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На самотi з вiчнiстю

Чи лiтературний талант, ба навiть ґенiй, завжди ототожнюється з осо-
бою, яку ми звемо людиною з великої лiтери, тобто з абсолютним утiленням 
Справедливости? Iсторiя лiтератури показує, що не конче.

Захiдного красного письменства сказане якщо i може стосуватися, то хiба 
дуже незначною мiрою. Воно, те письменство — на рiвнi величних iдей люд-
ства. Примiром, англiєць Байрон волелюбний патос своїх творiв пiдпер влас-
ним життям. Фенiмор Купер, хоч i славив чесних i чистих душею виконавцiв 
вiйськової повинности, засуджував пiдкорення iндiян як противне волi Бо-
жiй. Жуль Верн оспiвував самопосвяту мужнiх патрiотiв, що клали своє жит-
тя на вiвтар свободи колонiзованих народiв: Iндiї, Америки, Шотландiї. У ве-
ликiй лiтературi право народу на самовизначення, боротьба проти зла, гнiту, 
рабства не пiддається жодним сумнiвам. Це вартостi нетлiннi.

Натомiсть iз письменством московським справа складнiша. Навiть най-
бiльшим людинолюбцям тут iнколи бракує такої широти душi, щоб стати 
на бiк поневоленого народу, що прагне виламатися з-пiд ярма, надто якщо 
ґвалтiвник — їхня власна батькiвщина. I як же це їх здрiбнює, принижує! 
Як програє навiть волелюбний Пушкiн, сповнений вiри, що на «обломках 
самовластья напишут наши имена», коли у кривому дзеркалi показує геть-
мана Мазепу, возвеличує ката Петра або вигукує: «Смирись Кавказ: идет 
Ермолов!», на супроти свого сучасника Шевченка, цього апостола прав-
ди й волi, якому полум’яна любов до України аж нiяк не боронить, ба ве-
лить! заступатися за малi, але нескореннi народи Кавказу. «Борiтеся — по-
борете!» А як прикро за ґенiй Достоєвського, автора безсмертних «При-
нижених i скривджених», «Iдiота», «Братiв Карамазових», пророчих «Бi-
сiв», за його затяте великодержавництво, за «святе» обурення нехiттю «не-
вдячних» слов’янських народiв, «визволених» оружною рукою бiлого царя, 
залишатися пiд його кормигою, що в цьому разi виставляє письменника не 
в найвигiднiшому свiтлi!

Але є й винятки (Д. Писарєв, К. Рилєєв, С. Єсенiн, Л. Толстой та iн.), i 
з них найщасливiший — Iван Бунiн (1870-1953).

Вiн — здоровий ґенiй.
Звiдки це видно? Що ґенiй? I що здоровий?
Вiдповiдь на перше запитання дає як фундаментальна проблематика його 

творчости, так неповторний, глибоко iндивiдуальний пiдхiд до її художньо-
го розв’язання. Досить ознайомитися з творчими зацiкавленнями Бунiна, щоб 
упевнитись: у блискучому сузiр’ї небожителiв вiн — зiрка першої величини.

Чим же переймається митець?
Невичерпне джерело бунiнських поетичних осяянь — власнi душевнi 

борiння, те болючо-щемке i незагойне, що нiколи не полишало майстра, об-
дарованого навдивовижу гострим вiдчуттям життя. Яскраве свiтло на голо-
вний його внутрiшнiй клопiт кидає свiдоцтво письменника Бориса Зайцева, 
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який наводить гiркi слова I. Бунiна: «Ось вона рука. Бачиш? Шкiра чиста, нi-
яких жил. А згниє, брате мiй, згниє... Не можу прийняти, що прахом стану, 
не можу! Не вмiщаю». Щось подiбне мучило свого часу й Ф. Тютчева та Л. 
Толстого, чи не так? I притаманне бiльше чи менше кожному з нас...

Отже, одвiчний фатальний трагiзм людської долi... Iншими слова-
ми, бунiнська муза унiверсальна, вселюдська (попри виразне нацiональ-
не корiння!), бо клопочеться питанням питань: Великою таїною буття. 
I що особливо цiнне: у поетичному її освоєннi автора умудряє бачення «очи-
ма серця», що вилущує з дiйсности її пiдтекст. Iнформацiя добута ззовнi через 
зiр, слух, нюх, дотик, смак сприймається «другою натурою» в обхiд логiки, 
викрешуючи певний душевний стан, настрiй, емоцiйний сплеск, на гребенi 
якого зринає фiлософське одкровення, вилонюється мiстична «сiль». Звiс-
но, перед примарою смерти найкраще було б, якби таке прочитання картини 
природи чи якогось об’яву життя дало жадане чуття солодкого внутрiшнього 
затишку та абсолютної безпеки вiд непохитної певности, що ти житимеш вiч-
но, та ба, цiєї неосяжної безхмарної благодатi поет нам начебто не дарує (як, 
примiром, українець Сковорода), хоча, бачиться, i не виключає її можливос-
ти. Поетичне мислення його — в сукупностi всiх своїх взiрцiв — скорше дис-
гармонiйне, побудоване на протиборствi полярно протилежних тез. 

Про першу з них, що її можна б сформулювати як щастя жити, дає уяв-
лення така строфа:

 I тодi вся душа
 В мене раптом спалахує радiстю:
 Я руками ловлю фосфор хвиль, що неначе кипить —
 I крiзь пальцi тече не вода, а сапфiри — премногiї,
 Iскри синього полум’я, Жизнь!

Друга — антитеза — сповнена трагiзму, вiн якого кров холоне в жилах:

 Коли все мiсто сон змагає,
 Глибокий сон, у глупу нiч,
 Коли юга мете й кружляє, —
 I будить дзвони всiх дзвiниць, —

 Так серце лячно завмирає!
 Так сумовито пiд цей час
 Крiзь лемент бурi долинає
 Той невиразний дзвiн до нас!
 Свiт спорожнiв... Земля схолола...
 А хуга трупи замела,
 Задула зорi доокола,
 У дзвони б’є в пiтьмi, гуля.

 I на безлюднiм i великiм
 Всесвiтнiм цвинтарi життя
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 Кружляє Смерть у танцi дикiм
 I має бiлим покриттям!

А мiж цими двома полюсами — слiпуча вольтова дуга драматичного ху-
дожнього переживання дiйсности, широка амплiтуда розмаїтих, часами най-
примхливiше переплетених мiж собою проблискiв прихованої iстини, фi-
лософських проникнень, що так чи iнак спiввiдносяться з пошуками вiд-
повiдi на сакраментальне: а що потiм?

Зрозумiло, годi охопити все рiзнобарв’я  поетичної спадщини I. Бунi-
на, але якщо говорити про вiршi, осяянi свiтлом надiї, то це тi, де поетовi 
пощастило здiйснити своє заповiтне: «поєднати прекрасне з вiчним». Над-
iйний шлях до цього — подати природне явище в часовому зрiзi, тобто 
«зупинити» якийсь один проречистий мент багатоманiтного, нерiдко пла-
нетарного розмаху, дiйства. Ось суґестивна, жива, сповнена руху картина 
заходу сонця в степу:

 У надвечiрнiм полi, як в безмежнiм морi,
 Померк i потонув зорi журний рубiн,
 I м’яко тьма пливе у степових просторах
 Зiрницi навздогiн.

 Лиш ховрахи в житах скликаються свистками,
 Чи заєць по межi таємно, як мара,
 Промчить швидкими i нечутними стрибками
 I пропаде нараз...

Вузькi часовi рямця, в якi тут увiбгано вечорову дивовижу, допомагають 
пережити мент єдности Усесвiту i через нерозлучне з цим переживанням 
чуття прекрасного торкнутися Вiчности. А спiзнавши її смак, чому б i не по-
вiрити в її приступнiсть для себе?

(Мимоволi пригадується ще одна прекрасна зупинена мить, увiчнена в 
поетичнiй Шевченковiй перлинi «Садок вишневий коло хати...» Що це? 
Чиста випадковiсть чи вийшов наяв очевидний перегук спорiднених душ?)

У вiршi «Вечiр» лiричний герой також — завдяки глибинному чуттєвому 
вростанню в довколишнiй свiт — спiзнає щастя вiд перечування єдности 
всього сущого:

 О, щастя зрiти, чути. Все в менi.

Ось де джерела блаженства — у розчиненнi, у злиттi!
I, звiсно ж, шукає автор пiдпори у Творцевi.
Ув одному з вiршiв («Нiч. Я в дачнiм крiслi...») вiн прагне «вирахувати» 

його логiчно, виходячи з живої потреби людського серця:
	
 Чи є той, хто мiря справедливо
 Нашi вчинки, долi та лiта?
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 Серце хоче вiрити у диво —
 Значить, так.
	 Прецiнь те, що є в тобi, iснує.

Ув iншому — вдається знов до iнтуїцiї:

 А Бог був свiтлий, радiсний, простий:
 У вiтрi був, в душi моїй бездомнiй,
 В тремтливiм сяйвi зiр iз висоти
 Небес блакитних, чистих i бездонних.
    («Бог»)

Що це, як не визнання Найвищої Iстоти? Виходить є на кого уповати!
А ось життя потойбiчне вже декларується вiдкритим текстом:
	
 Не вiрю, що помру, втомлюся.
 Що назавжди в землi засну.
 В життя закоханий безмiрно,
 Лиш до схiд сонця вiдпiчну! 
	 	 («Зiрки затрепетали в небi...»)

То Бог дарує в церквi сумир та радiсть:

 I в час: як з хорiв линув спiв
 Про свiтло тихе i про Бога,
 Я забував свої тривоги
 I  серцем радiсно свiтлiв...
  («Любив малим я сутiнь в храмi...»)

У цих поезiях — перелiк їх можна продовжувати — свiтотвiр, як бачимо, спо-
внений свiтла та гармонiї — ознака, несполучна з чорними думами. I така його 
суть — начебто не пуста фантазiя, а свiдоцтво — прориву за трансцендентну 
межу. Та ба — чи ж не парадокс! — є в автора й iншi iнтуїтивнi здогади. Йдеться 
про Грiзний, за висловом лiтературознавця Р. С. Спiвака, Космос Бунiна.

У поетовому деннику є нотатка, датована 1911 роком: «Жодна душа, хай 
там що, потай не вiрить у це (свою вiчну загибель — В. К. ). Та звiдки ж тодi цей 
бiль, що невiдступно переслiдує нас увесь вiк, бiль за кожен безповоротно збi-
глий тиждень, годину, мент?» 

Вiдповiдь напрошується сама собою: чи причина цього поетового болю 
не в згасаннi отого святково прекрасного чуття єдности свiту, що прилучає 
до безсмертя? 

Змiну уявлень про мiсце людини в Унiверсумi засвiдчує хоча б така цитата 
з М. Епштейна, дослiдника бунiнської творчости: «Найглибше поет пережи-
ває самотнiсть людини серед природи i самотнiсть природи без людини». I ще 
одне його спостереження: «Отака-то бунiнська природа: її нiби покинула лю-
дина або вона сама не впускає її в себе».
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Запитання, поставлене у деннику, либонь, стало вiдправним пунктом 
подальших тривожних вiзiй, надто розбуялих у роки емiграцiї. Тут нема 
змоги докладно описувати дещо трансформоване свiтовiдчування митця, 
зауважмо лишень, що нова модель Унiверсуму передбачала вiдчуття стра-
ховитої моцi, якою вiє вiд грiзного загадкового Космосу («Небо зноситься зо-
ряне/у грiзнiй славi своїй»). Разом iз життям Космос сiє смерть i руїну. («Хай 
править у свiтi Смерть!»), вiн позаособовий, незбагненний до кiнця, а отже, 
всемогутнiй i диктує людинi свою волю. У грiзному космосi Бунiна з’яв-
ляється образ потужної неприборканної сили, що виражає iдею трагiчної 
несумiрности розмаху спромог свiтового життя зi спромогами життя люд-
ського i сягає корiнням архаїчних мiфологiй, де злилися поняття Бога, Кос-
мосу та Сили, ще давнiшої за час i хаос. Свiтове космiчне життя, за Бунiним, 
може нести загин людинi, хоч загалом не виключає i певної гармонiї з нею.

Ця самобутня натурфiлософська свiдомiсть i внесла в бунiнську лiрику 
первень дисгармонiї. Цiкаво простежити за змiною пiдходiв до того самого 
явища.

Коли у вiршi, датованому 1889 роком, проголошується, що «вся юнь 
моя — бурлакування/I радiсть самотинних дум!», то у «Молодостi» (1916) 
почування лiричного героя драматизуються. Тiнь вiд Дамоклового меча, на-
вислого над його життям, спроможна сягати навiть свiтлої юнацької пори: 
«I серце в тайнiй радостi сумує, що жизнь, як степ, велика i пуста».

У маленькому поетичному шедеврi «Тремтить зоря в яснiм сузiр’ї» 
(1917) автор уже звертається до Творця з болiсним запитанням:

 Зорею, палахким потиром
 Небесних слiз, скорбот життя,
 Навiщо, Боже, понад миром
 Ти знiс увись моє буття?

Ув iншому вiршi бачимо образ пожару, роздмуханого грiзною стихiєю 
Всесвiту:

 Кадить Гавриїл Небесним Силам,
 В темнiм тимiамi царських врат
 Вогнедишним дихає кадилом.
	 	 («Океан пiд мiсяцем ясним...»)

А ось у якiй моторошнiй подобi постає образ громовицi:
	
 Й жаско, мов скрегiт металу, в дикiй печалi,
 З мороку гуси кричали.
	 	 («В гелiотроповiм сяйвi зблискiв грiмницi»)

Смертна туга, навiяна прощальним бабиним лiтом i близьким подихом 
зими, б’є з «Останнього джмеля», а у вiршi «Мелькають далi, геть слiпi та 
чорнi...» бринить мотив незахищености та крихкости всього живого пiд 
сонцем...
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Гай-гай, космiчне життя цiлковито чуже людинi!
У бунiнськiй лiрицi цього перiоду картини Космосу, з одного боку, i по-

етичнi обробки Бiблiї та Корану, з другого, доповнюють однi одних. У цих 
останнiх (бiблiйно-коранових обробках) поет пропонує найбезболiснiший, 
не принизливий для людини варiант смирення перед силою та законами по-
заособової свiтової основи, ототожнюючи їх iз моральним абсолютом. Але 
з уваги на складнiшу свою свiдомiсть, як зауважує Р. С. Спiвак, поет лишає 
для неї ширший оперативний простiр i подеколи дозволяє собi бунт проти 
всякого, навiть божественного зазiхання на духовну самостiйнiсть особис-
тости, утверджуючи творчу значущiсть людини («Сатана — Боговi», «Каїн»).

Тож як, чи «вмiстив» письменник трагiзм людського льосу? Мабуть, це 
питання лишається вiдкритим.

Чесний перед собою, непiдкупний правдолюб, ворог усякого самоза-
колисування, вiн дав читачевi багатющу поживу для чуттєвого сприйняття 
дiйсности та роздумiв над Вiчнiстю, подiлився з ним усiм наболiлим. А сам 
нiби сховався за поданим обґрунтуванням альтернативних платформ, за 
своїми «за» i «проти». Свобода вибору — над усе!

Якi ж естетичнi засади сповiдував поет-фiлософ?
Про це можна говорити багато. Ми ж обмежимося константуванням 

подивугiдної творчої незалежности письменника, яку може собi дозволити 
лише могутнiй, себепевний дух.

Переконаний противник лiтературної моди, прерiжних декадентських, 
формалiстичних вiянь, вiн розвивав, усе життя зберiгаючи йому вiрнiсть, 
класичний реалiзм.

Першi поетичнi кроки I. Бунiна (збiрка «Листопад») збiглися з заро-
дженням руху, знаного пiд назвою символiзму. Але це аж нiяк не означало, 
нiби вiн подiляв естетику його виразникiв, — Бальмонта, Балтрушайтiса, 
Брюсова. Навпаки, поетика його завжди заперечувала символiзм (як i ак-
меїзм). Ось що з цього приводу писав Владислав Ходасевич: «Для симво-
лiста природа — сирий матерiал, що його вiн пiддає переробцi... Символiст 
— творець свого пейзажу, завжди розташованого панорамою навколо ньо-
го самого. Бунiн сумирнiший i цнотливiший: вiн хоче бути споглядачем. 
Вiн святобливо вiдходить убiк, докладаючи всiх зусиль, щоб вiдтворити обо-
жнювану дiйснiсть якнайоб’єктивнiше... Зi своєї лiрики Бунiн усунув фер-
мент надзвичайно сильної дiї —фермент лiризму. Ось чому Бунiна назива-
ють холодним. Насправдi вiн не холодний — вiн цнотливий».

До цього можна додати: i свiдомий своєї високої мiсiї. У разючiй точ-
ностi, вiдстороненiй конкретностi вiдтворення найприкметнiших особли-
востей явища вiн вбачає бiльшi можливостi засягнення в його суть; поезiя 
для нього ще й знаряддя метафiзичного пiзнання таємничої реальности. I в 
цьому сенс, не кажучи вже про те, що реалiстичне його письмо часто-гус-
то присмачувалося iмпресiонiзмом чи мiфологiзмом, поет йшов у ногу з ча-
сом,iшов по-своєму, не пiдгортаючи пiд себе життя, а даючи йому самому 
промовляти за себе.

I ще одне глибоке спостереження В. Ходасевича, що знайомить iз се-
кретами бунiнської творчої лабораторiї: «I символiсти, i декаденти одна-
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ково зрозумiли, що еволюцiя змiсту — це заразом i еволюцiя форми. Як на-
слiдок — напружена формальна робота, що її виконав символiзм упродовж 
свого iснування. Елементи форми пущено в рух, їх розроблено i висунуто 
з тилу поезiї на її передовi лiнiї... Бунiн же, навпаки, немовби знову вiдвiв 
форму в тил, затушкувавши її, позбавивши самостiйного життя i довiвши її 
простоту до крайнiх меж».

Що це, як не ґенiальна простота, зумовлена самою творчою концепцiєю 
I. Бунiна.

Отже, ґенiй? Далебi, що так! Недаремно ж вiн Нобелiвський лауреат! 
А в чому ж його здоров’я? Та в тому, що вiн ще й — за визначенням акаде-
мiка Крип’якевича — «найбiльший українофiл серед росiйських класикiв»! 
Може видатися дивним, га? Але дивне, навпаки, iнше. Дивне те, як можна 
не любити народ з найбагатшою в Европi iсторiєю (П. Мерiме), чий вiй-
ськовий ґенiй з Божого благословення витворив оспiваний вiд самого М. 
Гоголя феномен Запорiзької Сiчi, цiєї колиски вольницi та козацької де-
мократiї, цього нездоланного щита на шляху татарсько-турецьких набiгiв, 
а ґенiй мистецький — у люту iсторичну добу, коли доводилося всякчас ви-
борювати державнiсть, — казково багатий фольклор, надто ж пiсенний, 
високу поезiю народного побуту — урочi звичаї та обряди, а також унi-
кальнi своєю народнiстю i духом демократизму театр (у Полтавi поет на-
солоджувався грою ґенiальної М. Заньковецької!), красне письменство та 
музику, — те все, про що сам Бунiн висловився так: «Ми, великороси, ма-
ємо безмежно дякувати Боговi за можливiсть спiвiснувати з малоросiйською 
культурою». Зрештою, як не любити розкiшної, справдi райської приро-
ди, постiйне спiлкування з якою ушляхетнювало душу споконвiчного укра-
їнського хлiбороба, прищеплюючи йому внутрiшнiй аристократизм, щиру, 
добру, шанобливу i водночас геройську вдачу, i яка не могла не справити 
благодатного впливу i на самого Бунiна (народжений у Воронежi, вiн по 
закiнченнi Єлецької гiмназiї якийсь час мешкав у Харковi, а тодi в Полтавi 
— у парi зi своєю пасiєю, українкою Варкою Пащенко;  в Ялтi та Одесi, де 
взяв шлюб iз прекрасною Анною Цакнi й жив у ньому кiлька рокiв, аж поки 
та зненацька його покинула;  у Криму, де вивчав татарську мову; i що най-
показовiше, — вiн кiлька разiв подорожував Днiпром (нарис «На Чайцi»), у 
тому числi до могили Шевченка, i здiйснив низку мандрiвок гоголiвськими 
мiсцями на Полтавщинi та степом. Далебi, щоб не любити України, як дех-
то з його колег по перу, та ще й живши в нiй, треба мати спецiальний хист! 
Певнiше, треба не мати дечого украй важливого: тої мiри Чесности i Духу 
Справедливости, тої мiри Любови i Шляхетности, що унеможливила б шо-
вiнiстичне хамство слiпих на сонце криворотих злорiк, подiбних до О. Со-
лженiцина чи Й. Бродського.

Так, Бунiн Україну любив, ба бiльше: певне, й вiд характеру козацького 
щось перебрав! Вона — повноправний складник системи його духовних ко-
ординат (Росiя — Україна — Париж). Ось одне з його освiдчень у любовi до 
своєї прабатькiвщини (його польсько-ординський рiд Бунковських походив iз 
Волинi): «Нинi це великий i багатий край, що пишається красою своїх ланiв i 
степiв, хуторiв i сiл, Днiпра й Києва, народу дужого i нiжного, у кожнiй аби-
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щицi побуту свого красивого i чепурного — наступника слов’янства щирого, 
дунайського, карпатського».

Земля Сковороди, Шевченка та Гоголя надихала його. Українська тема 
в нього на красному мiсцi — як у поезiї, так i в прозi. У вiршах оживають 
рiднi пейзажi, а вершиннi його твори — роман «Життя Арсеньєва» та оповi-
дання збiрки «Темнi алеї» — населенi українськими типажами. I змальовано 
їх з великою любов’ю та глибоким спочуттям їхнiй недолi.

Бунiновi належить крилатий вислiв: «Шевченко — абсолютно генiаль-
ний поет», а також скрушне зiзнання, що Великий Кобзар, як вiн переко-
нався на власному досвiдi, через свою виняткову нацiональну самобутнiсть 
не надається до перекладу.

Отже, Шевченко для Бунiна генiй. Духовний брат.
А хто Бунiн для нас?
Для нас, для України, Бунiн — теж свiй. I лишатиметься таким, поки 

свiт сонця...
На український ґрунт вiршi I. Бунiна пересаджувано й давнiше i за-

галом успiшно. У пропонованiй збiрцi «Зеленi свята» вмiщено переважно 
новi переклади. I — приємний сюрприз! — вони не тiльки не поступають-
ся попереднiм, а й подекуди вiдзначаються бiльшою точнiстю. Та це не го-
резвiсний буквалiзм! Точнiсть не шкодить органiчностi звучання. Бо як i 
в iнших перекладах Романа Ладики з Ф. Тютчева, С. Єсенiна, Ю. Сло-
вацького, Ц. Норвiда, Буква тут не виключає Духу, а, навпаки, допомагає 
вiддати його з найменшими втратами. Що  це, як не мрiя кожного пере-
кладача! Та вона лишилася б нездiйсненною без знання рiдної лiтературної 
мови у всьому багатствi її форм, зокрема, синонiмiки, що дає змогу вiль-
но маневрувати на прокрустовому ложi метрики та римування. А найпаче 
— без тонкого чуття стилю, без глибинного прочитання тексту, без на-
лежної сили вислову.

Поза всяким сумнiвом, музика бунiнських поезiй в українському аран-
жуваннi стане всолодою найвибагливiшого читацького вуха!

Валентин Корнiєнко  



Стихотворения

Вiршi
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 ***

 За все Тебя, Господь, благодарю!
 Ты, после дня тревоги и печали,
 Даруешь мне вечернюю зарю,
 Простор полей и кротость синей дали.

 Я одинок и ныне — как всегда.
 Но вот закат разлил свой пышный пламень,
 И тает в нем Вечерняя Звезда,
 Дрожа насквозь, как самоцветный камень.

 И счастлив я печальною судьбой
 И есть отрада сладкая в сознанье,
 Что я один в безмолвном созерцанье,
 Что всем я чужд и говорю — с Тобой.
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***

 Благословляю Бога день при дні!
 Він, після дня тривоги і печалі,
 Дарує небо зоряне мені,
 Полів простори, тихі сині далі.

 Я нині, як завжди, на самоті,
 Заходить сонце, виднокрай палає,
 Як самоцвітний камінь в сяйві тім,
 Тремтить Зоря Вечірня і згасає.

 Щасливий я попри сумний талан,
 Відрада є солодка і жадана:
 Сам у  німотній тиші, в спогляданні
 Гуторю з Богом — над панами пан.
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САВАОФ 

Я помню сумрак каменных аркад,
В средине свет — и красный блеск атласа
В сквозном узоре старых царских врат,
На золотой стене иконостаса.

Я помню купол грубо-голубой:
Там Саваоф с простертыми руками,
Над скудною и темною толпой,
Царил меж звезд, повитых облаками.

Был вечер, март, сияла синева
Из узких окон, в куполе пробитых,
Мертво звучали древние слова.

Весенний отблеск был на скользких плитах —
И грозная седая голова
Текла меж звезд, туманами повитых.
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САВАОФ

  Я пам’ятаю той камінний звід,
  Те сяйво і червоний блиск атласу
  В узорі царських різьблених воріт,
  На золотій стіні іконостасу.

  Я пам’ятаю купол голубий:
  Там Саваоф з простертими руками,
  Над головами темної юрби,
  Владарював у небі між зірками.

  Вечірня синь зоріла ярова
  З вузеньких вікон, в куполі пробитих,
  Звучали мертво древнiї слова.

  Весняний відблиск грав на мокрих плитах —
  І грізна сивочола голова
  Текла між зір, туманами повитих.
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***

Любил я в детстве сумрак в храме,
Любил вечернею порой
Его, сияющий огнями,
Перед молящейся толпой;
Любил я всенощное бденье,
Когда в напевах и словах
Звучит покорное смиренье
И покаяние в грехах.
Безмолвно, где-нибудь в притворе,
Я становился за толпой;
Я приносил туда с собой
В душе и радости и горе;
И в час, когда хор тихо пел
О «Свете Тихом», — в умиленье
Я забывал свои волненья
И сердцем радостно светлел...
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***

 Любив малим я сутінь в храмі,
  Любив у надвечірній час,
  Як храм засвічувавсь вогнями
  Перед молільниками враз.
  Любив нічне богослужіння,
  Коли у співах і словах
  Звучить сумирне поклоніння
  І покаяння у гріхах.
  Тихенько, десь там у притворі,
  Ставав собі позад юрби;
  З собою завше ніс туди
  В душі і радощі, і горе;
  І в час, як з хорів линув спів
  Про «Світло Тихе» і про Бога,
  Я забував свої тривоги 
  І серцем радісно світлів...




