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Мрія жінки – бути жінкою мрії.
Едуард Севрус

Зимовими вечорами, коли я повертаюся з роботи, вогні нічного 
міста зливаються в мерехтливе марево. Поспішаю до нашого дому, 
до його тепла, призбираного впродовж довгого дня, заглиблююся 
в себе і, здається, не помічаю нічого навколо. У такі моменти, бу-
ває, вирине у світлі ліхтарів химерно вигнутий фетровий капелю-
шок або закутана в шаль поверх кашемірового пальта невеличка 
худорлява постать… І солодкий спогад завмирає десь на споді. Ні, 
це не моя бабуся, це лише хтось ледь схожий на неї… Бабуся вже 
ніколи не з’явиться на вуличках рідного Подолу, не пройде Сагай-
дачною, не долатиме людське море на Контрактовій, простуючи до 
Житнього ринку, не зупиниться на зворотному шляху біля подо-
рожника Сковороди, аби підгодувати смачними сухариками вор-
кітливих голубів…
А колись ми разом гуляли цими вуличками. Я була тоді ще зов-

сім маленька. Ми крокували поруч – красива, ще не стара жінка і 
крихітна дівчинка з величезними бантами на півголови. У вітри-
нах магазинчиків відбивалася бабусина все ще струнка постава, а 
поруч дріботіла малеча, яка вбирала кожне слово про носки чере-
вичків, які треба тягнути й водночас розводити в боки. «Нема ні-
чого гіршого за клишоногу дівчинку… А зсутулена постать справ-
ляє надзвичайно прикре враження, навіть якщо маєш гарнезні 
ноги», – бабусині черевички вправно виписували завчені рухи, а її 
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настанови осідали в мені зернами майбутніх паростків, бажанням 

бути такою, як вона. «А бачиш? – ніби хизувалися лаковані дефі-

цитні черевички. – Затям собі, як має ходити справжня жінка…»

Мистецтво бути жінкою – складна наука. Цього не навчить ні-

хто, якщо не маєш природженого дару, чи навпаки – еталонне уяв-

лення про свою зовнішність можна легко засвоїти, опрацювавши 

поради великих жінок? Таких запитань я не ставила собі ніколи. 

Як поводитися за столом, про що можна говорити з незнайомими, 

малознайомими й добре знайомими людьми, як правильно дібра-

ти вбрання, залежно від випадку життя, і зачіску, орієнтуючись на 

свій тип обличчя, – усе це я засвоїла ледь не з пелюшок. А моїм 

гуру в таємничому океані жіночого мистецтва стала моя бабуся 

Клавдія Семенівна Красовська, кравчиня за фахом і справжній 

стиліст за покликанням. 

Не скажу, що дякую бабусі Клаві щодня, але часто згадую її за 

різних обставин. А найціннішим подарунком від неї вважаю свою 

професію дизайнера жіночого одягу, яка повторила бабусин фах 

на всі сто відсотків. 

Крокую Боричевим током угору, до заповітних цифр на двопо-

верховому будинку – 2/6. Тут, у старосвітському, проте оздобле-

ному на сучасний лад чотирикімнатному помешканні живе моя 

невеличка родина. Ця квартира збереглася в нас дивом. Можливо, 

завдяки дідусеві – винятково талановитому дитячому хірургові, 

а може, саме завдяки бабусі, яка частенько шила сукні дружинам 

партійної номенклатури. 

Зазвичай від Іллінської, де замешкала моя дизайнерська студія 

«Панянське шитво», сюди, на Боричів тік, я мандрую щодня піш-

ки за будь-якої погоди. Теплий сонячний ранок надихає на нову 

велику роботу, літня злива підштовхує до ескізу якогось пальта 

чи плаща, а вітряна зимова днина спонукає до чогось невагомого, 

прозорого, що легким мереживом огорне жіночий силует. Я шию 

для жінок. Виключно для них. Я так це люблю! Творю з великим 

задоволенням для моїх клієнток віком від п’яти до ста п’яти років…

Щойно піднімаюся на наш другий поверх, як мені назустріч 

вибігає Єва, моя п’ятирічна донечка. Вона чомусь одягла свій бі-
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лий купальник і такого ж кольору балетки для занять танцями, а 

крім того, начепила на голівку рожеві окуляри для плавання, ні-

би яскравий обруч, що забирає з обличчя її в’юнке й неслухняне 

волосся.

– Я експериментую над створенням нового образу, – серйозно 

видає Єва, наслідуючи мої інтонації. 

Вона крутиться перед старовинним, ще бабусиним дзеркалом у 

передпокої, стає навшпиньки, мов у справжніх пуантах, і граційно 

схиляє голівку. 

– Ну як? Тобі подобається? – з надією запитує вона. 

– Авжеж! – сміюся я і простягаю їй пакет із мандаринами.

– Знову купувала на вулиці? Біля метро? – строго перепитує 

донька, цього разу імітуючи вже чоловіка.

– Так… – зізнаюся я. – А звідки ти знаєш?

Єва дивиться на мене якусь мить, ніби зважує, чи й справді я 

така простачка, а чи лише вдаю. 

– У супермаркеті є паперові торбинки. Якщо ти купуєш там, то 

приносиш лише в таких, – врешті видає доня результат свого де-

дуктивного методу.

– Розумієш, я поспішала додому, а в супермаркеті ввечері дуже 

людно й великі черги на касах, – вимовляю це пошепки й по-змов-

ницьки підморгую доньці, – ти ж татові не скажеш?

– Ох! Гріхи мої тяжкі! Знову доводиться через вас гріх на душу 

брати, – цього разу Єва в образі моєї мами – своєї бабусі. 

І звідки тільки в неї це вміння – майже дослівно запам’ятовувати 

слова й інтонації дорослих, а потім їх так правдиво відтворювати? 

Щойно я скинула верхнє вбрання й навіть не встигла дійти до 

лазнички, аби помити руки, як прокинувся мій робочий мобіль-

ний. По ідеї, не маю відповідати на дзвінки в неробочий час, про-

те… різне буває. 

– Алло! Інно Володимирівно? – у слухавці – схвильований голос 

моєї помічниці Тоні. 

– Так, Тоню… Щось трапилося? – але у відповідь чую лише схли-

пування.

– Тоню? 
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Нічого не розумію. Півгодини тому, коли я виходила з офісу, усе 

було гаразд. Тоня теж збиралася додому. Завтра в нас важливий 

день – фото- й відеозйомка нової колекції. Запрошено моделей і 

нашого постійного фотографа Лесю, яка є вже ніби щасливим та-

лісманом «Панянського шитва».

– Тонечко! Що з тобою?

– Інно Володимирівно… Я сукню вашу зіпсувала-а-а-а-а-а…

– Яку сукню? 

– Вашу-у-у-у-у! «Ванільне морозиво-о-о-о»… праска на ній про-

палила велетенську діру-у-у-у! 

Тепер ясно… Окрім того, що до нас у «Панянське шитво» завтра 

прийдуть моделі для демонстрації нового одягу, усі ми – три мої 

кравчині, помічниця Тоня та я – теж сфотографуємося для нового 

каталогу, аби продемонструвати, що шиємо для жінок, незалежно 

від їхнього віку, ваги та будови тіла. Таким є наш принцип. Девіз 

«Панянського шитва»: «Наш одяг допоможе вам у мистецтві бути 

жінкою!» 

Кожній співробітниці «Панянського шитва» пошили вбрання 

для завтрашнього дійства. Очевидно, Тоня вирішила звечора ви-

прасувати наші речі, щоби вже не морочитися зранку, коли в неї 

буде повно справ. 

– Ну що ж… Тоню… – замислююся лише на мить, – а чи не 

змогла б ти занести «ванільне морозиво» до мене додому – на 

Боричів тік? 

За півгодини Тоня вривається в моє помешкання разом із дні-

провим вітром. Це все ріка, яка підібралася до міста надто близько 

там, де я мешкаю. Якихось двісті метрів відділяють мою вуличку 

від суднохідної, але взимку сонної, скованої кригою гавані Дніпра. 

Тож вологе, майже солоне повітря, крики чайок, вітрила, що ло-

потять і наближають мрію, – для мене не дивина. «Зачиняй двері, 

Тоню. Холоду напустиш», – хочу сказати я, але бачу заплакане То-

нине обличчя, і слова втікають від мене просто на вулицю, у про-

чинений простір вхідних дверей.

– Не сумуй, Тоню… Хочеш мандаринку? – втішаю свою підлег-

лу, хоча мені самій невесело. 
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Тоня заперечно хитає головою. Вона все ще шморгає носом і хо-

ває очі. А тоді довго та докладно розповідає, як їй подзвонив її хло-

пець і вона (лише на хвильку!) відволіклася… а тоді… заговорила-

ся… словом… коли спам’яталася, вже не було що рятувати… Знову 

відчуваю солоний присмак зимового Дніпра, який обдає крижаним 

приском. Тоня ще якусь мить тупцює у прочинених дверях, а тоді 

розвертається та йде, кинувши мені останнє на сьогодні «даруйте».

Нарешті я можу уважно роздивитися чорний трикутник із роз-

дутими сторонами, що утворився на подолі моєї сукні, посередині 

якого тканина геть зіжмакалася навколо дірки з нерівними края-

ми. Оглядаю своє понівечене плаття, яке я для каталогу вже на-

звала «ванільне морозиво» за його ніжний світло-бежевий колір і 

прозору легкість тканини. Поділ сукні безбожно зіпсований. Беру 

ножиці й відрізаю нижній край. Швидко пірнаю в новостворену 

міні-сукню та йду до дзеркала – глянути, що вийшло.

– Мам, ти схожа на Христину! Ух! – Єва вже встигла перебрати-

ся в жовту коротеньку сукенку, ніжно-салатові легінси та блакитні 

пляжні в’єтнамки. 

Христина – то модна співачка, яка мешкає на першому повер-

сі нашого будинку і яку ми періодично бачимо в різних музичних 

кліпах по ТВ. 

– Тобі ще треба червоні чоботи придбати, як у неї! – захоплено 

додає доня. 

Розумію, що в сукні такої довжини навряд чи зможу сфотогра-

фуватися для каталогу «Панянське шитво». Тож знімаю і швидко 

відрізаю від неї довгі й пишні рукави. Нічого. Без рукавів, але в ме-

реживних світлих рукавичках до плечей – саме те, що зараз у тренді. 

Швидко розпорюю рукави по швах і роблю з них дві оборки – поки 

що вручну, саджаючи їх на нитку. Приметую новоутворені волани 

до подолу сукні. І все ж… щось мені не подобається… Треба також 

змінити виріз сукні згідно з новим коротким силуетом, перетворив-

ши класичний «човник» уздовж ключиць на стильне «каре». 

У моїй спальні за ширмою стоїть швейна машинка «Зінгер». Це 

радше елемент декору, ніж діючий механізм. Проте моя бабуся 

свого часу пошила на ній не один шедевр для київських модниць. 
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Відсуваю ширму й переношу з кабінету настільну лампу-прищеп-

ку, яку чіпляю просто до стільниці. Тепер треба розчохлити та на-

лаштувати саму машинку.

– Люба, ми ж домовлялися, що робота залишається на роботі… 

– у дверях нашої спальні стоїть мій чоловік Ігор і докірливо ди-

виться на розчохлений «Зінгер». 

Міг би нічого й не казати. Я обіцяла й порушила обіцянку.

– Та тут тільки пристрочити й підгорнути! Це лише на десять 

хвилин. Не більше, – нервово сміюся я, хоча зовсім не впевнена, 

що впораюся з бабусиним «Зінгером». Він для мене ніби необ’їж-

джений дикий мустанг…

– Добре вже. Строчи, якщо тобі так кортить, – примирливо бур-

коче Ігор. – Інно Володимирівно, чай будете? З лимоном? Ліпше з 

імбиром? Добре, зараз зроблю, – додає, аби цілком примиритися. 

Потихеньку розгойдую ножний механізм бабусиного «Зінгера» 

й розумію, якою ж трудівницею була моя бабусенька! Це таки не-

легка справа! Геть не те, що наші електричні швейні машини, які 

працюють легко і просто. Не треба докладати жодних зусиль.

У спальню заходить Єва. Вона зачудовано спиняється за метр 

від мене й уважно спостерігає за тим, як я пробую знов і знову за-

пустити бабусин «Зінгер», розхитую ногами чавунну ґратку, яка 

обертає велике металеве колесо, що своєю чергою запускає сам 

механізм швейної машинки. Її великі оченята стали ще більши-

ми. Настанова «не заважати матусі, коли та працює» бореться в 

ній із природним бажанням дізнатися, що я зараз роблю. Врешті 

цікавість перемагає – і Єва ставить своє зачаєне «а що ти робиш?». 

Спиняюся, беру доню на руки й довго та докладно їй розповідаю, 

як швейні машинки працювали колись і як тепер. 

Майже годину витрачаю на те, щоби налаштувати бабусин «Зін-

гер», і ще з півгодини, щоби пристрочити волани до низу сукні. 

Наскільки тепер простіше жити! Цього не можна осягнути, лише 

читаючи про минуле, проте можна відчути, доторкнувшись до ста-

ровинних механізмів. 

Футболка прилипла до спини. Я геть упріла! І зробила лише де-

кілька швів! А ще ж і гуркіт… У нашому помешканні стіни товсті, 
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зроблені ще «на совість», так що сусіди, може, і не почують проце-
су, а от домашні точно не будуть у захваті від такого шитва. Але ж 
дідусь терпів бабусину «працю на дому»? Нерви в людей раніше 
були не те, що тепер… 

– Ну що? Настрочилася? – сміється Ігор. – Забирай в офіс! Не 
треба буде вам і на фітнес ходити. Кожен по годині в день постро-
чить на бабусиному «Зінгері», і прес, руки, ноги – все накачане! 
Напрасоване «ванільне морозиво» у своїй новій іпостасі висить 

на дверцятах шафи у спальні, а ми з Євою йдемо до її кімнати вкла-
датися спати. 

– Розкажи казку про твою бабусю Клаву, – просить Єва. 
Вона позіхає і тре оченята. Я забираюся з ногами на широке під-

віконня й дивлюся, як доня розстеляє ліжечко та виймає акуратно 
складену нічну льолю з-під подушки. На вулиці зовсім темно. У 
захмареному небі не видно жодної зірочки. Дрібні сніжинки тан-
цюють навколо ліхтарів, що пунктиром позначають нашу вулицю. 
Нікого. Усі поховалися по домівках. Раптом на вулиці з’являєть-
ся невагомий жіночий силует у фетровому капелюшку. Я лише на 
мить відволікаюся на Євине щебетання, а коли знову обертаюся до 
вікна, на Боричевому току вже нікого немає. Порожньо. 
Обережно дихаю на віконне скло й пишу пальцем на утвореному 

тумані: «Дякую, бабусенько!»


