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Існує певний набір читацько-журналістських запитань, 
які заганяють автора в глухий кут, а навіть можуть виклика-
ти ідіосинкразію. Одне з таких запитань, на позір, дореч-
не й безневинне — «про що ваша книжка?». Бо відповідь 
на нього — це, власне, прерогатива читача. Саме читач, 
інтерпретуючи й у міру власних можливостей сприймаючи 
авторський текст, виступає співавтором і формує та фор-
мулює для себе оте сакраментальне «про що». Кожен ок-
ремий читач — своє власне «про що».

Автор художнього твору — не лектор, не ментор 
і не гуру. Зазвичай у нього немає відповідей. Зазвичай його 
самого мучать питання, на які однозначних відповідей 
не існує. Зазвичай художнє письмо — це, певною мірою, 
і є спосіб запитувати і спосіб пошуку відповідей. Однак 
власним письмом автор відповідає (чи не відповідає) лише 
самому собі. І тому на читацьке «про що?» письменнику 
важко відреагувати просто й нелукаво. Відповіддю зав-
ше є сам текст і закладений у ньому потенціал викликати 
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в читача власні емоції, рефлексії та умовиводи. Так звану 
«мораль» може мати байка, але не роман.

Однак роздумуючи над blurb’ом для роману Вікторії 
Амеліної, я зрозумів, що зможу без особливих докорів сум-
ління, не кривлячи душею, скористатися нелюбим «про 
що», і це не звучатиме профанно.

Своєрідний дозвіл на це дає сама авторка, долучаю-
чи до назви «Синдром листопаду» підзаголовок «Homo 
Compatiens». Це не так підказка, як натяк на необхідність 
самостійних пошуків сенсів і значень — словник лати-
нізмів тут не допоможе. Словник латинізмів знає лише 
Homo Patiens — людину, що страждає. Натомість Homo 
Compatiens — людина, здатна до співчуття аж такою мірою, 
що співчуття переходить у співстраждання — це, власне, 
і є герой «Синдрому листопаду», протагоніст, носій автор-
ського задуму, персонаж, який перетворює роман із цілком 
реалістичної оповіді на історію напівфантастичну, ба на-
віть з елементами містики.

У психіатрії і соціальній психології існує термін «емпа-
тія». Емпатія — вміння, здатність людини адекватно розу-
міти емоції та переживання іншої людини. Це ще не здат-
ність до співчуття — це, власне, уміння правильно відчи-
тувати й інтерпретувати певні сигнали в поведінці іншого, 
які свідчать про емоційний і психічний стан цього іншого.

Емпатія — іманентна здатність здорового організму. 
Вона притаманна не лише людині — тварини також уміють 
і надсилати, і приймати сигнали такого роду. Тварина вміє 

демонструвати прихильність, агресію, біль і вміє розпізна-
ти прихильність, агресію, біль іншої тварини.

Емпатія, по суті, — основа невербальної комунікації 
в живій природі, життєво важлива біологічна функція. Вона 
характерна і для людини.

Проте лише людина володіє мовою — додатковою 
сигнальною системою, що дозволяє як увиразнювати, так 
і приховувати справжній емоційний стан — і лише людина 
здатна до співвідчування (себто спроможна проектувати 
чужий емоційний стан на себе), а відтак — і до співчуття.

Співчуття — суто людська риса.
Ми можемо перейнятися станом іншої людини аж та-

кою мірою, що відчуватимемо не лише психічний, але й фі-
зичний біль.

Ми можемо розділити з іншим радість так, що забуде-
мо про власні проблеми і негаразди.

Ми вміємо передати свій настрій іншому, «заразити» 
іншого собою, своїми страхами, надіями, тривогами, здо-
бутками і втратами.

Звісно, здебільшого це можливо, коли інший — на-
справді близька і дорога нам людина. А от герой роману 
«Синдром листопаду» наділений унікальною здатністю від-
чувати страждання і біль не лише близьких, але й цілком 
чужих і незнайомих людей. Це його дар і його прокляття. 
Завдяки своєму вмінню він може зцілювати людей, поз-
бавляючи їх болю, а може переживати чужі муки як свої 
власні.
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Через свою унікальність він невимовно самотній — 
адже йому не доводиться розраховувати на емпатію і ро-
зуміння інших. Однак завдяки їй він пов’язаний невиди-
мими нитями з людьми, яких ніколи не знав, з людьми, які 
живуть в інших країнах, в інших реаліях, про існування 
яких він і не здогадувався.

Історія такого персонажа могла би бути «чистою» ек-
зистенційною драмою, розіграною в нейтральних декора-
ціях авторського мікрокосму. Проте Вікторія Амеліна роз-
повідає про життя людини, насичене цілком конкретними 
й упізнаваними деталями.

Якби не психічна девіація героя, — що наповнює опо-
відь дивними, схожими чи то на галюцинації, чи то на яс-
новидіння мареннями, — ми отримали б біографію цілком 
пересічного нашого сучасника, що виріс у дитячому будин-
ку, пережив буремні 90-ті, адаптувався до соціальних змін 
і дожив до наших днів, актуальним маркуванням яких усе 
ще залишається Майдан. Однак і фантастична особливість 
героя, і його видіння, що пунктиром проходять через усю 
книгу, малюючи вже не зовсім упізнавану, а іноді — ціл-
ком загадкову дійсність, і своєрідні авторські притчі, які 
збагачують простір тексту додатковим виміром, перетво-
рюють «Синдром листопаду» на складний поліфонічний 
твір, де біографічні та історичні реалії — далеко не основні 
елементи конструкції.

Саме через унікальну здатність героя відчувати й пере-
живати чужі страждання авторка вплітає українські події 

останніх років у контекст новітньої історії цілого світу. 
І йдеться не так про політичні паралелі (скажімо, Майдану 
київського і майдану Тахрір у Єгипті), як про те, що в сучас-
ному глобалізованому світі немає і не може бути локальних 
конфліктів, локальних проблем, локальних воєн, локальних 
революцій: усі ми — наче сусіди в тісній комунальній квар-
тирі, і несправедливість, жорстокість чи біль у будь-якому 
регіоні хвилями проходять по всій планеті і відлунюють 
у кожному її куточку.

Оце, мабуть, і є основний, хоч далеко не єдиний меседж 
«Синдрому листопаду». А тому свій blurb, у якому неодмінно 
доводиться сповіщати читача, «про що» вибрана ним книга, 
я сформулюю так:

Це роман про співчуття і нашу здатність співпережи-
вати іншим як, можливо, про єдину надію врятувати й збе-
регти цей світ, визволивши його від агресії, відчуження, 
недовіри, деструкції. А ще — про те, що навіть найменше 
зло помножується, поширюється і не зникає само по собі, 
як не зникають нафтові плями, пластикові відходи чи ра-
діаційне забруднення. І що найвищий час навчитися спів-
чувати усьому живому так, як співчуваємо найближчим 
і найдорожчим людям.
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Розпечене вугілля мало б обпікати ніжні підошви. Яскраві 
іскри не можуть не лишити болісних цяток на тоненькій ди-
тячій шкірі. І звісно, очі повинні наповнитись жахом, чорним, 
як зіниці. Та вони, очі, сповнені вдячності.

Дівчинка танцює, маленька й боса — найбеззахисніша 
серед темряви лісу, майже прозора, найкрихкіша серед істот, 
зірочок-світлячків і тіней нічних метеликів. Зовсім дитя для 
мене, тридцятитрирічного, блідого до синюшності дядька, 
що спостерігає поза колом, широким колом дивних, засмаг-
лих і прокоптілих димами своїх вогнищ чоловіків і жінок. 
Вони — у солом’яних пов’язках на вузьких висохлих стегнах, 
вони — зі скляними від сліз очима, вони — гойдаються у такт 
із тим дивним танцем на тліючому багатті — і це на них 
тендітне дівча дивиться із такою щирою вдячністю.

Отже, це правда. Нарешті я знайшов.
Потім у напівтемній місцевій хатині, шоколадній із жов-

тими прожилками — так виглядає пальмове дерево, — я си-
дітиму навпроти вождя. Потім я знаками пояснюватиму 
йому, чи то дикуну, чи то рідкісному ідеалу того, що так і ви-
ходить глевким млинцем, починаючи ще з Адама, що саме 
я шукаю на цьому острові. Я складаю великий і вказівний 

пальці — кружечок. І на другій руці — два кружечки. Дві. Так, дві! 
Потрібно дві кульки. Біла, ось як ця ракушка… і чорна, ось 
як твоя шкіра.

Я витягаю монетки, говорю то українською, то англій-
ською, то російською:

— Ну, ось такі, розумієте? Like this, you see? Вот такие 
вот ша-ри-ки…

Ні, здається, не розуміє. А я ніяк не збагну, наскільки 
смішні мої спроби порозумітися за допомогою слів. З ними, 
хто вміє таке! Навіщо із ними слова? Але я у відчаї, роз-
гублений до того, що ціле моє розгублене покоління там, 
в Україні, не може зрівнятись зі мною.

Вождь посміхається у сиву бороду і мовчить, за спиною 
у нього з’являється прислужниця. Я намагаюсь не дивитися 
на голі груди, але прислужниця молода, груди ще не обвис-
лі, навіть при тому, що бюстгальтери в цій місцевості, 
на жаль, ще не винайшли — чи, може, якраз на щастя… 
Кружечки навколо сосків такі ж, як оці кола, що я складаю 
з великого і вказівного. Я задивляюся на дівчину, дівчина 
ніяковіє, нерішуче ступає крок назад. Для неї я, імовірно, 
перший блідолиций, якого вона бачила у своєму короткому 
чи то дикому, чи то ідеальному житті острів’янки.

Вождь примружує очі, без осуду. Легенько змахує чорною 
рукою, ніби даючи пораду невинній істоті, що за одяг тільки 
й має що пов’язку з соломи та дерев’яне намисто: йди, ті-
кай з очей — рятуйся. Я червонію, незважаючи на свої трид-
цять три — зрештою, в мене вже два тижні нічого не було: 
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скільки я добирався сюди і скільки був у Єгипті… За цими 
приземленими роздумами одразу й не помічаю, що саме при-
несла дівчина на великій дерев’яній тарілці, теж шоколадній 
із жовтими плямками, забуваю на мить, для чого я тут…

Можливо, дівчині і сподобався високий світлий чоловік, 
що не спускає з неї очей. Можливо, ще довго, у снах, вона ба-
читиме його, білого, як баранці хвиль на океані, і себе, чорну, 
як стовбури високих дерев у лісі, — разом. Та в цьому немає 
нічиєї вини: вимагати від білого чоловіка не дивитися — 
це занадто й безглуздо.

Безглуздо-глуздо-глуздо, — відлунює у свідомості, ніби 
відбивається від невидимих стінок порожнього глиняного ве-
летня і глузує з його порожнечі. — Занадто-надто-надто…

І він прокидається. І він — це я, Костянтин Гаврилович Не-
чай. Якесь дивне ім’я, неприродне. Та я звик. Я ж і сам дивний 
і неприродний, із занадто білими руками, вкритими рудими 
кучериками, із занадто світлими сірувато-блакитними очи-
ма. Велика бліда муха, чи то — мух, мужик все-таки. Сон усе 
ще в моїй голові, бринить, як бринить зачеплена ненароком 
струна, чи гойдалка продовжує рухатись, хоча дитина давно 
вже втекла, а може, й узагалі — виросла.

Сон чи спогад? Коли це було? Із ким? Чим закінчилось? 
Дві кульки, як два… Сам до себе хитаю головою. Ось та-
кий я весь, рефлексуючий, — тільки й борюся, що із собою 
та ще з вітряками, як іспанський дон.

На годиннику вже пів на п’яту, і щось блідо-рожеве 
здіймається за вікном зі стогнучого хвилями океану. А я так 

і сиджу, затишно, у плетеному кріслі, загорнутий у нудний 
клітчастий плед, такий, мов намальований, банальний, тому 
й улюблений. Свічка — ароматична, жасмин із м’ятою, турбот-
ливо запалена кимось за мізерні чайові — догоріла й згасла, 
і, певно, давно. А я боюсь знову провалитись у дивні сни. Чужі. 
Знаєте, своїх боятись не варто — вони лікують, виводять біль, 
як гній із запаленої рани, так що на ранок лише маленький 
сухий шрамик. Боятися слід чужих. Якщо вони прийдуть, чужі 
сни, ну що ви тоді зробите? Чи шукатимете дві маленькі куль-
ки по всьому світу — білу й чорну? Білу — забути все, очисти-
тись від зайвих думок, чорну… Та хто її наважиться, чорну?

Та коли одного разу вже береш на себе занадто багато, 
втрачаєш віру у свою відокремленість. Світ огортає, прий-
має, і вже й не відрізняєш… не відрізняєш себе від чужого, 
ближнього від дальнього, злість від відчаю, а відчай… від 
справедливості? Я не знаю, справді не знаю, але просто — 
не відрізняєш.

І світ ковтає таких, як ти. Так само, як океанські хвилі 
ковтають ракушки і маленькі човни. Варто лише такому човну 
замислитись над чимось, поринути в тишу, коли вимкнено 
радіо і ніхто не травить анекдотів із помічником капітана 
на вузенькій кормі, і — налітає шторм. А може, й не налітає. 
Можливо, світ ковтає таких тихо, мов уві сні. Маленькі човни, 
що наважились дослухатись тиші океану. Ш-ш-ш… Не слухай. 
Шум хвиль, як радіошуми, зміниться голосами істот, схожих 
на тебе. Ш-ш-ш… Не слухай, бо не зможеш їх відрізнити — від 
себе, і проковтне…


