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Природою чисел людство цiкавилося з
давнiх-давен. Вважається, що саме через

трактування семантики числа оприявнюється «спе-
цифiка “фiлософiї життя” певної доби» [5; 252]. Чи-
слова символiка на образному рiвнi наявна й у по-
езiї українських дисидентiв. Незважаючи на те, що
числообрази досить часто з’являються в диси-
дентськiй лiрицi, вони вивченi недостатньо. Екзи-
стенцiйну природу числової символiки в поезiї
В.Стуса розглянуто в дисертацiйному дослiдженнi
Олени Росiнської [6]. Деякi кореляти числової сим-
волiки у творчому набутку В.Стуса репрезентовано
в наших попереднiх дослiдженнях [3]. Значення
числообразiв у творчостi М.Руденка не стало пред-
метом окремого дослiдження, хоча представленi во-
ни досить масштабно й вiдображають певнi свiто-
гляднi орiєнтири цього поета. У пропонованiй
статтi ставимо за мету розкодувати числову сим-
волiку як структурний елемент поетичного свiту
М.Руденка, розглянути репрезентацiю мiрностi
свiту через числовi образи, а семантику чисел –
крiзь призму фiлософiї та релiгiї. 

Як вiдомо, числова символiка має досить склад-
ну систему декодування i трактування. Символiчне
значення чисел лежить в основi кабалiстичної
(юдейської), пiфагорiйської (античної), давньосло-
в’янської (язичницької), християнської та iслам-
ської традицiй [3; 122]. Причому одне й те саме чис-
ло в рiзних культурних пластах може мати амбiва-
лентне значення. Примiром, десятку (декаду) пiфа-
горiйцi вважали бездоганною, оскiльки вона, на
їхню думку, мiстила в собi всю природу чисел
[4; 31]. Шiстку пiфагорiйцi також мали за число чу-
дове, оскiльки воно дорiвнювало сумi своїх власних
дiльникiв (1+2+3=6), а такi числа в античнiй куль-
турi вважалися бездоганними [4; 27]. У християн-
ськiй культурi число «шiсть» – число недоскона-
лостi, а потроєне трактується як число пiдземного
князя або звiра. 

Фiлософiя розшифрування семантики числа в
поетичному доробку М.Руденка цiкава й варта ува-
ги дослiдникiв, оскiльки поет не без успiху намагав-
ся актуалiзувати числовi образи, що розкодовують-
ся у християнськiй i дохристиянськiй культурах i
набули в його поетичному доробку своєрiдного по-
трактування. Примiром, розглядаючи свiт у кон-
текстi бiблiйних доктрин, поет-мислитель суголос-

но з Бiблiєю твердить про логосне його начало. Од-
нак М.Руденко по-своєму розкодовує метафоричнi
постулати Бiблiї. Число, що «переливається у Сло-
во», стоїть над свiтом, вважає вiн: 

Бог i Природа – вiчний Пан i Тео
В єдинiй сутностi, в Числi одному –
І через те Число стоїть над свiтом.
Воно переливається у Слово,
А Слово – це однаково, що Дух [8; 173].

В основi всесвiту стоїть Всесвiтнє Число, твер-
дить поет, а всi iншi вимiри – то лише додаток до
Всесвiтнього Числа, якого замало для осягнення гли-
бин науки про всесвiт. Щоб глибше зрозумiти почат-
ки земного i всесвiтнього iснування, а вiдтак i будову
всесвiту та своє мiсце в цiй складнiй системi, людина
мусить розгадати емпiрику Всесвiтнього Числа, а
оскiльки М.Руденко впевнений, що тих наукових
знань, якими володiє сучасне людство, не достатньо
для розумiння обговорюваної проблеми, то вiн додає
свої пояснення, якi нiбито надiйшли до лiричного
персонажа його «Метафiзичної поеми» зi всесвiту
пiд час його астральної подорожi. Тобто, взявши за
основу вiдомi математичнi та астрофiзичнi науковi
здобутки людства, поет додає до них свої осяяння з
обговорюваної теми i стверджує, що в центрi свiтобу-
дови знаходиться Свiтова Монада, яка надсилає «ду-
мання Потужне» галактикам далеким: 

Запам’ятай: гравiтацiйна стала
В добутку на енергiю фотона (СФу ),
Квант простору – той радiус найперший,
Який вiдповiдає сталiй Плянка (ћ).
А формула остання – це є Сила,
З якої перша iскра народилась (FMON).
Ще вимага пояснень швидкiсть свiтла (C).
Ну, словом, тут ми маємо Монаду –
Її народження iз небуття [8; 175].

Системи одиниць усiх вимiрiв, якими володiє
людина, замало для розгадки глобальних таємниць
духовного свiту й розв’язання глибинних задач
всесвiту, стверджує М.Руденко устами одного з
персонажiв «Метафiзичної поеми»: 

Якщо бажаєш – запиши рiвняння.
У вас тепер є точнi еталони – 
Додаток до Всесвiтнього числа.
Секунда й сантиметр – земнi поняття,
Але твої сучасники навчились
Розмiрностi Монади Свiтової 
До видимих об’єктiв прикладати.
Це лиш емпiрика – Святий Вогонь, 
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Захований в кайдани еталонiв. 
Нi, я не ворог емпiричних знань, 
Та їх замало для людського духу [8; 175] 

Поема розрахована на глибоке прочитання не
тiльки представниками гуманiтарних знань. Вона
покликана привернути увагу всiєї людської спiльно-
ти, зокрема й учених-рацiоналiстiв, до обговорюва-
них у нiй проблем. Теоретичний матерiал, що сто-
сується сфери точних наук, не збiднює твiр, а навпа-
ки, надає йому масштабностi, пiдкреслюючи гли-
биннiсть осяянь поета. У поемi закладенi науковi те-
зи з нарiжних проблем, до яких автор намагався
привернути увагу людства. Варто наголосити, що
намагання як окремої людини, так i людства загалом
розшифрувати емпiрику доленосного загадкового
числа наявнi й у поезiї В.Стуса. Над початком i
кiнцем людського буття, як i над усiєю свiтобудо-
вою, вивершується число, яке поки що залишається
ще нiким не розгадане, упевнений поет: 

Самотнiсть аркою повисла 
над райськi кущi в пригрi снiв. 
Шукай по нiй щасливi числа, 
так, як ранiше ти умiв: 
той день, як вiд земної твердi 
найперше сонце вiдiйшло, 
i той, що мiтить знаком смертi 
ще не розгадане число [10; 37]. 

Тут природа чисел трактується у фiлософському
аспектi.

Вимiрювання «великого» й «малого» на тлi «без-
межного» М.Руденко тлумачить згiдно з теорiєю
вiдносностi, наголошуючи на неможливостi вимiря-
ти й осягнути розумом безмежнiсть та вiчнiсть
(«Всесвiт у тобi»). Поет продовжує розвивати дум-
ку про неготовнiсть людства зрозумiти емпiрику
Всесвiтнього Числа, оскiльки сучасна людина ще не
знайшла для цього вiдповiдних одиниць вимiру: 

Дерись до неба, пнись до висоти, 
Розбий об неї постоли чи гетри, 
Фотонною ракетою лети, – 
Безмежностi не змiряти на метри. 
Не злiчиш вiчнiсть цоканням годин 
І Всесвiт не розкраєш, наче диню... 
І є у тебе вихiд лиш один: 
Загнати глибше зрадницю-гординю [7; 89].

Згадану тезу поет розвиває й у вiршах «В природi
нашi вимiри вiдсутнi...», «Дiалектика», «Я свiт оцей
люблю, але йому не вiрю...» та iн., де стверджує, що
Всесвiт треба мiряти iншими мiрками, нiж тi, до
яких звикло людство. Крилата фiлософська фраза
«не вiр очам своїм» є наскрiзною в цих творах. М.Ру-
денко впевнений, що людство мусить навчитися
розкодовувати символiку чисел, зафiксовану, зокре-
ма, у Бiблiї. Поет дiлиться своїм розумiнням деяких
чисел як у Книзi Книг, так i в iнших класичних дже-
релах. Наприклад, Трiйцю вiн трактує як таку, що
закладена в хлiбнiй зернинi. У своєму трактуваннi
символу Трiйцi поет наважується коригувати цер-
ковнi канони: «Я намацала помiж його пальцями
зернятко пшеницi, переклала собi на долоню.

– Пшениця, – трохи розчаровано прошепотiла.  
– Ото i є Бог праведний. Трiйця в єдиному, Бог-

Батько, Бог-Син, Бог-Дух Святий. Гадаєш, церква
марно проповiдує, що хлiб – то тiло Боже? Але
церква помиляється, коли бачить у хлiбi лише тiло
Христове. Там є також тiло Бога-Батька. І, звичай-
но, Дух Святий. Словом, трiйця в одному. Можна
сказати, в повному складi» [9; 74]. Трiйця – то три
економiчнi сфери, вiд яких, на думку М.Руденка, за-
лежить усе живе на землi.

Вiдштовхуючись од бiблiйної мiфологiї, поет-
фiлософ по-своєму розкодовує також п’ятiрку. Фiло-
софiю сакрального числа «п’ять» вiн пояснює, спира-
ючись на символiку п’яти хлiбин Христа. П’ять
хлiбин – то «п’ять рiвновеликих одиниць бiологiчної
енергiї, що надходить вiд землеробства» [9; 172]. Три
з них знаходяться в зернi, а двi – в соломi. Зерно – для
харчування робiтника (ремiсника), держави (армiя,
культура, освiта), скотарства. Солома – для землi (пе-
регнiй), для землероба (обiгрiвання, будiвельний ма-
терiал тощо). Вдаючись до образу бiблiйних п’яти
хлiбин Христових, М.Руденко лише умовно прив’я-
зується до християнського мiфу. Наприклад, у ро-
манi-трактатi «Формула Сонця» письменник-мисли-
тель вкладає в уста одного зi своїх персонажiв дещо
iнше розумiння цiєї метафори, що походить iще з
дохристиянських часiв. Однак суть теорiї додаткової
вартостi залишається в нього незмiнною, а число
«п’ять» у її контекстi вважається iдеальним. Баланс
порушується, коли з’являється «шiстка».

Число «шiсть», яке досить часто трапляється в до-
робку поета, передусiм пов’язане з бiблiйним образом
забороненого плоду, що його зiрвала Єва з намови
змiя-спокусника: «Тоталiтарна держава перелiплює
п’ять хлiбин на шiсть, а шiстка у гносисi належить
князевi пiтьми. І тодi для Христа не залишається
мiсця. Саме таке становище створилося в нашiй дер-
жавi: перемiг 666. Значення цього страхiтливого чис-
ла можна вiдшукати в Апокалiпсисi...» [9; 176]. 

Число 666, тобто число звiра, з яким М.Руденко
пов’язує всi негативи на землi, зокрема й у власно-
му життi та в життi своєї країни, не раз зустрiчаємо
в його поезiї. Примiром, непростi перипетiї своєї
долi М.Руденко пояснює впливом Сатани, позначе-
ним числом звiра: 

І серце краяла зневiра:
Начальство вбивчу присилає вiсть – 
Мов то були страшнi обiйми звiра, 
Що має знак: 666 [8; 167]. 

Описуючи страшнi картини голодомору в Укра-
їнi 1933 р., поет знову пов’язує його iз впливом Са-
тани, передаючи присутнiсть останнього через по-
троєну шiстку: 

Три шiстки, наче римськi дати, 
Чадять, захованi в туман. 

(Ой недобра, недобра вiсть: 
Ходить свiтом пекельний гiсть – 
666...) [7; 733]. 
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Словосполучення «пекельний гiсть» у поета
маркує зв’язок числа звiра з нечистою силою, що
повнiстю узгоджується з бiблiйними тверджен-
нями. 

Отже, М.Руденко пояснює числову символiку,
здебiльшого орiєнтуючись на бiблiйнi мiфи. Число
«шiсть», за Бiблiєю, вказує на недосконалiсть
людської природи, тричi ж повторене це число по-
силює ту недосконалiсть, тобто прояви звiрячих
iнстинктiв у людськiй натурi, а владу над звiром має
Сатана (Євангелiє вiд Луки 4:5, 6; Євангелiє вiд
Йонна 5:19; Одкровення 13:2, 18) [1]. 

Коли число «шiсть» поет мислить як недоско-
налiсть, то як пояснити, що саме на шести огненних
крилах полетiла астральна суть поета-в’язня до Бо-
га i в поемi «Сон в’язня», i в «Метафiзичнiй поемi»: 

Шiсть полум’яних крил, а тiло – де ти?
.........................................................
Земля вiдмерла i вiдмерло тiло –
Є тiльки променева суть моя. 
Ця безтiлесна суть кудись летiла – 
Моє прозоре шестикриле «я»  [8; 167]. 

Олена Бровко слушно вважає, що в цьому разi
духовним опертям поетовi служить Бiблiя, тобто
«для вiдтворення межової ситуацiї – осяяння, де-
тально описаного в мемуаристицi М.Руденка, поет
обирає iндекс “шiсть полум’яних крил”, що спи-
рається на метонiмiчний принцип сумiжностi з бiб-
лiйним образом шестикрилого Серафима, закрiпле-
ним класичною лiтературною традицiєю» [2; 101].
Окрiм того, «шiсть полум’яних крил» i променеве
«я» лiричного персонажа-поета становлять са-
кральну сiмку, а число «сiм» у свiтлi бiблiйних тра-

ктувань М.Руденко також сприймав як число до-
сконалостi й гармонiї. Його символом у поета ви-
ступає звуковий музичний ряд – сiм нот («Гар-
монiя»). Крiм числової символiки, митець вдається
тут i до музичних образiв, якi є своєрiдною мiрою
гармонiї, iдеальним чинником свiтотворення i
свiтобудови. Знаком iдеальностi буття, звуковим
дивом, що сягнуло сьомого неба, стала натхненна
мелодiя, яку створив скрипаль за допомогою семи
нот. Перед такою музикою безсиле зло: 

Вiн грав на скрипцi, наче даль боров, 
Що вiбрувала гомонами квiтня. 
Грав так, що iз зiрок сочилась кров, 
Вливаючись в гармонiю всесвiтню. 
..........................................................
Зубами скреготiли духи зла. 
Карались грiшники в нiмому пеклi. 
До нiг змiя розлючена повзла. 
Гострили тесаки кати запеклi. 
А там, на сьомiм небi, – угорi 
Кружляли херувими бiлокрилi 
І свiт купався в райському добрi, 
В живiй гармонiї морської хвилi. 
Там цiлий рiк розгулює весна. 
Туди не закрадається скорбота... 
Та навiть жоден херувим не зна, 
Що вiн – це тiльки нота... Сьома нота [7; 107].

Отже, в осмисленнi числової символiки поет-ди-
сидент М.Руденко спирається на розумiння чисел у
рiзних культурних традицiях, передусiм бiблiйнiй.
Вписуючись до символiки попереднiх поколiнь
митцiв, мислителiв, фiлософiв, а також учених-
рацiоналiстiв, числа в доробку поета мають непо-
вторне, iндивiдуально-авторське потрактування.
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Колядка
Коляд, коляд, колядники –

Рiздвянiї розрадники!

Наша радiсть не погасла –

Народивсь Христос у яслах.

Коляд, коляд, колядники –

Рiздвянiї розрадники!

Вiдчиняйте дверi й сiни –

Народивсь Христос на сiнi!

Варвара ГРИНЬКО


