
                                                                        Острів забутих душ 

Я народився в небагатій родині, але ніколи не страждав від бідності, дитинство в мене було доволі 

непогане, і супроводжувалось бажанням стати моряком. Любов до моря і моряцької справи були в 

мене в крові, та я не був впевнений в цьому, це було тільки переконання моєї матері. Мій батько був 

моряком, але бачив я його тільки раз у житті, він загинув у морі, матір постійно згадувала його 

розповідаючи яким хоробрим і завзятим він був. Я не раз чув від моряків, що вода - це небезпечна 

річ, і навіть людина не в силі здогадатися куди невгамовні хвилі можуть її занести, тому й не дивно, 

що багато людей помирало в морі. Я байдуже відносився до свого життя, але так було не завжди. 

Коли мій дід був ще живим, то я дуже охоче слухав його яскраві казки, які хоч якось розмальовували 

моє життя. Та після його смерті цей сумний однотонний світ почав мене дратувати. Згодом я став не 

переносити на дух навіть свою матір, яка повторювала  ті ж самі слова кожного дня, як по сценарію: " 

Привіт. Як ти спав? Як справи сьогодні?" Тоді це все здавалися такими фальшивими і безглуздими. 

Філософією мого життя стала фраза: "Все що спочатку здається одним, в кінці кінців виявляється 

зовсім іншим". Щоб втекти від цього всього, в свої сімнадцять років я вже впевнено ступив на борт 

корабля  як юнга, але тоді я навіть не здогадувався, що це буде перша і остання подорож для мене. 

Перед від'їздом я не втримав своїх емоцій і накричав на маму майже ні за що - у той момент я навіть 

не підозрював, що встиг вмерти в її серці як син і єдина рідна людина. 

Виявилося, що на кораблі було не так вже й просто, кожен день був наповнений роботою після якої 

засинаєш без задніх ніг. Пригодами навіть і не пахло, але все кардинально змінювалося коли 

починався шторм, звісно від нього було багато шкоди, але це було того вартим. Того дня спочатку 

вартовий на щоглі повідомив капітана про наближення грози, а той в свою чергу наказав опустити 

вітрила й дістати відра.  Я приготувався й з неабиякою цікавістю та азартом чекав на той хвилюючий 

момент заради якого було варто покинути все. Дощ лив так сильно, що через сірість тяжко було щось 

розгледіти, хвилі розхитували судно так сильно, що мені здавалося ніби корабель з хвилини на 

хвилину потоне. Я швидко черпав воду, яка заливала палубу і виливав її за борт, все що я чув - це 

тільки накази капітана, який щосили старався перекричати шум від дощу. Один різкий поштовх хвилі, 

і я, будучи не в змозі втриматись, одразу випав за борт. Як так сталося я і сам не розумію, але море 

надто непередбачуване і примхливе - це було моє єдине виправдання. 

Прокинувся я вже на березі якогось острова, і перше, що спало мені на думку - це моя надзвичайна 

схожість з Робінзоном Крузо. Але всі ці наївні думки про те, що казки і легенди є правдивими, в мене 

розвіялися ще в дитинстві й лягли разом з дідом в могилу. Незважаючи на це я завжди згадував 

героїв чиєїсь божевільної фантазії в кожен момент, коли я хоч трішки був схожим з ними в тій чи іншій 

ситуації. Я сидів на прогрітому сонцем піску і дивився далеко за горизонт водних просторів детально 

згадуючи події після того, як я випав за борт, але спогади були уривчастими і незрозумілими. 

Марність цієї справи була настільки очевидною, що я без жодних пояснень для себе, піднявся і 

вирушив на пошуки води, водночас оглядаючи місцину. Тоді я не відчував ні страху, ні тривоги, я 

нібито був на звичайній для себе прогулянці, і єдине, що мене насторожувало - це тиша. Все було 

дуже очевидним, після декількох місяців плавання з шумним екіпажом я почав сприймати все зовсім 

по-іншому. Тиша стала для мене чимось таким дивним і бажаним, що мені стало страшно залишатися  

з нею наодинці. Звісно я не такий сильний як герой твору Даніеля Дефо, тому збожеволіти за час 

перебування тут на самоті я точно зміг би. Але чому? Я не був у закритій кімнаті, де немає дверей. Тут 

стіни не стискали мене тримаючи у своєму кам'яному полоні безвихідності, я не був обмежений 

вибором, не був обмежений свободою пересування, але якісь невидимі ланцюги почали мене 

сковувати, і це я вже почав розуміти після одного тижня. Щоб відволіктися я почав працювати і якось 

влаштовуватись допоки мене не знайдуть. Але попри це все мене наче щось муляло, чогось не 

вистачало, і я одразу зрозумів чого. Навіть до того, як я став моряком, мене оточували люди на яких я 

зовсім не звертав уваги. Тоді моє життя здавалося повністю самотнім, про мне ніхто не дбав, і я не 

хотів про кого дбати. Все чого я бажав – це досить простого і безтурботного життя - жити тільки для 

себе, працювати тільки для себе, і якщо чесно, то у всьому цьому був якийсь сенс. Спочатку я думав, 

що бути самому буде набагато легше ніж з командою. Мені не треба ні на кого покладатися, і 



переживати, що хтось може мене підвести. Здавалося як я довго чекав на цей спокій і самотність, як 

же мені набридла постійна метушня, відповідальність за те що доручили і таке інше. Та протягом 

усього дня мені ставало самотньо, як же не вистачає цього вимушеного " Доброго дня " від людини, 

яка хоча б пам'ятає про мене, навіть якщо б я помер, то вона змогла це помітити і по-людськи 

поховати, а тут нікого немає. Неважливо чи буду я байдикувати, чи працювати цілий день, адже ніхто 

мене за це не похвалить так само, як і не дорікне. З цього я зробив висновки, що людина, виходить 

дуже вибаглива штука, для існування їй потрібні такі незначні речі, що аж смішно стає. Але якщо б 

мені раніше сказали, що без підтримки я б не зміг жити, то я тільки гучно засміявся і вирішив, що це 

цілковита маячня. Та час який я провів на острові все міняє, він встиг поміняти мої думки, мої погляди 

на світ, і взагалі все що було зовсім неважливим - стало таким необхідним для виживання. Так, саме 

для виживання, я перестав боятися навіть тих вигаданих мною дикунів, які могли з'їсти мене живцем, 

тоді я думав, що хоча б так було набагато краще ніж розуміти свою безпорадність в цій ситуації. Мені 

потрібно побачити чи почути хоч когось, щоб розуміти, що я не сам. Моя фантазія почала грати проти 

мене, на деякий час мені здалося, що я привид, який  не може покинути цей світ і тепер навічно 

прив'язаний до острова, але незабаром я трохи заспокоївся і зрозумів, що це все тільки моя уява, якій 

я повірив наче дитина в магію фокусника. Щоб остаточно не з'їхати з глузду я почав обходити вздовж 

і впоперек весь острів, і натрапив на те, що мене сильно здивувало. Моєю знахідкою було місто, але 

там не жили люди. Проблема була в тому, що там взагалі ніхто не жив, кам'яні будинки самі по собі 

пустували, хоч не виглядали занедбаними, також там було дуже багато статуй, але куди ж ділися 

люди? Саме це питання задавав я собі підозрюючи, що це тільки марення, яке видавала моя 

втомлена свідомість. Та приходячи туди щодня я зрозумів, що це дійсно реальне місто, яке з якихось 

невідомих причин було покинутим. Найбільше що здавалося мені дивним - це те, що там було дуже 

багато кам'яних людей, одного разу я навіть зловив себе на думці, що саме вони живуть тут і 

доглядають за містечком. В такій ситуації я повірив у магію, прокляття і всяке інше тільки щоб 

вберегти себе від страху. Тепер мені соромно визнати, що  колись я зневажав тих людей, які були 

настільки слабкі духом, що вірили в брехню тільки щоб не бачити правду.  Але я ще був не настільки 

втомлений самотність щоб повірити в казки, в мене була думка, що можливо колись давно так само 

як і я, сюди потрапив скульптор, і щоб не збожеволіти, він почав створювати це місто кам'яних людей. 

Оскільки всі вони були доглянутими я вважав, що та людина можливо десь тут на острові, але боїться 

показатися незнайомцю. Я вартував цілий день і нажаль нікого не зустрів, скульптури були доволі 

дивними, вони були або повністю спокійними, або сумними і страшними. Мені було неважливо чи 

хоч одна моя здогадка була правильною, але після того, як я знайшов це містечко, то мені стало 

легше. Депресивний настрій і дуже безглузді думки покидали мене, і я вже наче ожив. Вночі, коли 

місяць ледве освітлював дорогу через густі хащі, я йшов до містечка з надією зустріти ту людину, але 

тоді я навіть припустити не міг, що люди не здатні бути на цьому острові. Я сильно розчарувався 

довго чекаючи на щось, чого сам не знав, але в ту секунду серед непорушних силуетів статуй 

промайнула чиясь постать. В той момент я швидко зірвався з місця, і ця постать помітивши мене  

почала втікати, не знати чого, але я побіг за нею допоки вона не зупинилася. 

- Стій! - пролунав її холодний голос, і я зупинився почувши, що мої ноги оніміли. 

- Хто ти? Це твої статуї на цьому острові? - спитав я для того щоб тільки не мовчати. Але у відповідь 

була тільки тиша, я дивився на людину окутану чорним плащем так, що навіть обличчя було закрите 

капюшоном. І зрозумів, що після довгого перебування на самоті кожен боявся би заговорити. Я теж 

уже побоювався ось так віч-на-віч зустрітися з кимось, але ці хвилини мовчання здавалися ще більш 

тривожними ніж будь-коли. 

- Я радий, що не сам на цьому острові. Невимовно тяжко розуміти, що ти повністю самотній. В мене 

до тебе стільки запитань, що я не знаю з чого почати. - схвильовано заговорив я. 

- Я відповім на всі твої питання, але тільки завтра на цьому самому місці. -  сказала постать і одразу 

наче розчинилась в темряві. Тоді я навіть не хотів задумуватись чому саме так а не інакше, мені 

нічого не залишалося як тільки піти до свого будиночка. Після нічного вартування я був втомленим, 

мене тягнуло на сон, але як тільки я вмостився на саморобному ліжку - заснути вже не вдавалося. 



Мене занепокоїло те, що раніше я зовсім не мав друзів. Звичайно були люди, які називали себе так, 

але ми скоріше були пов'язані не спільними інтересами, а просто роботою. Таким чином у нас завжди 

були теми для обговорення спільних проблем і досягнень. Колись я зовсім не думав про це, бо міг 

просто поміняти друга, якщо в нас уже не було нічого спільного, але тепер я серйозно задумався як 

мені можна підтримувати дружбу з людиною, яка можливо трохи віддалилася від мене. Опинившись 

тут я зрозумів, що не звертав уваги на такі важливі речі. Заснути мені так і не вдалося аж до світанку, 

тому я вирішив не вилежуватись, а починати свою щоденну роботу. Цього разу я впорався набагато 

швидше, мабуть уже звик до такого життя, але мене знову потягло до тих статуй. Я проходив повз і  

розглядав їх, вони мені здавалися живими, наповненими емоціями. Мою увагу привернула купка 

дітлахів, які гралися між собою поки батьки наглядали за ними. В один момент я подивився на них як 

на живих людей, і мені стало тяжко. Це місто забутих - можливо мені тут і слід бути разом із цими 

каменями, якщо це живі люди, то вони напевно засмучені тим, що заточені в цій кам'яній оболонці. 

Ніхто про тебе не подбає, ніхто про тебе не згадає, але у них хоча б є сім'я, і це напевно те, що нас з 

ними відрізняє. В мене також кам'яне серце, я стояв і дивлячись на них зовсім нічого не відчував, але 

чомусь у мене текли сльози. Мені здавалося, що потрапивши сюди я нарешті зміг побачити всі свої 

помилки, напевно не дарма це сталося зі мною. Тоді, все що я хотів – це ще один шанс, щоб знову 

побачити матір і вибачитися перед нею. 

Я прийшов на те саме місце як і просила людина, але там нікого не було. Я оглянувся довкола щоб 

точно впевнитись, що це те саме місце, але як тільки я повернувся, то та людина вже стояла переді 

мною. 

- Я бачив тебе сьогодні біля статуй. Чому ти плакав? – сказала постать, яка виднілася в два метри від 

мене. 

- Я не знаю. - відповів я байдуже. 

- Знаєш, нічого в цьому світі просто так не буває. - сказала вона. 

- Я знаю. Тоді мені здалося, що ті статуї - це живі люди. - відповів я почуваючи себе дуже безглуздо. 

- Ти питав чи я їх зробила? - сказала людина. 

- Це ж була не ти, правда? - впевнено сказав я. 

- Так. Вони були тут вічно. - відповіла вона. 

- Вічно?! Нічого в цьому світі не вічне, можна тільки зберегти статуї, але вони рано чи пізно 

зруйнуються. - запевняв я дивуючись такій наївності. 

- А ці статуї ніколи не помруть. - спокійним тоном сказала людина. 

- Чому це? Вони забуті, тому не вічні. - сказав я розуміючи, що такий як і вони. 

- Навіть якщо вони забуті цілим світом, то я про них пам'ятаю, і пам'ятатиму завжди. - сказала 

людина. 

- Ти теж не вічна. - обурено відповів я. 

- Я якраз вічна. Ці статуї - це всі забуті душі. - сказала людина ніби знаючи щось таке, що не знав ніхто 

на цьому світі. 

- Та хто ж ти така? І з чого ти взяла, що це забуті душі? - не розуміючи про що вона каже, спитав я. 

- Я та, хто забирає життя, і мені краще не дивитись у вічі. - спокійно продовжувала людина. 

- Ти смерть? Ти мене теж забрала?! - почав нервово я щоб нарешті прояснити все. 

- Ні, ти живий, але на грані забуття. В тебе немає друзів, які б тебе цінувати, свою родину ти просив 

тебе забути. - сказала смерть, яка вже хотіла простягнути до мене свої руки. 



- Це страшно, яке було неправильне моє життя! - розуміючи все сказав я зловившись за голову. 

- Найстрашніша річ - це забуття, коли про когось забувають - той по-справжньому вмирає. Ти не 

забувай це, я дарую тобі життя, але тепер ти маєш хоча б раз у рік приносити дар забутим, збережи 

їхнє життя хоча б на тому світі. - сказала вона відпускаючи мене і дивлячись на статую, яка стояла 

поруч. 

- Я все зроблю, моє життя стане зовсім іншим, я присвячу його всім хто мене оточуватиме... - та я не 

встиг договорити, як одразу відкрив очі вже на палубі корабля.  

В той момент я зрозумів, що й правда майже не втопився, коли хвилі ледве не перекинули корабель. 

Декілька днів мене мучили думки про те, що це зовсім не сон, а дійсне попередження, яке дала мені 

сама доля. Невже достатньо людину пам'ятати, щоб вона і після смерті жила? Точну відповідь на це 

питання я так і не знав, та в це безглуздя мені вперше так сильно хотілось вірити як ніколи. Ця 

пригода змінила моє життя і уявлення про світ в якому я раніше жив. Той довгий і нестерпний час 

перебування на острові виявився однією миттю балансування моєї душі між життям і смертю. Якщо 

так задуматись, то я навіть радію цьому. Повернувшись з морської подорожі я відновив стосунки з 

матір'ю і навіть знайшов кохану людину з якою мрію провести все своє життя. А найголовніше, я 

тепер кожного року приношу  дари на могили, які давно всі забули, щоб на острові було менше 

забутих душ. Допоки людину пам'ятають, її душа буде жити, і про це варто пам'ятати. 
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