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Ліхтарник 
I. 

Легкий осінній вітерець порухав зіпсовані листки паперу, що безладно лежали на столі 

Лариси. Під впливом потоку повітря вони рухалися все далі й далі до краю стола, аж доки 

не почали падати. 

- Зачиніть вікно, будь ласка, - дратівливо сказала Лара. 

Ні чашка чаю, ні теплий коричневий кардиган, ні романтична зачіска не допомагали 

молодій журналістці подолати письменницьку кризу. Стаття про досягнення наукового 

центру «АОС» мала бути на столі в редактора вже сьогодні ввечері, а все, на що Лара була 

спроможна, – це порожні слова. Воно й не дивно: дівчина працювала понаднормово, 

проходила стажування одразу у двох видавництвах і паралельно тягнула роботу в цьому 

журналі.  

- Натхнення – не гума. Я не машина з випікання захопливих статей. 

У Лариси наверталися сльози. Вона встала з-за столу й покрокувала до кабінету 

головного редактора. 

- Вітаю, Оксано Глібівно. Я прошу вибачення, але статті сьогодні не буде. 

- Що трапилося, Ларисо? 

- Я не можу нічого написати: творча криза.  

- Це не професійно, Ларо. 

- Я знаю, прошу пробачення. Ви маєте повне право скоротити мою зарплатню. 

Пауза. Редактор задумалася. 

- Ларисо, ви наш цінний співробітник. Мені хочеться бачити вас у ресурсі. Я знаю, ви 

зараз дуже завантажені. Що, як ви відпочинете на вихідних в іншому місті? Поїдете 

за новими враженнями, натхненням. Ми вам оплатимо квитки на потяг. 

- Оксано Глібівно, я прийшла до Вас не за співчуттям. Я не можу прийняти таку вашу 

щедрість… 

- Я не запитую, а стверджую, - редактор усміхалася. - У суботу поїдете, скажімо, до 

Вінниці. 

- Чому туди? 

- Там гарно. 

Лариса була спантеличена. Поїздка – це, мабуть, саме те, чого їй не вистачало. Але все 

так спонтанно… 

 

II. 

Дорога промайнула швидко: змінювалися краєвиди за вікном, пісні в навушниках, але 

настрій у Лари був таким же понурим, як і за декілька днів до цього. Вона не очікувала 

нічого особливого від незнайомого їй міста. 

Готель, де зупинилася дівчина, знаходився в центрі Вінниці. Приміщення було чистим 

і доглянутим, хоча інтер’єр – трохи застарілим. З вікна виднілася вулиця Архітектора 



Артинова, по якій сновигали автомобілі, кожен кудись поспішаючи. Крони дерев вже 

давно були жовтими й червоними – золота осінь. 

Лара саме замикала двері своєї кімнати, щоби піти прогулятися в найближчому парку, 

коли її хтось гукнув. 

- Вітаю, пані. 

У проході стояв чоловік років шістдесяти, усміхнений. Він відчиняв двері в сусідній 

номер.  

- Добридень. 

- Ви моя нова сусідка? 

- Можна й так сказати. Я тут лише на два дні. Приїхала відпочити від роботи. У пошуках 

музи, - Лариса щиро усміхнулася. 

- Ох, шкода, що так на трохи. Ви здаєтеся привітною. А то минулого тижня сюди 

заселилися двоє молодиків, приборкати яких вдалося тільки з допомогою 

охоронців: так голосно вони вже проводили свої ночі. 

- А ви тут надовго? 

- Я тут назавжди, - незнайомець розплився в широкій усмішці. Схоже, це була його 

улюблена тема для розмов. - Цей номер мені виділили ще сорок три роки тому. Ось, 

як довго я тут живу. 

- Нічого собі! Таке буває? А чому ви живете в готелі? 

- Вибачте, ми так і не представилися, - чоловік різко змінив тему. - Семен. 

- Лариса. Можна просто Лара. Що ж, мені час йти. Побачимося ще. 

- До зустрічі. 

Дивний чоловік. Наче й доброзичливий, але й нав’язливий. Та Лара швидко про нього 

забула, дихаючи свіжим повітрям у парку ім. Леонтовича. Солодка вата була на обличчі 

багатьох дітей, які носилися з одного атракціону на інший, благаючи батьків: «Ще трішки!» 

Велосипедисти були чи не на кожному кроці – тренувалися. Лариса бачила й ділових 

людей, які, здавалося, не помічали, де йдуть, а були повністю занурені у власні думки. 

- Я така сама вдома. Але не сьогодні. 

Дівчина вперше за довгий час мала можливість спостерігати за тим, як з гілки на гілку 

перестрибують білки та як мурахи готують собі укриття до зими, не обмірковуючи робочі 

питання, що нависали б дамокловим мечем. 

 

III. 

Починало сутеніти. Лариса поверталася в готель. 

- Вітаю, пані. 

- О, це знову ви, Семене. 

- Пам’ятаєте, ви мене сьогодні запитали, чому я живу в цьому готелі вже понад сорок 

років, а я вам не відповів? - чоловік говорив схвильовано, вже без колишньої 

усмішки. 

- Так, пам’ятаю. 



- Я подумав, що можна розповісти. Вам це піде на користь. Прошу, проходьте. 

Семен відчинив двері до свого номеру. Лариса вагалася. 

- Не бійтеся, я вас не скривджу. 

Лара увійшла до кімнати. Перед нею постала картина, гідна Ван Гога: стіни і стеля були 

завішені рисунками якихось інженерних проєктувань, стіл був закладений макулатурою, а 

замість гардероба стояла величезна книжкова шафа. Номер пахнув старовиною, але не 

пилом. У кімнаті було прибрано, попри творчий безлад. 

- У вас… затишно. 

- Дякую. Але я привів вас не похвалитися. Мені здається, Ларо, ви загубили себе, 

затонули в робочих обов’язках, що ніколи й голови підняти. Я самотній чоловік, тому 

не проти компанії, особливо такої приємної, як ви. Хочу вам показати ціль свого 

життя і причину, чому я живу в цьому будинку.  

Чим далі Семен говорив, тим сильніше стукало Ларине серце. Що відбувається?  

Семен підняв килим. На підлозі був невеликий квадратний виступ.  

- Ставайте сюди. 

Як тільки-но Лара ступила на квадрат, у вікно ввірвався сильний вітер, який підняв усі 

папери, і вони закружляли. Свист стояв такий, що дівчина аж заплющила очі. Але коли гул 

спинився і вона підвела голову… 

- О боже! 

Лара стояла обличчям до вікна, і звідти виднілася аж ніяк не Вінниця. Асфальт змінився 

бруківкою. По вулиці вже більше не снували автомобілі, а натомість – візки, запряжені 

кіньми. Жовтогаряче листя попадало додолу – дерева стояли голі. Де-не-де йшли люди: 

чоловік із тростиною, жінка в темно-синій сукні з кошиком.  

- Що ви зробили?! Що ви накоїли?! Що… що це таке? 

- Заспокойтеся, Ларисо. Ми там, де й були, у Вінниці, у готелі. 

- Ні, ви брешете. Поверніть мене назад негайно! 

- Ми лише перенеслися в часі. Розумієте? Це Вінниця минулого століття. Тут зараз 

1912 рік.  

На Лариному обличчі переляк змішався з чітким переконанням, що Семен втратив 

розум. 

- Я щодня, - провадив чоловік, - повертаюся у стару Вінницю, щоби запалити вуличні 

гасові ліхтарі. Я – ліхтарник! 

- Ви – безумець, - у розпачі викрикнула дівчина. 

- Ларисо, ви вільні стати на квадрат і повернутися в наш час. Але тоді ви пропустите 

найбільшу пригоду вашого життя. Лишень погляньте у вікно. Я вас не обманюю, я 

пропоную джерело незабутніх вражень. 

Все, що відбувалося, здавалося Ларисі сном.  

- Ми об’їдемо весь центр Вінниці. Я запалюватиму ліхтарі, а ви познайомитеся з 

містом. 



Дівчині хотілося лізти на стіни від цього абсурду. Вона підійшла до вікна і ще раз 

подивилася на вулицю. Сумнівів не було, що це вулиця Архітектора Артинова, тільки не 

сучасна. 

- Гаразд, Семене. Гаразд! Я погоджуюся на вашу авантюру. Але обіцяйте, що ми 

повернемося, як тільки ви закінчите роботу.  

- Безумовно. Мені більше подобається жити у двадцять першому столітті, ніж тут.  

Семен був щасливим, що Лара зголосилися залишитися.  

 

IV. 

Чоловік, ще день тому невідомий, тепер був єдиним, кого Лариса знала у всьому місті. 

Семен постійно доброзичливо посміхався дівчині, світивши своїми пожовклими рівними 

зубами. Вона була його першим за довгий час різноманіттям. Але Лара перебувала в 

напруженні, тому що не могла збагнути реальність того, що відбувалося. Лише з часом 

вона розслабилася, побачивши, що Семен тутешній. 

Перша пам’ятка, яку Лара впізнала, коли вийшла з готелю, – це Спасо-

Преображенський Собор на вулиці Поштовій, тобто сучасній Соборній. Він височів поміж 

інших приземкуватих кам’яних будівель і куполами торкався затягнутого хмарами неба. 

Церква блищала священним сяйвом. По цій же вулиці метушилися робітники в яскравій 

формі, які прокладали трамвайні колії. Через якихось сто років цей вид транспорту стане 

справжнім символом Вінниці.  

Доки Семен запалював ліхтар на вулиці Вокзальній, Лара помітила, що там шалений 

вулик. Усілякі люди бігають, метушаться: хто на потяг, хто з нього. Усе, як і сьогодні. Ось 

компаньйони підійшли до чергового гасового ліхтаря. Семен приставив драбину і, не 

поспішаючи, збирався нагору. А Лара в той час любувалася новоствореним театром 

ім.Садовського. Хоча його ще не прикрашали колони, він все одно був величним і 

довершеним. 

- Ларисо, ви знали, що ліхтарники є в усіх містах, по всьому світу? Ні? Отож-бо. Це 

таємниця. Професія ліхтарника недаремно асоціюється з чимось романтичним і 

загадковим. Ми – хранителі світла минулого. Ха-ха-ха! 

- Це благородна професія. 

- Спасибі. 

- Я помітила, у Вінниці багато каштанів. У моєму рідному місті ці дерева теж є. Але в 

сучасній Вінниці їх куди менше. Чому так? 

- Так, то правда, що Вінниця колись була каштановим містом. І хтозна-куди вони всі 

подівалися. Колись на цьому самому місці були степ і поодиноке дерево. Що – 

бідкатися, що той краєвид змінився іншим? Ні. Людство розвивається, часи 

змінюються і міста розростаються, як живі.  

 

 



V. 

Ліхтарник закінчив роботу. Час було повертатися. Опинившись у номері, Лара й Семен 

знову занурилися у вирій паперів, гамору і свисту. І раптом все припинилося. Лара з 

полегшенням зітхнула, коли за вікном знову побачила асфальт, автомобілі та коричневі 

крони дерев.  

- Які ваші враження, Ларо? 

- Я все одно не вірю. 

Семен сміявся. 

- Я знаю, що зараз прокинуся і збагну, що це все був лише сон. Але навіть якщо так, то 

я побачила, що Вінниця красива в усі часи. Всього якихось сто років, а вона вже 

перетворилася на квітуче місто, місто, яке пульсує трамвайними коліями, дихає 

зеленню і живе завдяки таким доброзичливим людям, як ви, пане ліхтарнику.  

- Я щасливий, що вам сподобалося!  

- Вечір у вашому світі дав мені новий подих. Я готова повертатися до роботи. 

- Дякую вам за чудові моменти разом. Ви стали відрадою серед моїх сірих буднів. Але 

не поспішайте, я мушу зробити одну річ. Розумієте, я не перший і точно не останній 

ліхтарник, який запрошує простих людей до минулого. І якби ми щоразу залишали в 

них спогади про цей день, то таємниця вже давно була б розсекречена. Мені шкода 

позбавляти вас таких вражень, але повірте, ви збережете найголовніше – емоції від 

побаченого. 

Не чекаючи на відповідь Лари, Семен дістав маленький електронний ліхтарик із 

нагрудної кишені і блимнув ним дівчині в очі.  

- Приємно було познайомитися з новою сусідкою. Бувайте! 

- Так, бувайте. 

«Чоловік, чоловік… Як його звати? Я з ним знайома?» - розгублено думала про себе 

Лариса. 

Попри те, що молода журналістка не пам’ятала ні блискоту Собору, ні театру без колон, 

ні бруківки на Поштовій чи інших прикрас Вінниці двадцятого століття, її не покидало 

відчуття щирої любові до міста, яке якимось чарівним чином вдихнуло в неї силу на нові 

звершення.  

 

VI. 

У неділю ввечері періщило. Вокзальний вулик перенісся знадвору всередину. Лара 

стояла під накриттям при вході, мерзла, але заходити не хотіла: там надто шумно. Вона 

дивилася в даль шосе, яке простягалося від вокзалу. Листя вже остаточно спало з дерев, а 

мокрий асфальт миготів жовтим світлом, що відбивався від вуличних ліхтарів. Раптом один 

із них погас. Через п’ять секунд він почав ритмічно блимати. Це була абетка Морзе. «П-А-

П-А-П-А…» - читала Лариса. Па-па́! Ліхтар… прощається? Ларисі стало так тепло і в тілі, і на 

душі хтозна-чому… 


