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Пам’ять кожної людини — мов карта, на яку ми наносимо свої враження, 
риси найдорожчих людей, контури найважливіших міст і місць. Нерідко 
ця карта рясніє запитаннями, на які шукаємо відповіді протягом усього 
життя, цінними висновками, до яких приходимо завдяки досвіду, факта-
ми та явищами, які обдумуємо, відчуваємо і запізнаємо. 

На сторінках цієї книжки, цього інтерв’ю-ріки, журналістка Тетяна 
Терен і письменник Тарас Прохасько витворюють власну мапу із сімома 
важливими пунктами призначення. Вони роздумують про творення себе, 
про ландшафт, країну і світ, який нас формує. Приглядаються до рослин, 
тварин і людей. Намагаються зрозуміти і пояснити творчість. За цю семи-
денну мандрівку вглиб самих себе вони проходять кожен із етапів Акту 
Творення, намагаючись збагнути (на своєму рівні) задум Творця. 

Перед нами найповніший портрет одного з найзнаковіших україн-
ських письменників сучасності. Перед нами спроба осмислити навколиш-
ній світ у всій його цілісності й тотипотентності. 

Для всіх, хто шукає себе і відчуває зв’язок усього з усім. 

Т35
Тетяна Терен
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ДО ВСЬОГО
Передмова

Відправна точка — квартира на піддаші будинку навпроти залізничного вокзалу 
в Івано-Франківську. Пригадую величезне, на всю стіну, аркоподібне вікно, з якого 
можна було щоранку спостерігати за всіма, хто приїжджає до міста і хто від’їж-
джає. Для багатьох саме звідси, із залізничного двірця, починається Івано-Фран-
ківськ — місто при підніжжі Карпат, місто на побережжі невидимого моря, місто, 
котре відгукується на два імені й часто озирається у своє минуле, а при цьому мі-
сто, в якому, як ніде більше в Україні, вміють відчувати і насолоджуватися невлов-
ним моментом Тепер. Без цього міста ніколи б не було цієї книжки. Зрештою, без 
нього не було б Тараса Прохаська. А саме вони, Івано-Франківськ і Прохасько, — 
головні герої цього інтерв’ю-ріки. Деміурги нашого семиденного Акту Творення.

П’ятьма роками раніше на цьому ж самому місці, акурат перед відправленням 
потяга на Київ, я сказала Тарасові, що хотіла б записати з ним велике інтерв’ю, яке 
тривало б кілька днів і яке б відбулося саме тут, у Франківську. Тарас пообіцяв, що 
ми обов’язково це зробимо. І свою обіцянку виконав.

За тиждень у червні 2018 року ми записали близько сорока годин розмов. Я роз-
шифровувала записи майже рік, увесь час шкодуючи, що ніколи не зможу пере-
дати в тексті ні інтонацій Прохаська, ні пауз у його мовленні, ні перших слів його 
півторарічного сина Луки, який був із нами всі ці сім днів, ні звуку наших кроків 
(і між них — перших крочків Луки), ні гомону міста — з голосами у кав’ярнях і пабах, 
муркотінням вуличних котів, шумом Бистриці, різкими подувами вітру і стукотом 
дощу об бляшані покрівлі. Іноді місто було гучнішим за наші слова — і в цих місцях 
мої запитання і Тарасові відповіді я так і не змогла відтворити. 

Усе не випадково, усе з усім пов’язано, сказав би Прохасько. І це найголовні-
ша передумова, на яку слід зважати під час роботи над інтерв’ю і під час його 
сприйняття. Це жанр, який народжується тут-і-тепер: потім ти уже нічого у ньому 
не зміниш, не перепишеш, не переграєш. Працюючи над текстом, я думала, що 
відчуття інтерв’юера після розмови схожі на сум’яття в душі туриста, який нарешті 



прибув до запланованого місця мандрівки: він із жалем усвідомлює, що прихопив 
не все і вже пізно повертатися, щоби взяти ту чи іншу вкрай необхідну річ, але 
з величезною вдячністю думає про казанок, сірники, мотузку, кашу і зубну щітку, 
які таки не забув і проніс на своїх плечах усю цю довгу дорогу. Так і з інтерв’ю — ти 
маєш тільки те, що було сказано і записано, і цінність жанру саме у цьому й поля-
гає — у поєднанні сказаного з часом і місцем, де все це говорилося. 

Що ще важливо враховувати, читаючи це інтерв’ю? Мою любов до планів і Та-
расову схильність до імпровізації, до того, що народжується і постає в момент 
думання і мовлення. Що це був червень, а тому інколи ми говорили під пекучим 
сонцем, але частіше ховалися від рясних дощів. Що ми спілкувалися у кав’ярнях, 
пабах, ресторанах, біля ріки, на різних подвір’ях, балконах, дахах, у майстернях 
і квартирах. Що наші розмови щодоби тривали від трьох до восьми годин — 
часом із кількома паузами, а часом без них. Що іноді ми спілкувалися зранку 
або вдень, але частіше вночі — і наші думки, як то завжди буває з нічним пи-
санням і говорінням, здавалися нам мудрими і несподіваними, а на ранок Тарас 
міг назвати їх «бздурами». Що часто ми втомлювалися — від говоріння, ходіння, 
довгого неспання, а можливо, й одне від одного. Що другого дня ми несподівано 
перейшли на «ти». Що на багато тем, яких ми торкаємося в діалозі, куди фаховіше 
і ґрунтовніше могли б висловитися історики, краєзнавці, політологи, філософи чи 
теологи, але ми говорили саме так і саме про те, що цікавить журналістку і біоло-
гописьменника. Що наше спілкування відбулося за рік до президентських і парла-
ментських виборів 2019-го, і тепер можна лише припускати, наскільки інакшими 
могли б бути мої запитання і Тарасові відповіді, надто коли заходила мова про 
Галичину, Україну й сучасну Європу. 

Зрештою, це сім різних інтерв’ю — з різними способами нарації, з різною швидкі-
стю, з різними методологіями: коли ти відштовхуєшся від цитати, від заготовле-
ного списку запитань, від «чому?», коли імпровізуєш або максимально відходиш 
убік і передаєш право визначати подальший хід розмови своєму героєві.

І, очевидно, це сім різних Тарасів Прохаськів. Я сподіваюся, попри всі обмеження 
текстового інтерв’ю, ви все ж почуєте в цих розмовах його голос із притаманним 

тільки йому вербальним колоритом, з його неповторними «всьо», «то» і «нє». Я не 
уявляю іншого героя, з яким могла б пройти цей шлях — від особистої і локальної 
історії до творчості й Творця. Я ставила собі за мету разом із Тарасом створити за 
цей тиждень окремий світ, який, сподіваюся, стане і вашим. І вже ви далі продов-
жите цю розмову і пошук відповідей на питання, які хвилювали нас під час цього 
семиденного творчого марафону.

Тетяна Терен
26 серпня 2019 року

Київ



День нуль: план твору 18 19

— Ми на вулиці Курбаса, але всі й досі називають її вулицею Цимбалю-
ка, — починає Тарас, коли ми сідаємо на сходах, що ведуть до однієї 
з квартир на другому поверсі. — Багато людей насправді не знають, хто 
такий Курбас, а Цимбалюк був героєм Радянського Союзу, який десь 
у цих місцях загинув, і ось про нього взагалі ніхто нічого ніколи не знав. 
Але назва «Цимбалюка» стала чимось звичним, а ось Курбас досі лишив-
ся невідомим. Ця вулиця характерна тим, що вона є, можливо, єдиною 
у Франківську із суцільною багатоповерховою старою забудовою. Ще 
донедавна найвизначальнішим у місті було те, що воно було малопо-
верховим і всі будинки у ньому розміщувалися в садках. За свідченнями 
різних мандрівників, тут раніше було страшно багато городів і городчи-
ків. У цьому будинку, який навпроти нас, до 1939 року була жидівська 
школа. Потому в цій будівлі зробили одну з міських шкіл, згодом її ви-
селили, і тепер цей будинок розвалюється… Ми тут часто збираємося, 
взявши якийсь алкоголь у «ГОСТі».

— Ви ж не працювали у барах Франківська?
— Нє, я тільки у Франківську й працював.

— Бачте, це наслідок читання «НепрОстих» — виникає думка, що ви пра-
цювали барменом десь у горах. 

— Нє, то тільки в романі так. Але тепер я вважаю, що «ГОСТ» — єдиний 
справжній заклад у Франківську, який відповідає моїм уявленням про бар, 
бо всі інші — або якісь буржуазні кафе, або аристократично-мажорські 
клуби, але не бари. А ось цей бар міг би бути і у Нью-Йорку, і десь в аме-
риканській провінції (приміром, у Канзасі), і в Берліні. «ГОСТ» — це ніби 
абревіатура з поганою конотацією. Зрештою, із бару дійсно спочатку на-
магалися створити просту радянську забігайлівку — тут навіть поставили 

Я люблю щось розповідати. Притому — 
розповідати тоді, коли когось це 
цікавить.

‘‘
’’

старий холодильник і сифон. Але з того всього помаленьку вийшов фай-
ний берлінський інді-бар.

— Я ж правильно розумію, що барменом ви працювали вже після ви-
ходу ваших перших текстів? Натоді ж уже з’явилися ваші оповідання 
в «Четверзі»?

— Навіть не тільки в «Четверзі», а й у журналі «Сучасність», дві публікації 
в якому й зробили мене автором рівноправним чи повносправним (у тому 
сенсі, що потому всі тодішні письменники, навіть не знайомі зі мною, при-
йняли мене як рівного). Цей журнал був тоді такий важливий, як тепер 
фейсбук. У ньому надрукували мої «Довкола озера» і «Від чуття при сут-
ності». До виходу першої книжки «Інші дні Анни» з’явився також англій-
ською в перекладі Марка Царинника1 «Некрополь» — його опублікували 
в Канаді в антології «Two Lands, New Visions», якою опікувалася Соломія 
Павличко. У той час я зрозумів, що є прихильником усе ж модернізму, бо 
«гладка», добре зроблена проза мене вже тоді цікавила менше, ніж струк-
туральні й синтаксичні експерименти. Я не можу сказати, що цього три-
маюся і пишу експериментальну прозу, та експерименти з текстом для 
мене цікавіші, ніж то, що називають добре розказаною історією. 

— Але до експериментів усе ж ближчий постмодернізм. 
— Добре, я думав, що в постмодернізмі менше помітні експерименти. 

— Іздрик у книжці «Summa» говорить про те, що модернізму в літерату-
рі властива зосередженість на стражданнях, на вирішенні власних вну-
трішніх проблем. Література як психотерапія — дуже близьке визначен-
ня для цього напряму.

— Для мене модернізм є скорше виявом розуміння недосконалості, аб-
сурдності й безсенсовності світу. Таке визначення накладається на думку 

1 Марко Царинник (1944) — український поет, перекладач, дослідник Голодомору й Голокосту. Переклав 
на англійську твори М. Коцюбинського, Л. Плюща, І. Калинця, І. Драча, О. Забужко, а також, спільно 
з М. Горбань, оповідання українських авторів для антології «Two Lands, New Visions: Stories from Canada 
and Ukraine». Літературознавці відносять його до Нью-Йоркської групи поетів. З 1960-х живе в Канаді. 
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Юрка. Це мій погляд на світ — на безсенсовність культури, моралі, пи-
сання, неспроможність висловитися. Саме це мені є близьким у розу-
мінні модернізму. А постмодернізм — це вже моя особиста терапія, як 
би сказав Іздрик. Моє наступне розуміння полягає в тому, що абсурд-
ність і людську безсенсовність треба переступити, прийняти і вже не 
думати, бо коли починаєш думати про сенс, додумуєшся до безсен-
совності. Але приходиш до якогось, грубо кажучи, стоїцизму: так, це 
всьо безсенсовно, і не треба знати, чому так, просто варто тут пробути 
і прожити максимально життєрадісно. І ось це вже є для мене постмо-
дернізм.

— Іздрик далі продовжує цю думку й говорить, що література — це завж-
ди намагання осмислити якісь страждання, долання труднощів, і майже 
ніколи в ній не йдеться про радість, бо коли людина щаслива, у неї не-
має потреби писати…

— Але знаходяться інші радості. Я, скажімо, недавно взяв із собою в дорогу 
«Французький роман» Беґбедера (усміхається). Я взагалі-то довго уникав 
читати його, бо він мені був нецікавий. Це роман про страждання бла-
гополучної дитини. І там є гарна фраза про комфорт: у Беґбедера це то, 
до чого прагнули наші попередники, і, можливо, найбільше досягнення 
ХХ століття, тож цілком може бути, що для багатьох людей саме комфорт 
є синонімом свободи. Якщо література не може бути носієм глибинної 
радості, значить, вона принаймні може намагатися бути якимось аналь-
гетиком, засобом створення комфорту, формою перебування в затишних 
ситуаціях. Я також вичитав у якоїсь іспанки на «Збручі» (я вдячний, що 
вони їх перекладають, бо іспанці дуже цікаві в європейському контексті, 
але взагалі не присутні в нашому полі), що вона скептично ставиться до 
сучасної тенденції в літературі — творити позитив, викликати позитивні 
емоції.

— Маємо у нас цілу книжкову серію «Теплі історії».
— Так, вона має якраз на увазі ті тексти, прочитавши які, ти зворуше-
ний, що всьо добре закінчилося, що люди врешті так добре вчинили, 

що, наприклад, чоловік бив-бив жінку, а потому вона або щось пере-
мінила в собі й він зрозумів, яка вона хороша, або та жінка наважилася 
й пішла до іншого, який наразі її ще не б’є, а той попередній засумував 
(сміється). Я говорю про позитивних героїв у книжках, з якими себе 
хочеш асоціювати, від чого дістаєш кайф. І ось ця авторка говорить, що 
поважна література завжди якщо не про негідників, то принаймні про 
очєнь сложних тіпов, до яких симпатією в інший спосіб, ніж літератур-
ний, неможливо пройнятися. 

Я не доказав ще однієї важливої думки про модернізм. Модерніст-
ський підхід передбачає, що всьому капєц і всьо безсенсовно, неспра-
ведливо, конечно, а головне — ніхто тобі не дасть відповіді на твої пи-
тання. Але моя роль як автора полягає в тому, щоб показати, що попри 
то, що всьому капєц, життя — це єдина форма, в якій ми зобов’язані 
пробути і зробити це перебування якомога спокійнішим, радіснішим 
та обнадійливішим. Ти не зможеш змінити головні механізми, принципи 
і напрямки руху, але зроби собі кілька добрих деталей. І література — це 
демонстрація тих усіх деталей, які можна перенести у своє життя. 

Але до модернізму ми про щось інше говорили, правда?

— Так, ви говорили про свої перші публікації в «Сучасності» й канадській 
антології, а ще до того — про барменство.

— Точно. У мене був такий кумир серед модерністів (хоч, може, ви скажете, 
що він — постмодерніст) — Юрко Тарнавський, який мене після тієї кана-
дійської антології та оповідань у «Сучасності» признав, і то для мене було 
дуже важливо. У той час мене також прийняли за рівного всі наші тодіш-
ні «монстри»: Герасим’юк, Римарук, Соломія Павличко, Рябчук, Лишега, — 
не кажучи про наше прикарпатське гроно. 

І ось після публікації в «Сучасності» я ще був барменом, але перестав 
ним працювати якраз тоді, коли вийшли «Інші дні Анни». Не тому, що вже 
«не личить», а так склалося. 

— Якщо ми й надалі збережемо традицію щодня відштовхуватися від 
історії про сотворіння світу і якщо врахувати, що, за Книгою Буття, 


