочивали 
бабусі, тішилися природою собаки й кішки. Поруч зі своїм колишнім 
офісом розгублено тинявся президент фірми «Христос із вами» 
американець Елтон Айскрім. Він уже купив квитки на літак до Нью-
Йорка. 

Співробітники сусідніх фірм, які дивом опинилися на вулиці після 
зникнення висотки, до цього часу встигли отямитися й роз'їхатися до 
себе на малу батьківщину: у Хоружівку, Єнакієве, Зозів, Завидове, 
Любимівку*... – піднімати економіку рідної провінції.  

Американець прийшов попрощатися з місцем, де нещодавно 
перебувала його надприбуткова фірма. «Яка дивна ця країна… 
Незрозуміло лише: «Україна» від слова «красти» чи від слова 
«край»… А може «бЕзкрай»? – плутаючись у співзвучних словах, 
міркував іноземець. – Ось вона яка, ця загадкова слов'янська душа...». 
Далі пішов потік ідіоматичних висловів, непідвладних точному 
перекладу і несприйнятливих у пристойному товаристві, яких 
іноземець набрався, як собака бліх, за час перебування в європейській 
столиці. 

– Ну й щасливої дороги, – пробурмотів похмурий Шершньовський, 
спостерігаючи за Елтоном, що безцільно вештався внизу, і налив усім 
ще по одній. – Пропоную тост: нехай американці живуть в Америці, 
запорожці – за Дунаєм, а кияни – в Києві. Нехай усі живуть у себе 
вдома!  

«Тільки де він, мій дім, де моя батьківщина? От ще питання...» – 
подумалося Шершньовському. 

Із усієї компанії він почувався гірше за всіх. Його гризло сумління. 
Не допомагала навіть горілка із засіків Веніаміна Обжорова, тим 
більше, що до міцних напоїв він був не призвичаєний. 

– Добродії! – урочисто й похмуро продовжив доморослий оратор. – 
Ось що я вам скажу. Я йду. 

– Куди? – у тон товаришу по чарці поцікавився Обжоров, 
похрумуючи солоненьким огірочком. Гусак у цей час сопів, шукаючи 
підказку на дні чарки.  

– Панове, – значущо мовив Шершньовський. – Я йду на Жуків 
острів. 

Запала мовчанка. 
– Ти збожеволів! – поперхнувся Обжоров. Огірок випав із його рук. 

Гусак закивав, підтакуючи. 
– Я все зрозумів. Я більше не хочу водитися з виродками, – гнув 

своє Шершньовський. 
– І хто ж це тут виродок? – насупившись, прошипів Гусак. 



– Не у вас справа. Просто всі... Просто всім, хто не примкнув до 
людей на острові, плювати на Київ. І на самих себе. Я так не можу. Я 
дуже шкодую, що відразу не пішов туди. 

Шершньовський був невпізнаваний. Він звільнив шию від безглуздо 
звисаючої краватки, скинув шикарний піджак, подарунок Обжорова, 
потім схопив свій важкий, добряче потертий портфель і пішов, 
грюкнувши дверима. 

Через хвилину його довготелеса фігура вигулькнула на безлюдній 
вулиці. Він пройшов повз сквер, що виник на місці колишньої забудови, 
і зник. Президент американської фірми з гіркотою подивився йому 
вслід, зірвав із молодої яблуньки незрілий плід і, скривившись, 
пережував. «Golod nіe tyotka», – подумав він ламаною російською.  

Подейкували, що невдовзі Шершньовського помітили есбеушники 
на Жуковому – на боці повстанців. Йому вдалося пройти крізь заслони 
й оселитися в таборі заколотників. Його білі руки, що звикли до газет, 
листівок і банкнот, виявилися досить моторними при заготівлі дров і 
готуванні нехитрої похідної їжі. Шершньовський помітно повеселішав, а 
його аскетично бліді щоки обвітрилися й навіть зарум'янилися. 

 
Коли колишній громадський діяч залишив компанію, Гусак з 

Обжоровим довго й похмуро дивилися один на одного. Потім, не 
змовляючись, налили ще по одній, урочисто підняли чарки й 
чокнулись. 

– За упокій, – обмовився Обжоров. 
– За старий... у сенсі новий... Київ, – запинаючись, вимовив Гусак.  
«Треба встати і вийти», – нашіптував йому чийсь знайомий голос. 

То була його залита горілкою й приспана надприбутками совість. 
Редактор відділу новин зненацька для самого себе встав і вислизнув 
за двері. Ошелешений Обжоров почув його квапливі кроки на сходах.  

А в бідній голові Гусака усе голосніше звучав мотив призабутої 
пісні. Під хвилюючі звуки гітари проривався текст, якого Сьома раніше 
не «доганяв»: 

 
«Наша зла неволя між байдужих свічад 
Закінчилась вночі серед літа. 
Ангел сніжнокрилий зняв останню печать 
І ледь чутно сказав: «Треба вийти», 
Треба встати і вийти, 
Встати і вийти, 
Нову 
Свічу запалити, 
 
Над собою здійняти, 
Долю шукати, 
Більше  



її не втрачати. 
 
НазавждИ-назАвжди, 
НазавждИ-назАвжди…»  

 
Семен брів навмання крізь зарості квітнучої акації, що раптом не у 

свій час вибухнула буйним цвітом. Він навіть переплутав провулок і 
потрапив на чужу автостоянку. Розгублено тинявся там у пошуках 
свого новенького «Пежо» (подарунок Грядущева за правильну позицію 
під час останніх виборів), потім плюнув і пішов пішки – його недавно 
придбана нерухомість перебувала всього за три квартали звідси.  

А пісня продовжувала звучати в голові, віддаючись акордами десь у 
сонячному сплетінні: 

 
«Келії самотні і молитви палкі 
Розчинились у водах світання. 
Наші сірі очі, наші руки тонкі, 
Наша перша кров і остання. 
Ангел чистий співає, 
Нечистий стріляє, 
Світ 
У пітьмі потопає. 
Треба встати і вийти 
Встати і вийти…»* 

 
Семен ішов і плакав. Все його впорядковане нутро коливалося в 

беззвучних риданнях в одному ритмі з цією піснею. Алкоголь 
випарувався, залишивши його віч-на-віч із собою, і це була безрадісна 
зустріч. Він знав, що в ряди громадян Республіки його не приймуть.  

До Жукового він так і не дійшов. 
 

Розділ 25. «Бог любить навіть вас!»* 
Про працю праведного щирого християнина 

 
Настоятель Свято-Успенської Києво-Печерcької лаври, а в миру 

депутат Київради фракції «Партія провінціалів України» Петро Птіцин 
прокинувся рано-вранці і звично зірвав листок православного 
календаря. Була п'ятниця, що передбачало суворий піст для всякого 
чесного християнина, а для церковного служителя й поготів. Петро 
досадливо крякнув, подивився у дзеркало й повчально вимовив: «Сите 
брюхо... Ні, не так... Порожнє брюхо, о! Порожнє брюхо до молитви 
глухо!». Затим звичним жестом перекинув стопку горілки й заїв 
шматком дичини, що залишилася після вчорашньої вечері з Васею 
Рагулем і Вітьком Відьмадчуком, які повернулися напередодні з 
«царського полювання» із належними їхньому рангу трофеями.  



Після такого «ритуалу» не гріх було й приступати до справ 
праведних. Незабаром службовий «Мерседес» слуги божого нісся 
очищеними від новобудов і вільними від заторів київськими вулицями у 
напрямку Жукового острова. 

Погладжуючи золотий хрест, що бовтався на його ситому череві, 
прикритому єпітрахіллю*, Петро з почуттям власної значимості виліз із 
іномарки на дамбі поруч із Жуковим островом. Його вже чекала юрба 
бабусь із іконами під орудою священиків у належному одязі й 
непомітних сірих персонажей у цивільному. Есбеушники безцеремонно 
відтіснили «дщерєй господніх», не зовсім по-християнськи 
втовкмачуючи їм «нє усєрдствовать бєз отмашкі».  

Перші ряди церковнослухняних громадянок, що стояли обличчям 
до заколотників, ще вище підняли плакат, на якому красувався 
виведений півуставом* напис: «Бог любить всіх, і навіть вас». 

Преподобний прихильно оглянув осоловілим поглядом слухняну 
паству, потім перевів погляд на пейзаж, що простягався перед ним. 

– Ласкаво просимо до нашої Республіки, панотець! Ха-ха... – 
пролунало глумливо й зухвало з табору повстанців. 

Дамбу перегороджував колючий дріт, бляшані щити і ще якесь 
військове залізяччя. По той бік стояли поселенці: змарнілі, неголені, 
одягнені в джинсове рвання. Однак войовничого вигляду їм надавали 
автомати Калашникова напереваги. Вперед виступила невелика 
делегація, призначена Радою Республіки для перемовин.  

Намісник змінив маску «прихильності» на маску «праведного осуду» 
й приготувався виголошувати промову. 

– Сини мої! – прорік преподобний депутат Партії Провінціалів 
України другого скликання. – Чи не збираєтеся ви йти звідси з Богом, 
поки вас не примусили? 

Повстанці пильно дивилися Петьці в очі. Не відповідали. Той 
продовжував віщати: 

– Закликаю вас: схаменіться, дослухайтеся до велінь ваших 
батьків! Поверніться під Божу ласку, і тоді Бог і влада зглянуться над 
вами. 

– Треба ж, Московський патріархат нарешті спромігся вивчити 
державну мову, – зауважив повстанець, що стояв ближче всіх до 
настоятеля.  

– Прошу не закликати до національної ворожнечі! – огризнувся 
Петро, знову гарячково підбираючи маску. – Я прийшов до вас, щоб 
відволікти вас від справ гріховних, із благословення нашої святої 
церкви (Петро здійняв очі догори) і за проханнями батьків та матерів 
ваших... 

– Мої батьки зі мною тут, на острові, – перебив його молодий 
зухвалий голос. 



 – Вони прийшли сюди самі. Для них Київ і природа важливіші за 
минущий комфорт, – додав другий.  

– Добро. А ви усвідомлюєте, що за мною – армія й міліція? А ви – 
ніхто! Вас виметуть звідси, як сміття... Вас відстріляють, як бездомних 
собак! Отямтеся! – розорявся служитель культу.  

– Негоже виконувати злочинні накази, – відповів представник 
Республіки. – А наказ «вимести» нас із острова, тим більше 
відстріляти, злочинний апріорі, оскільки ця земля належить нам – 
територіальній громаді міста Києва, а не купці буржуїв, яких Ви 
обслуговуєте. Справді, побоялися б Ви Бога, панотець...  

– Як смієш ти, дерзновенний!.. – закричав церковний чиновник, але 
його голос потонув в істеричних лементах «оцерковлѐнных», які 
погрожували повстанцям відлученням від церкви. 

– Якщо Ви віруєте в Бога єдиного Ісуса Христа, – спокійно вимовив 
вповноважений, але його почув тільки настоятель, – негоже 
проклинати, оскільки це гріх. А ми тут, на відміну від вас, не за 
велінням влади, а з волі Господа, – посланець перехрестився й пішов 
углиб острова, за ним, не поспішаючи, послідувала вся делегація. На 
місці залишилася тільки красномовна шеренга повстанців із 
автоматами напереваги, що несла свою вахту на кордонах Республіки 
Жуків острів. 

Церковний мітинг провалився. Фізії «оцерковлѐнных» були повні 
роздратування й осуду. Потоптавшись якийсь час на місці, ієрарх 
церкви Московського патріархату в стольному граді Києві кинувся до 
свого «Мерса» й наказав тиснути на газ. Маніфестанти слідом за 
панотцями почвалали до автобуса. На дамбі залишився лише плакат, 
що промовляв: «Бог любить усіх, і навіть вас».  
 

Інтермедія 
 

Із щоденника Івана Росомахи 
 

«Приходив чоловік у рясі. Чого він хотів? Щоб ми здали Жуків 
острів купці зажерливих нуворишів без совісті й честі? А нас, рабів 
Божих, під білі рученьки доправили б за ґрати... І застогнала б 
Природа Жукового острова під екскаваторами, електропилками й 
земснарядами. От чого хотів цей служитель незрозуміло якого бога з 
масивним золотим хрестом на товстому череві. Сильний, владний, у 
сяйві слави, – такому далеко не кожен мирянин наважився б перечити. 
Але чому ж свій авторитет він не застосує в ім'я порятунку Богом даної 
Природи, яку знищує людина, в ім'я вищої справедливости? І не дивно, 
що на місці парків і скверів множаться церкви, що уподібнилися до 
торгових центрів...  



Марно очікувати милосердя до природи від шанувальників 
Золотого Тільця. Смішно сподіватися, що під час церковних 
проповідей пролунає одного разу полум'яне слово на захист малих 
творінь Божих. Німотствують тут служителі віри, і єдині в цьому церкви 
московського й київського патріархатів, пастирі численних 
протестантських церков, католицьких храмів, мечетей, синагог... Чому 
не вчать вони паству ставитися до Природи не як до невичерпного 
ресурсу, а як до Храму Божого, у якому люди повинні бути смиренними 
дітьми, а не жадібними монстрами, що руйнують власне середовище 
перебування? Чому священики не вбачають гріха в повсюдному 
садизмі з боку двоногих до більш слабких істот? Чи можна називати 
людину, що кидає в криваву м'ясорубку мільйони тварин, 
Богоподібною істотою? Хіба ж Творець велів своїм дітям проливати 
кров безневинних істот, винищуючи і одне одного, і все живе на Землі? 

Яким одностайним мовчанням обходять пастирі це хворобливе 
питання, на яке ніхто з них неспроможний дати правдивої відповіді... І 
начебто не заперечують вони таких світлих особистостей 
християнського світу, як Франциск Ассiзький, Серафим Саровський, 
Агафія Скотниця, Старець Зосима… «Блаженний іже і скоти милує»*... 
Адже звучало ж і таке в лоні церкви, але, вочевидь, у мертвий ґрунт 
було кинуто живе зернятко...  

І от розгортаю моральний кодекс християнина, який величають 
суперкнигою – і стікає з її сторінок кров жертовних тельців і ягнят. І сам 
Христос, славний син Божий, рубає смоківницю, тому що та не давала 
плодів, – чисто як забудовник, що пускає під сокиру так звані 
«самосійки».  

А відомий трюк зі зціленням біснуватого... Вигнати з нещасного 
злих духів, загнати їх у череду свиней і навіщось винищити ні в чому не 
винних тварин. Духи на те і є духами, щоб бути безсмертними: вони 
благополучно відправилися до себе додому в пекло, а у чому свині 
провинилися? До речі, вони були чиєюсь приватною власністю...  

Негарні якісь приклади… Можна виправдовувати цю нісенітницю 
тим, що велику цю книгу писали люди, а вони істоти грішні, темні й 
повсюдно перебріхують істину на свою потребу.  

Який же слабкий Бог на Землі… А зміцнюють Його наші добрі й 
безкорисливі справи. І тоді Він посміхається. Я бачу, як проступає Його 
посмішка у кронах збережених дерев, я чую Його голос у співі птахів, 
відчуваю Його подяку в погляді врятованого звіра… У нього багато 
імен, але в людському лексиконі ми знаходимо один всеосяжний і 
значущий термін: Природа. Воістину Природа – над усе!». 

 
Розділ 26. Нарада драконів 



Про те, як вирішували, чи посилати на Жуків острів групу 
захоплення, чи «розпрасувати» повстанців танками 

 
Йшло екстрене засідання Київради. Усі чекали, поки Хам Грядущев 

видасть потік фразеологізмів сороміцького характеру й заспокоїться. 
Такий був ритуал. Нарешті мова градоначальника ввійшла в 
розбірливе русло, у якому ідіоми тюркського походження зустрічалися 
все рідше. 

– Ви шо, не разумєєтє, шо ідьот вайна? А вайна – ето... знаєтє... ну, 
тіпа, карочє, вайна... бл..., – віщав градоначальник. – У них автомати. 
Да!!! До них ваєнниє прісаєдінілісь, тє, шо на пенсіі... Квартири 
прихаділі к нам нєдавна клянчіть в новостройках, раскаталі губу, 
ніщеброди, бл... . Так ані іх там научілі, будьтє спакойни. У них там 
вишкол палуччє, чєм в нашей арміі. А іщьо еті, са спартівних сєкцій, 
помніш, Васюля? Тє, шо мітінгавали, шо поатбіралі в них спартівниє 
плащадкі і памєщєнія для трєніровак. Прєдалі нас! Які корисниє люді: 
дай ім памєщєнія! Я ім кажу: єсть тендер, єслі виіграєтє – пажалуста. 
Так вот, у ніх там і кунг-фу, і каратісти всякіє, і боксьори еті... да не ті, 
шо в блоці, а еті, помєньше... Да, бл... . Карочє, спортсмєнов там 
вистачаєт, драцца умєют. І врачі в них профі зібралися, кручє, чєм у 
нас у Феафаніі, – тє, шо з Октябрьской бальніци! І мєнти туда носа не 
показуют – бояцца. Ярмола каже, шо в рядах мєнтов тоже 
нєдовольниє завєлісь, пріпомнілі етот лозунг «Міліція з народом», бл... 
А ці агітатори їх подстрєкают, мол, живьотє в общагах, як бидло, а 
защіщаєтє тих, хто нєбаскрьоби в карман кладуть. Карочє, плохі наши 
дєла. Дороги перекрилі, голодомор їм хатєлі устроіть, так їм по воздуху 
жратву возять! Ето всьо рука Амєрікі. Нада шото рєшать. Я тут тіхо так 
Кузьмєнку пра танкі гаварю, а он глаза отводіт, ждьот атмашкі 
прєзідєнта. Дєржава в апаснасті!!! Ви разумєєтє? А Прєзідєнт не 
разумєєт. Ну, какіє будут мислі? 

У цей момент, вочевидь, дочекавшись паузи, у щілинку дверей 
заглянув припудрений носик. Напомаджені губки розпливлися в 
автоматичній посмішці номер п'ять («екстрене повідомлення з ризиком 
бути вигнаною геть»), обважнілі від туші війки злякано затріпотіли, і 
ангельський голосок прошелестів: «Пане мер, вам телеграма!» 

– Какая телеграма?! – гаркнув червоний від люті градоначальник. 
– Із закордону. Брюссель, здається... –  пересохлим 

орифлеймівським ротиком пролепетала секретарка, квапливо 
тицьнула у владно протягнену руку папірець і панічно, начебто 
рятуючи собі життя, процокала «шпильками» до виходу.  

 
Шановний пан Грядущев ТЧК Міжнародна спільнота обурена 

кривавими подіями на Жуковому острові ТЧК Терміново дайте 



офіційний коментар ТЧК Виїжджає комісія для розслідування ТЧК 
Депутати Європарламенту ТЧК 

 
У залі засідань стало чутно, як у Васі Рагуля в шлунку 

переварюється бефстроганов із червонокнижного зубра.  
– Я знаю, ч‘їх ето рук дєло, – заявив Сашуля й, витримуючи паузу, 

додав. – СБУ вже ними займається.  
– Ну?! – закричав Грядущев. – Кажи, хто!!! 
– Писаки ці, Олена Хвиля й Всеволод Київський. Ті, що 

гвинтольотиком бавляться, от вони жратву цим оторваним і возять. 
СБУ їх шукає, знайти не може. 

– Ну, припустимо. А що із цим робити? – потряс папірцем у повітрі 
апоплексично червоний градоначальник. 

– Так, вчасно прийшла телеграма. Ми ж танки не рушили, вірно? 
Виходить, не дійшло ще в нас до «кривавих подій», все поки що лише 
в планах було. Нехай комісія приїде, ми їх приймемо, і всьо будєт в 
лучшем відє. 

– Сашуля, готовь отвєт! Подай до кінця дня. Всьо, вистачить на 
сьодня! 

 
Розділ 27. Пряма мова 

Інтерв'ю Всеволода Київського для передачі «Публічні люди» 
 
Ведуча: «Добрий вечір, шановні радіослухачі! З вами програма 

«Публічні люди». Сьогодні в нас у гостях лауреати міжнародної 
літературної премії «Гуманітарії миру – проти будь-яких форм 
тоталітаризму» Олена Хвиля й Всеволод Київський з екстреним 
повідомленням».  

Всеволод: «Добрий вечір, дорогі друзі! Сьогодні ми хочемо 
поділитися з вами дуже важливою інформацією. Верхівка столичної 
влади за мовчазної згоди Президента й українського політикуму від 
початку Помаранчевої революції відверто й безсоромно грабує київські 
землі. Страждають старовинні історичні будинки, зелені зони, 
унікальна природа столичного передмістя. Склалася ситуація, яка 
зводить нанівець будь-які цивілізовані форми керівництва у столиці й 
країні в цілому. Києвом править купка підприємців, які збагачуються за 
рахунок територіальної громади. Українська політика стала сьогодні 
вигідним бізнесом, що приносить у мінімально короткий термін 
надприбуток депутатам усіх рівнів. Таким чином, виборча система 
вичерпала себе як механізм народовладдя. Внаслідок ситуації, що 
склалася, на початку серпня невелика група протестно налаштованих 
киян зайняла територію заказника Жуків острів, розданого незаконним 
шляхом під забудову.  



Молоді люди організували комуну, яку вони називають Республікою 
Жуків острів, з метою відстояти землі заказника й, зібравши достатнє 
підкріплення, очистити від знахабнілих олігархів рідне місто. З 
подальшою експропріацією накопичених за рахунок народу 
матеріальних цінностей. У цей час юній республіці погрожують 
розправою. Просимо українську та світову громадськість втрутитися в 
цю ситуацію...». 

 
Раптом у радіостудії немов щось зіпсувалося: почувся болісний для 

слуху свист, шипіння й «хітинове» постріскування, немов у сірниковій 
коробці шкрябався гігантський хрущ. У цей вечір ефір не поновився.  

 
Глушилки радянської пори вже давно не працювали. Землі в 

Биківні, де були розташовані київські станції придушення «ворожих 
голосів», були розпродані під будівництво престижного котеджного 
містечка. З часом зникла й сама потреба в глушилках. В «епоху 
демократії» у редакторів включався могутніший механізм, названий 
редакційною політикою, самоцензурою або, попросту кажучи, 
інстинктом самозбереження виду людини системної.  

Однак радіозапис був розтиражований в лічені години через 
Інтернет. Спритні медіа-активісти наклали на голос Всеволода 
специфічні звуки глушилок: шипіння, потріскування, свист і булькіт, що 
викликали у колишніх радянських громадян ностальгічні почуття. Деякі 
жартівники додали до запису «перцю» у вигляді приглушених звуків 
стрілянини. Однодумці й шанувальники творчості Всеволода й Олени 
несли звернення до мас, пропускаючи його через гучномовці на 
вулицях, доносячи до людей правду про Республіку Жуків острів.  

У повітрі носився дух революції, цього разу – справжньої. Запахло 
небезпекою, зброєю й «охранкою». Великий Дух Міста ширяв над 
юрбою, пробуджуючи в ній поснулі громадянські почуття відваги й 
непокори.  

У Київ, подейкували, уже прибула комісія Європарламенту із 
Брюсселя. Вона недовго, у рамках офіційного візиту, поспілкувалася із 
Президентом країни і з градоначальником, потім відправилася на 
Жуків острів і залишалася там протягом доби. Улаштувавшись у 
наметі повстанців, вивісивши прапор Євросоюзу й підсиливши 
охорону, члени Єврокомісії вивчали документи про грабунок столичних 
земель та руйнування історичних пам'яток. Всі необхідні матеріали 
перебували в Раді Республіки під особливим контролем. 

Комісія відбула до аеропорту, не попрощавшись із 
градоначальственним почтом. Із Брюсселя прийшла, як звичайно, 
дипломатично витримана депеша на ім'я Президента: «Ми 
спостерігаємо надмірно загострену конфліктну ситуацію, пов'язану з 



порушенням територіальної цілісності України. Звертаємо вашу увагу 
на те, що джерелом конфлікту є серйозні соціальні проблеми 
усередині країни. Поки вони не будуть вирішені, безладдя не 
припиниться. Настійливо рекомендуємо продовжити перемовини з 
повстанцями на предмет мирного врегулювання питання». 

Хам Грядущев, перечитуючи лист із Брюсселя, брудно лаявся. 
Президент традиційно відмовчувався.  

Тим часом по місту блискавично поширилася скинута з повітря 
партія листівок наступного змісту: 

«Дорогі друзі! Відбулася визначна подія – нам удалося очистити 
Лик Києва від скверни. Наступили благодатні зміни. Це трапилося 
тому, що всі роки правління хамів ми примножували свої сили й 
зміцнювали дух. Це відбувалося тоді, коли кияни виходили на вулицю, 
щоб захистити свій парк, дитячий майданчик, озеро, ліс... Коли ми 
разом зупиняли знавіснілих бандитів на наших прибудинкових 
територіях. Коли ми холодними ночами чергували в наметах, 
очікуючи нападу ворога, не сподіваючись на допомогу політиків. 
Кожен цей крок міняв нас, кував із нас Воїнів Духу!  

Сьогодні Хам Грядущев і його поплічники усе ще залишаються 
біля керма. Попередній градоначальник Олексій Омела і його холуї, 
що займають сьогодні високі посади в уряді, також повинні 
відповідати перед законом.  

Кияни не бажають більше терпіти владу злодіїв і цинічних 
невігласів. За велінням Духу Міста нами була створена Республіка 
Жуків острів. Це єдиний спосіб сьогодні урятувати улюблене місто 
від руйнування.  

Республіка Жуків острів – це новий тип держави: без сваволі, 
насильства й тиранії. Ми спільно будемо правити нашою 
республікою, з повагою до духовної спадщини й Богом даної природи 
священного київського простору.П Р И Р О Д А  Н А Д  У С Е ! 

 
Після цієї листівки мас-медіа звинуватили повстанців у сепаратизмі. 

Влада затаврувала Всеволода Київського як анархіста, праві засудили 
за «знавіснілу лівизну», ліві – за «продажність американському 
імперіалізму», а Православна церква Московського патріархату просто 
піддала анафемі. 

Особливу думку від імені прогресивної громадськості й людей 
доброї волі виклав головний мораліст країни Лаврентій Палич 
Полісученко: «Я особисто, хоч їхніх книжок не читав, але скажу*: 
поведінка відомих письменників заслуговує всілякого осуду й 
суперечить нормам Закону «Про захист суспільної моралі». Наша 
комісія давно стежить за так званою творчістю цих діячів пера і вважає 
за потрібне й навіть необхідне вилучити їхні книги з бібліотек, 



книгарень і навіть приватних колекцій, щоб уникнути розтління 
підростаючого покоління».  

До обуреного хору владців приєдналася Всеукраїнська асоціація 
лібертарних феміністок, які у своїй декларації, урочисто зачитаній на 
прес-конференції в ХУЛІАН, назвали Олену Хвилю «зрадницею 
феміністичних ідеалів». Пані Еммануель Мурсалова, як голова 
асоціації, згадала комсомольське минуле й сповнилася 
«патріотичним» духом. З такої оказії вона з'явилася перед камерами 
навіть без звичного гламурного макіяжу. У потрібних місцях міняючи 
метал у голосі на зворушливе тремтіння, вона озвучила позицію 
передового жіноцтва: «Цю жінку ми готові були піднести на прапори 
нашої священної боротьби за звільнення суспільства від ярма 
чоловіків. Але вона показала нам своє справжнє обличчя, зрадивши 
ідеали фемінізму й перейшовши на сторону знавіснілого анархо-
сексизму, продавши себе імперіалістичному патріархату!». 

 У той же день «Партія заможних матерів і дружин» із трибуни 
Верховної Ради затаврувала Олену Хвилю, звинувативши її в 
«аморальному способі життя», у підриві православних традицій та 
зазіханні на священний кодекс Заможного громадянина.  

Президент традиційно відмовчувався. 
 

Розділ 28. Вони гідні правити містом 
Бій сил Світла із силами Пітьми триває 

  
Славко Вигурін спав у наметі військового табору Республіки. У 

досвітніх сутінках він раптом прокинувся, наче від поштовху. Почуття 
тривоги охопило його. Здавалося, от-от повинно відбутися щось дуже 
важливе. Він вийшов із намету, довго вдивлявся у далекі вогні міста, 
пройшовся вздовж прикордонної лінії, переговорив із нічним патрулем. 
Всі були на своїх місцях, ніхто не спав. Вигурін трохи заспокоївся й 
повернувся досипати.  

У напівдрімоті йому явилося дивне видіння. Як виявилося пізніше, 
Лінк-Лінк тієї ночі бачила те ж саме.  

…Над Ликом Києва, що спрямував свій погляд на схід, схилилися 
два величезні силуети. Два духи споглядали обриси міста й вели між 
собою бесіду, що нагадувала дуель. 

Перший, прекрасний ликом, у світлих шатах, що мерехтіли у 
темряві, був добре знайомий Славку. Це був Дух Міста Києва. Обличчя 
іншого було приховане в пітьмі, але час від часу багряне полум'я 
спалахувало в його очницях, викликаючи тремтіння у кожного, хто це 
бачив. З темним духом юнак теж встиг познайомитися. Це був 
Служитель Пітьми, що катував його і Лінкі на початку війни.  



Обидві сутності запекло сперечалися. Розпал їхніх пристрастей 
супроводжувався висіканням іскор, що мерехтіли в нічному небі. 

Дух Пітьми запитував у Духа Києва: 
– Поглянь! Хіба здатні ці люди правити Містом? Це ж руйнівники, 

варвари! На місці будинків зі скла й бетону з їхньої милості тепер 
буяють зарості кущів і дерев… Дай їм волю – вони б хід історії 
повернули назад, до первісного торжества дикості й тваринних 
інстинктів! Хіба цього ти хотів? Адже без Міста не буде й тебе, не буде 
твого Лику!  

– Я обрав цих людей і віддав їм право вершити порядок і творити 
Київ, – спокійно відповідав Дух Міста. – Вони зцілили мої рани, 
нанесені твоїми поплічниками з волі твоєї. Я стою на своєму: люди з 
Жукового Острова гідні правити Києвом хоча б тому, що ніколи не 
прагнули панувати й збагачуватися. Республіка Жуків острів, яку вони 
створили, – це втілення держави майбутнього. Це воістину Територія 
Духу. 

– А чи не хочеш ти, щоб ці озброєні мечами бунтівники стерли з 
лиця землі всі будинки дощенту? На їхню думку, архітектура 
спотворює твій Лик!  

– Ні. Не всі будинки побудовані на крові й обмані. Вони зруйнували 
все, що належало тобі, але вони відновили те, без чого я втрачаю своє 
обличчя, втрачаю своє ім'я... 

– І багато ти бачив таких ідеалістів? Більшості наплювати на твій 
Лик! А чи не краще тоді залишити Київ б е з л ю д е й ? Щоб місто 
знову стало лісом, а нові будинки повік не з'являлися! 

У думках служителя Пітьми Дух Міста побачив картину: бункер, де 
чекає свого часу смертоносна боєголовка, пальці, що повертають 
стартовий ключ, і маленький непомітний вибух над столицею... 

– Ні! Ти не посмієш! – вигукнув Дух Міста. – Тепер Ангели 
Небесного Воїнства мають своє підкріплення на цій грішній землі. Я 
обрав їх на підмогу тим, хто має честь і знає міру. Тим, хто слухає мій 
пульс і не заподіє мені зла. Вони – мої стражі у світі, де правиш ти. 
Твій час минув. Прийми ж, як личить воїнові, свою поразку!  

Але служитель Пітьми продовжував гнути своє, начебто не чуючи 
закликів Духа Міста: 

– Чи заслуговують ці люди на таку повагу з твого боку? Для них 
цінніша так звана природа, трава й камені, ніж окультурена зодчими 
земля! 

– Кого ж ти називаєш зодчими? Твоїх поплічників, які в погоні за 
Золотим Тільцем продають мою землю п'ядь за п'яддю й споруджують 
потворні багатоповерхівки? Ім'я їм – тимчасові правителі, уражені 
хворобою грошей і влади. Їхня пора минула. Ти живишся їхньою 
жадібністю. Але епоха тотального здирництва мине – тому що й це під 



місяцем не вічне. Тепер у свої права вступають люди з Жукового 
острова. Їхня сила в тому, що вони вільні від рабства матеріальних 
насолод. Тепер я з ними разом. Тепер наш час. Ми вже створили Т Е Р 
И Т О Р І Ю  Д У Х У. 

– Ти сказав. Нехай же сила вирішить, хто буде правити Києвом.  
 
У цю хвилину хтось торкнув за плече Славка й Лінк-Лінк.  
– Почуйте мене! Вставайте! Візьміть мечі й боріться! 
…І це вже був не сон. 
Над Жуковим островом ішли на посадку військові гелікоптери. Дух 

Пітьми послав наказ Хамові Грядущеву й Президентові країни 
знехтувати законом, думкою міжнародної громадськості, простою 
людяністю... Силовики стягували загони із усього міста. Сплячими 
вулицями Києва у бік Жукового острова йшла важка техніка. 

Однак не дрімали й заколотники. Вся численна армія повстанців, 
поповнена тими киянами, у яких залишився ще дух волі, мужності й 
братерства, вишиковувалася біля кордонів Республіки. Воїни 
одержували останні настанови своїх командирів. 

У руках Славка полум'янів меч. Він відчував його тепло, що 
наповнювало його силою. Вийшовши з намету, він побачив Лінк-Лінк, 
що стояла на площі в колі наметів з такою ж божественною зброєю. 
Вона палко виголошувала молитву Всевишньому.  

 
На межі Києва й Республіки Жуків острів перегруповувалися 

війська. У небі грізно гуділи військові гелікоптери. Водну гладь 
розсікали катери, навантажені людьми кольору хакі. Воїни Республіки 
готувалися відбити атаку ворога з Небес, із Тверді Земної і з Вод 
Дніпра.  

Напередодні, увечері, з Борисполя до Брюсселю вилетів на 
переговори приватний літак, розмальований танцюючими жабками.  

А над містом, особливо в його південно-західній частині, ближче до 
Жукового острова, серед ночі спостерігалося яскраве сяйво. Начебто 
якийся велетенський небожитель направив світло своєї лампади на 
Територію Духу, намагаючись чи то роздивитися, чи то зігріти її. А з 
небес, – і це чули вже всі кияни, – лилася тиха врочиста музика 
органа. Це був військовий гімн, яким Дух Міста надихав військо граду 
небесного на захист воїнів граду земного.  

Усе тільки починалося.  
 

Розділ фінальний. «Пам'ятник (не)забутим велосипедам» 
Про запрошення на каву й викрутаси часу 

 



Всеволод Київський і Олена Хвиля, насолоджуючись ранковою 
свіжістю, не поспішаючи, піднімалися Андріївським узвозом із боку 
Боричевого Току. Їхні ноги в легкому спортивному взутті з насолодою 
відчували крізь підошви старовинну бруківку. 

Сонце ледь торкнулося віконець невисоких кам‘яниць 
Андріївського. Було безлюдно, тільки кішки вітали дефілюючу пару 
маячками своїх загадкових очей. Олена й Всеволод були знову разом - 
вони задумали нову повість. Письменники прийшли сюди на світанку, у 
їхній улюблений час зустрічі, щоб послухати биття серця Старого 
Міста й почути його благословення на творчість.  

У маленькій кав‘ярні вже з раннього ранку чулася метушня. Заспана 
дівчина підмітала поріг закладу, вивіска якого промовляла: «Територія 
Духу». Олена й Всеволод звернули увагу на табличку й зупинилися в 
розгубленості. Дівчина почула їхні здивовані вигуки й радісно замахала 
їм рукою:  

– Олено Михайлівно! Всеволоде Євгеновичу! Ідіть же сюди! Ой, як 
зрадіє господар!… Я зараз вам кави зварю. 

Всеволод і Олена зніяковіло переглянулися й не змогли 
відмовитися від щирого запрошення.  

– Ви так рано відкриваєтеся! 
– Так ми ніколи й не закриваємося. Ми завжди раді закоханим 

парочкам, які бродять тут ночами. Походять, пообіймаються, а 
холодно вночі, із Дніпра дме... А куди їм іти? От вони й до нас. Так 
було задумано. Адже ми недавно відкрилися. Вас шукали, щоб 
запросити на відкриття, але ви знову в Брюсселі були... Дивіться меню, 
а я поки господаря покличу. 

Всеволод і Олена пробігли очима подане меню.  
 
Кава «Всеволод Київський» із вершками й горіхами. 
Коктейль «Олена Хвиля» зі свіжими фруктами. 
Салати: «Жуків острів», «Смак волі», «Поверни собі місто». 
Бутерброд «Природа над усе». 
Торт «Ковш Хімайєра». 
Десерти: «Республіканський», «Радості Брюсселя», «Фрогс по-

вегетаріанськи». 
 

Гості роззирнулися. На стінах цього затишного закладу в стилі 
постмодерн тулилися фотознімки часів становлення республіки Жуків 
острів: неголені, радісні повстанці з автоматами Калашникова 
напереваги; поцяцькований жабками гелікоптер і розвантаження 
гуманітарки; намет із прапором Євросоюзу; Грядущев і Омела в залі 
суду, у клітці; радісні обличчя киян, що вітають героїв Жукового 
острова; танцююча на бруківці пара закоханих; знімки відновлених 



стародавніх будинків у позолочених рамах; прекрасні, натхненні 
образи ековоїнів з Жукового крупним планом... 

– Диви-но, а кон'юнктура працює, – в‘їдливо почав був Всеволод.  
– Ну що ж у цьому поганого, Славо? – примирливо торкнулася його 

руки Олена. – Адже це кафе продовжує зберігати дух молодості й волі, 
такий необтесаний ще, неголений, не приручений і неприкаяний дух... 
– Всеволод зиркав на неї спідлоба, а його подруга все правила своє. – 
Ну, пригладили його трошки, приручили. Але в цілому ж усе добре! 
Журналісти вже все сказали, люди вже все забули, – адже воно вже 
втряслося. А тут зберігається пам'ять. Це краще, ніж музей. Закохані 
приходять сюди й наснажуються цією атмосферою. Це ж прекрасно! 
Життя триває. 

– Ну добре. Можу ж я побурчати трохи, – Всеволод примирливо 
посміхнувся й поцілував Олені руку.  

Тим часом з глибини приміщення виринув господар закладу. Ним 
виявився кремезний чолов‘яга з Че Геварою на черевці, у ковбойських 
чоботях і з зібраним у пучок довжелезним хаєром*. Він ішов із 
розкритими обіймами, і його вкрита стильною щетиною фізіономія 
розпливалася в щасливій посмішці. «Олдовий* хіпі», – подумалося 
Всеволодові, що потонув в його міцних обіймах. «Невже Щорс?» –
здогадалася Олена. 

– Впізнаєте? – запитав Щорс (а це таки був він!).  
Скільки ж води відніс старий Дніпро з тієї пори? Втім, розмови про 

час давно стали темою для зведень новин і досліджень учених. Він 
рухався вигадливими спіралями й різкими стрибками, повертаючись і 
вводячи в оману отетерілого обивателя. Звичний його вимір уже давно 
став анахронізмом. Годинникові заводи спочатку потерпали від 
збитків, а потім стали випускати продукцію з подвійним циферблатом, 
один із яких був відзначений абревіатурою «ТД», що означало: 
Територія Духу. 

Скільки проговорили Щорс, Всеволод і Олена, подорожуючи у часі, 
важко було сказати. Годинники вперто стояли на сьомій ранку. У 
потоці спогадів про великий прорив, найменований «Республіка Жуків 
Острів», були стерті всі бар'єри між обуржуазненим анархістом і 
увінчаними лаврами письменниками.  

– А я думав, що вам тоді, під могильною плитою, кранти 
наступлять...  

 – Так, гарний іспит нам улаштували. Думав, не витримаю, їй-богу... 
Щорс задумався й прямо глянув в очі Всеволодові, потім Олені. 
– А знаєте, друзі, адже й слава вас не зіпсувала. Про вас багато 

чого говорили, але я тоді відразу зрозумів: не за піаром ви тоді 
ганялися, коли на гвинтольоті гуманітарку нам підкидали, життям 



ризикували. Дякую вам, що не ссучились і не скурвились*! Як кажуть, 
випробування мідними трубами пройшли. 

– Це тобі дякуємо, брате! Усім вам дякуємо... 
 
Гості неквапливо пили міцний «Всеволод» з вершками й горіхами, 

задумливо дивилися у вікно, на безлюдний узвіз, яким ішли, 
обійнявшись, юні закохані, обоє – неформально одягнені, безшабашно 
усміхнені, щасливі. У моду знову входили білі сукні часів 
псевдосрібного віку. Дівчатам такі шати завжди личили... 

Всеволод раптом похопився, наче згадавши щось дуже важливе: 
– Олено, а пам'ятаєш... ми ж велосипеди тоді забули біля 

Десятинної церкви?  
– Так, занадто багато подій тоді накотило, роботи було сила-

силенна. І час... Час тоді як з ланцюга зірвався! В голові не 
вкладається... 

– Ходімо зараз до Десятинної? Якраз по дорозі. 
– І ти думаєш, вони там досі на нас чекають?  
Всеволод замислено сьорбав гарячий запашний трунок свого імені. 

Його погляд ковзав стінами. Щорс хитрувато мружився. 
Аж раптом Всеволод приголомшено вигукнув:  
– Подивися, Олено! Ось вони, наші велосипеди! Знайшлися! 
 
У рамі красувалося фото великого формату: велосипеди, притулені 

до стіни Десятинної церкви, вмуровані в цементний п'єдестал. До 
пам'ятника або до церкви (на фото було незрозуміло), схиливши 
коліна, покладали квіти молодята.  

Напис на п'єдесталі промовляв:  
«Пам'ятник (не)забутим велосипедам». 

 



                                                 Додаток 
 
* Воркшоп – семінар або серія зустрічей, що забезпечують 

взаємодію й обмін досвідом; як, правило, включає малу кількість 
учасників (англ., сленг). 

* Герилья (ісп.) – партизанська війна. 
* Цитата із твору Максима Горького «Пісня про сокола».  
* Цитата з повісті «Морський вовк» Джека Лондона. 
* Гот (жін. готеса) – представник т. зв. готичної субкультури, що 

виникла у Західній Європі у 80-х рр. ХХ ст. на основі музичних течій 
«post punk» і «death rock». 

* АК (аббр.) – автомат Калашникова. 
* Гірлянди із червоних прапорців використовуються для оточення 

вовчої зграї на полюванні. Алюзія до пісні Володимира Висоцького 
«Полювання на вовків». 

* «Піпл хаває» – сленговий вислів, що означає потурання смакам 
масової публіки й одночасне нав'язування примітивних стереотипів у 
ЗМІ. Від англ. «people» – народ, рос. жарг. «хавать» – їсти. 

* Назва новели англійського письменника Алана Сілітоу. 
* Гасло лівих анархістів, що використовувалось рухом проти 

варварської забудови (від англ. «reclaim the streets» – лозунг і назва 
руху проти забудови історичної частини Лондона в 90-х рр. ХХ ст.).  

* Громадські слухання – збори громадян району, де планувалося 
будівництво. Одна з обов‘язкових процедур підготовки до виділення 
землі під забудову, яку мали провести забудовники згідно чинного 
законодавства. Процедура діяла протягом 2000-х рр. і була скасована 
у 2011 р. Громадські слухання у Києві відрізнялися численними 
фальсифікаціями, бійками, підкупом присутніх, маніпуляцією  
свідомістю громадян з боку забудовників та за сприяння влади. 

* «Nature first!» – «Природа над усе!» (англ.). 
* Лаве, лавешка, бабло – гроші (жарг.). 
* Чікі-пікі – усе буде добре (жарг.). 
* Роздуплитися, одуплитися – отямитися (жарг.). 
* Алюзія на назву пісні вокаліста гурту «Тінь сонця» Сергія 

Василюка «Руки геть від старого міста!». 
* Алюзія до афоризму Г. С. Сковороди: «Світ ловив мене, та не 

піймав…».  
* Нефори (жарг.; скор. від «неформали») – загальна назва для 

представників різноманітних субкультурних молодіжних рухів. 
Визначення «неформал» походить від словосполучення «неформальні 
об‘єднання молоді», що виникло у СРСР на противагу «формальним» 
об‘єднанням.    



* Всі згадані храми були зруйновані під керівництвом КПРС під час 
т. зв. пролеткульту 30-х рр. ХХ століття (див. книгу: Л. І. Толочко, 
М. Г. Дегтярьов «Подільські храми Києва». – К.: Техніка, 2003). 

* «Воронок» – службова машина, у якій зазвичай відвозили до 
катівень НКВС заарештованих під час сталінських репресій 1920-30-х 
років (жарг.). 

* «Сидір» (діалект.) – згорток із їжею, який робітники брали з 
собою на роботу. Російськомовний аналог – «тормозок». 

* На Святошино... – у цьому епізоді наводиться звична для 
російськомовних киян форма вживання цієї назви (історична назва 
робочого поселення XIX століття «Святошин» перетворилася у 
просторіччі на «Святошино»). 

* Сємки – насіння соняшника (просторіч., суржик). 
* «Бессмысленные» – назва сатанинської нечисті в екранізації 

повісті Миколи Гоголя «Вій» (СРСР, 1967 р.). 
* Цитата із Закону України «Про захист суспільної моралі», ст.1, 2. 
* Vox populi - голос народу (лат.) 
* ...військових будівель - мається на увазі Лисогірський форт, 

спорудження якого почалася на Лисій горі в 1872 році. У 1906 році в 
північній частині Лисої гори були встановлені шибениці для виконання 
вироків над державними злочинцями. Засуджених до страти 
доставляли з Косого Капоніру; після виконання вироку кат закопував 
тіла неподалік від місця страти.  

* Мордко Гершкович Богров - терорист, вбивця Петра Столипіна, 
Голови Ради міністрів Російської імперії, відомого державного діяча і 
реформатора. М. Богров страчений у 1911 році в Лисогірському форті 
шляхом повішення. За деякими даними, працював на охранку 
(охоронне відділення департаменту поліції Міністерства внутрішніх 
справ Російської імперії). 

* Mores cuique sui fingunt fortunam - наша доля залежить від наших 
звичаїв (лат). 

* Теличка - історична місцевість неподалік від Лисої гори у Києві. 
* Цитата з поетичної збірки Олексія Василюка «СУМ» (К., 2002). 
* Мавка – персонаж українського фольклору, один із духів природи 

в образі вродливої дівчини. Найскравіше образ Мавки оспіваний у 
драмі-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня».  

* Стихіалі – духи природного царства у книзі Даніїла Андреєва 
«Роза мира». 

* Frogs (англ.) – жаби.  
* ОБС – «одна бабка сказала» (просторіч.). 
* «Мій мозок здригається, коли вони нівечать Печерськ…» – 

описані образи запозичені з книги В. Колінька і Г. Куровського «Київ – 
священний простір» (К.: Київська ландшафтна ініціатива, 2006). 



Концепція авторів полягає у тому, що ландшафт Києва з космічної 
висоти виглядає як нерукотворне людське обличчя і є священним. 
Автори пропонують нову ландшафтну філософію, що лежить в основі 
кардинального переосмислення соціально-екологічної політики 
київської влади.  

* Біблія, Псалом 90. 
* Осип Мандельштам. «Вірші про невідомого солдата». 
* Там само. 
* Біблія, Євангеліє від Матфея 4:8,9. 
* Сатья-граха – термін із філософії Дзен. Американський поет 

Гаррі Снайдер стверджує, що бульдозер, як знаряддя для знищення 
природи, зроблений із металу, по суті – із залізної руди. «Оскільки 
руда добута із Землі, її варто повернути Землі у вигляді купи металу, 
що іржавіє. У цьому й полягає акт сатья-граха». (Із книги Дейва 
Формена «Сповідь ековоїна»). 

* Сценка із миттям Самсона змальована із реальної громадської 
акції, організованої киянами у 2007 р. 

* «Meat is murder» (англ.) – «М‘ясо – це вбивство!», лозунг 
об‘єднаних вегетаріанських і зоозахисних ініціатив. 

* «Дім дельфіна – море» – лозунг кампанії природоохоронних 
організацій проти утримання дельфінів із комерційною метою, що 
розпочалася в Україні 2009 року. Аргументація кампанії ґрунтується на 
тому, що дельфін повинен жити у відкритому просторі, оскільки 
орієнтується у морі за допомогою ехолокації і божеволіє у замкнутому 
просторі; йому властиво плавати в морській воді, а від хлорованої 
води він сліпне; це колективні тварини, яким притаманно жити 
великими зграями; ізоляція впливає на них згубно. Автори книги також 
поділяють думку, що дельфінарії як явище повинні бути заборонені.   

* «Ошкірена кішка» (англ. сленг. «sabotage cat», «sab cat», «sabo-
tabby») – один із символів анархістського та анархо-синдикалістського 
руху, зокрема руху «сквотерів», які намагаються створити незалежні 
від «суспільства споживання» самоорганізовані комуни в захоплених 
ними будинках. Символ був створений і популяризований на початку 
ХХ ст. Ральфом Чапліним, діячем профспілкового об‘єднання 
«Industrial workers of the worls» (IWW).  

*Гопник (інакше «гоп»; за різними версіями, назва походить від 
рос. абревіатур «Городское общежитие пролетариата» або 
«гражданин опасного поведения») – хуліган (як правило, підліток), що 
наслідує злодійські «закони», звичаї та вживає в мовленні елементи 
злодійського лексикону. Промишляє «вибиванням» грошей з 
молодших і слабших. 

* Гицель – шкуродер; ловець безпритульних тварин.   



* «Таке в Україні не росте» – вислів президента України Леоніда 
Кучми стосовно перегляду результатів президентських виборів 2004 р. 

* Стіли – різновид високих чобіт зі шнурками, популярних серед 
представників неформальних молодіжних субкультур. Разом із 
«косухами», «банданами» (у металістів), чорними плащами й темною 
косметикою (у готів), а також іншими атрибутами, є ознакою, що 
вирізняє представників готичної, металістської та інших субкультур. 

* Рекреант – людина, що використовує природу як місце 
відпочинку і при цьому засмічує та знищує її. Рекреант, на відміну від 
туриста, нехтує охороною навколишнього середовища. Термін, що 
отримав широке розповсюдження серед природоохоронців у 2000-х 
роках. 

* Джайні́зм (від санскр. «переможець») — релігійно-філософське 
вчення, що виникло в Індії приблизно в VI столітті до н. е., поширене в 
сучасній Індії та Шрі-Ланці. Основою джайнізму є віра в низку 
перероджень, можливість звільнення від сансари, суворий аскетизм, 
незмінна цінність життя в будь-якому його вияві та, як наслідок, 
нечинення шкоди живим істотам. 

* За матеріалами статті 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Химейер,_Марвин_Джон. 

* Пам‘ятник Марвіну Хімайєру – реальний факт. Його було 
споруджено в Києві антизабудовними активістами на території 
незаконної забудови на землях Жовтневої лікарні 22 березня 2008 р. 
Пам‘ятник було складено із секцій будівельного паркану, якими 
оточили бульдозер. Детальніше читайте тут: http://h.ua/story/90745/ 

* В Хоружівку, Єнакієве, Зозів, Завидове, Любимівку… – назви 
населених пунктів, у яких народилися відомі українські політики. 
Хоружівка – батьківщина Президента України (2004-2010 рр.) 
В. А. Ющенка. Єнакієве – батьківщина Президента України (2010 р.) 
В. Ф. Януковича. Зозів – батьківщина О. О. Омельченка, голови 
Київської міської адміністрації (1996-2006 рр.), народного депутата 
України VІ скликання від блоку «Наша Україна – Народна 
самооборона». Завидове – батьківщина Голови Секретаріату 
Президента України (2006-2009 рр.) В. І. Балоги. Любимівка – 
батьківщина народного депутата України VI скликання від Партії 
регіонів М. В. Чечетова.   

* Текст пісні Костя Москальця «Треба встати і вийти», що 
виконується Віктором Морозовим (альбом «Треба встати і вийти», 
2000). 

* Там само. 
* «Бог любить навіть вас…» – лозунг прихильників побудови 

«храмового комплексу» з господарськими будівлями та паркінгом на 
території парку «Супутник» по вул. Уманська, 14 у Києві у червні 2008 



р. В оригіналі: «Бог любит всех, и даже вас». Автори були учасниками 
згаданих подій на боці прихильників збереження парку.  

* Єпітрахіль – елемент богослужебного одягу християнського 
священика і архієрея – довга стрічка, що огинає шию й обома кінцями 
спускається на груди. 

* Півустав – тип кириличного шрифта, що склався в XV ст. У наші 
дні найчастіше використовується в православній богослужбовій 
літературі. 

* «Блажен, иже и скоты милует…» – назва проповіді, опублікованої 
в Троїцько-Сергієвій лаврі 1915 року. Проповідь була призначена для 
селян, які здебільшого жорстоко ставилися до своєї робочої худоби. 
Проповідь ґрунтувалася на висловлюваннях зі Святого Письма: «Не 
презри вола работающего», «Блажен, иже и скоты милует». Вона 
закликала селян не тільки «не бити й не виснажувати тварин 
непомірними роботами, голодом і холодом», але навіть «не лаяти і не 
проклинати» їх.  

* Алюзія на цькування відомого поета Бориса Пастернака. Вислів 
«Не читав, але засуджую!», що прозвучав на засіданні правління 
Спілки письменників СРСР в 1958 р. з приводу публікації 
«антирадянського» роману «Доктор Живаго», стала символом 
«стадної» поведінки, властивої громадянам тоталітарних держав.    

* Хаєр (англ. hair – волосся) – довге волосся, яке носять 
представники хіпі й рок-субкультур (жарг.). 

* Олдовий (англ. old – «старий») – той, хто залишився вірним 
атрибутиці та «традиціям» субкультури, незважаючи на вік (жарг.). 



Як створювалася книга «Територія Духу» 
 

Одного разу наш друг з яскраво вираженою громадянською 
позицією, з гіркотою й сарказмом споглядаючи картину цинічного 
грабунку владою священної київської землі, вигукнув: «Ех, який 
багатий сатиричний матеріал пропадає! Де ж ви, нинішні сатирики?..».  

Пройшло зовсім небагато часу, і думка київського інтелігента 
Олександра Глухова набула зримих обрисів. Але нам не хотілося 
обмежуватися лише однією сатирою. Відчуваючи Місто як прекрасний 
організм, уражений страшною хворобою, ми розуміли, що Дух Міста 
залишається недосяжним для його гнобителів, оскільки він 
нематеріальний і не виражається у грошовому еквіваленті. Його не 
можна покришити на земельні ділянки й «поімєть» із нього 
надприбуток. А для його захисників він є джерелом постійного 
натхнення, що інколи штовхає людей на «барикади».  

Цю книгу нам допомагала писати сама Природа, яку ми цінуємо над 
усе. Тож наша подяка – рікам, вітрам і дощам, воронам, зубрам і 
вовкам, жабам, кажанам і пацюкам, зміям, дельфінам і акулам… А 
також найнаближенішим до людини й потерпаючим від цієї 
небезпечної близькості безпритульним собакам і кішкам, з якими ми 
завжди ділимося хлібом насущним. Ми вдячні горам віком у мільярди 
років, кам'яним бабам, що охороняють загадковий заповідник «Кам'яні 
могили», Київській фортеці та її капонірам, заповідній Лисій горі в Києві 
й Замковій горі у Львові… 

Але найбільше нас надихав протестний дух киян, які без утоми 
ведуть свою партизанську війну проти адміністративно-будівельної 
мафії. Підкоряючись наказу Духу свого улюбленого міста, вони кинули 
виклик силам пітьми.  

Під час написання книги автори почували себе простими солдатами 
Духу Міста, що одержали понаднормове завдання.  

І увесь час ми були в рядах наших соратників на протестних акціях: 
перед київською мерією, біля Аскольдової могили, на вулицях 
Уманській та Лук‘янівській, на Лісовому масиві та Батиєвій горі... Не 
раз доводилося разом із колегами-журналістами звільняти затриманих 
міліцією побратимів, що захищають місто від забудовних варварів. Із 
болем і гіркотою фіксували ми на наші камери повалені столітні дуби 
на Жуковому острові й на мальовничих луках Конча-Заспи. У такі 
хвилини стають зрозумілими почуття наших співгромадян, які від 
стриманого протесту в рамках правового поля перейшли до прямої дії. 
Ми завжди на стороні тих, хто наважився піднятися на знак протесту 
на будівельний кран над Аскольдовою могилою, хто валив забудовні 
паркани на Крістеровій гірці і Совських ставах, на вулиці Олеся 
Гончара та в інших місцях, спаплюжених забудовниками, рахунок яким 



іде на сотні. Ми з тими, хто не спав ночами, несучи вахту на своїх 
прибудинкових територіях.  

Автори розуміють, що однією лише демонстрацією мужності й 
непокори неможливо раз і назавжди перемогти чудовиськ, що 
пожирають наше Місто. Поки що нам та нашим однодумцям вдається 
перемагати «драконів» у самих собі. Але є надія, що ми разом 
здобудемо перемогу над силами пітьми, втіленими у представниках 
нинішньої влади.  

І ця книга – ще одне слово на захист Києва. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


