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В і0  \  П0ГЛЯД> для літератур-
R І  ного критика найважливіше —

СіиГПОрО І  зрозуміти світ письменника, пе
режити його разом з автором і 

спробувати адекватно інтерпре
тувати його в контексті суспіль

ного і естетичного життя доби. Пи
шучи про когось, ти якоюсь мірою ніби 

перевтілюєшся в нього, збагачуєшся ним, «при
ростаєш» ним — принаймні, наскільки зда
тен на солідарний відгук. Навіть елемент про
тистояння має бути складником етосу осяг
нення. Принаймні, так я уявляю жанр літе
ратурного портрета — може, в недосяжному 
ідеалі.

Хоч би там як, але це мій улюблений жанр. Дещо 
з написаного в ньому подано в цьому томі. 
Це, зокрема, тексти 70-80-х років, які готу
валися до друку у видавництві «Радянський 
письменник» (у 1984—1986 pp.), але заплано
вана тоді книжечка під назвою «Профілі» так 
і не вийшла.

Я з великим інтересом звертався до білоруської та 
литовської літератур, і мені здавалося, що в 
їхній долі багато співзвучного з українською. 
Почасти про це — в розділі «Дніпровський ме
ридіан».

Пропоновані тут спогади про декого з діячів ук
раїнської культури та особистих друзів — це 
початок розмови, що неодмінно має відбу
тися...
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Про Тараса Шевченка — поета і людину — написано 
вже не одну сотню книжок мовами різних народів 
світу, не одну тисячу наукових розвідок та публі- 

Т п п п г  \  Цистичних * популярних статей, і несть числа
■ і ,К-. + І виголошеним на його честь доповідям та про-
Ш еО ЧеН К О  j  мовам. Обсяг Шевченкіани можна порівняти 

хіба що з обсягом літератури про найбільших 
світових поетів і митців. Але в чому він, мабуть, 

і від них усіх відрізняється (власне, в чому його від
різнено зусиллями його сучасників і нащадків), — так 

це в кількості й різнорідності модифікацій його образу: 
стереотипів сприйняття, які випали на його долю, починаючи 
від того, для якого він сам дав привід, назвавши свою першу 
збірку поезій: «Кобзар». Втім, кобзар — образ дуже місткий і 
надається для символічного переосмислення, яке й дає Шев- 
ченкова поезія, хоча символічна глибина цього образу не всіма 
сприймається. Гірше з прямолінійними «теоретичними», або 
суб’єктивно-враженнєвими означеннями, чи й корисливо-полі
тичними наліпками, яких ніколи не бракувало. Ще Драгоманов 
у праці «Шевченко, українофіли і соціалізм» (1879) налічив 
кільканадцять разюче строкатих, до взаємозаперечення, і разю
че довільних (і в уславленні, і в негації) версій Шевченкового 
образу — від «українофіла», «безумного патріота» й «сепаратис
та» до «нігіліста» й «соціаліста», від пророка до лжепророка й 
богохульника. Це в самій тільки Галичині! Час невтомно роз
ширював цю палітру. «Після 1917 року він (Шевченко. — /. Дз.) 
являвся нам і комуністом, і незаможним селянином, і виразни
ком петлюрівської ідеології, і захисником формули “Єдина, неді
лима”» '. Зовсім іншого ідеологічного спрямування автор також 
нарікає: можна говорити «щонайменше про яких шість-вісім від
мін сфальшованого Шевченка (пригадайте: “Шевченка-народ- 
ника”, в обов’язковому кожусі й шапці з кобзою в руках або 
біля ніг, Шевченка “поета перед-пролетаріату”, “ІПевченка-

* Передмова до «Шевченківської Енциклопедії».
1 Айзеншток І. До тексту Шевченкових творів / /  Шляхи мистецтва. — 1922. — 

Ч. 2. -  С. 47.
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гетьманця і слов’янофіла”, “Шевченка-соціаліста” в солдатській 
шинелі з кацапською бородою, що нагадував не то старовіра, не 
то своє погруддя роботи Архипенка)»'. Але й сам запропонував 
свою «відміну»: Шевченка — майже шовініста. Юрій Івакін, 
оглянувши «шевченкознавчі» наліпки 20-х років XX ст., виріз
няє ще такі: «поет пролетаріату», «батрацький поет», «співець 
бідноти», «поет наймитів», «співець гайдамацького повстання»3. 
З часом одні версії ставали одіозними, на зміну їм приходили 
інші: революційного демократа, атеїста, інтернаціоналіста, ру
софоба, русофіла тощо; на наших очах повертаються деякі старі, 
в тому числі риторично-патріотичні, а дехто навіть пропонує 
офіційно оголосити Шевченка національним святим і негайно 
канонізувати. Різні політичні сили намагалися пристосувати 
Шевченка до своїх потреб (незмінна формула: «Шевченко 
наш!»), ігноруючи суверенність поезії, її незводимість до ідео
логічних платформ.

Вдумливий читач, опинившися на самоті з «Кобзарем», а ще 
краще — із зібранням творів Шевченка, без особливого труда 
зможе відшарувати від його текстів різні ідеологічні наноси. 
І є наукове шевченкознавство, що нагромадило величезну суму 
спостережень, фактів та інтерпретацій, які поглиблюють ро
зуміння творчості Шевченка і стали немовби складовою части
ною її буття в історичному часі. Певна річ, опрацювати весь 
цей обшир текстів навіть літературознавцеві непросто. А зви
чайному читачеві вистачить самого Шевченка. Так хотілося б 
сказати. Але на щастя (а інколи й на біду) у Шевченка в Україні 
не було, немає і, мабуть, ніколи не буде звичайних читачів. Його 
або люблять як свого речника, своє національне альтер еґо і 
тоді хочуть знати про нього все чи якомога більше, або ж його 
потай чи одверто ненавидять, і тоді дошукуються чогось такого, 
що могло б його змалити, знизити, скомпрометувати, — або й 
домислюють щось таке на міру власної ницості.

Раніше за цим останнім стояло демонстративне політичне й націо- 
іі;ии>пе неприйняття Шевченка: монархісти й російські націо
налісти (в тому числі й «землячки») від М. Каткова до В. Шуль
гина створювали атмосферу українофобії, яка й концентрувалася 
навколо Шевченка як символу українства. Кінець XIX — по
чаток XX століття породили своєрідне антишевченкознавство 
(яке, власне, було продовженням жандармського «шевченко
знавства» — фахівців із Третього відділення канцелярії Його

1 Задніпрянський Р. Чи був Шевченко «малоросом»? — К., 1946. — С. 1—2.
2 Івакін Ю. Нотатки шевченкознавця. — К., 1986. — С. 17—20.



Імператорської Величності, 40—60 років). Воно особливо пож
вавлювалося під великі ювілеї поета — 50-річчя від дня смерті 
(1911), 100-річчя від дня народження (1914), коли серіями з’яв
лялися пасквілі на Шевченка. Цю аж ніяк не благородну тра
дицію відроджують на наших очах спадкоємці «киевских рус
ских националистов» 1900-х років, уже під іншими девізами, 
але з тією самою сфальшованою аргументацією. Власне, анти- 
шевченкознавство і починалося в Києві — з його, як казав 
Бенедикт Ліфшиць у «Полутораглазом стрелке», «тремя поко
лениями руссификаторов». У заснованому Альфредом фон 
Юнком «Кіевском Телеграфе» у ч. 45 за 1860 рік був опубліко
ваний лист до редакції поміщика ротмістра Валеріяна Еразмовича 
Фліорковського, тодішнього власника Кирилівки, в якому цей 
ліберальствуючий крутій намагався виправдати своє небажання 
відпустити на волю Шевченкових родичів, склавши вину на 
них самих, що не хотіли йти без землі, та на Тараса Шевченка; 
тут же він «полемізував» з автобіографією Шевченка, опублі
кованою в «Народном Чтении» та в «Санкт-Петербургских 
Ведомостях»; в розмові з Миколою Новицьким, який приїздив 
до нього на прохання Шевченка для переговорів про умови 
викупу, він хизувався тим, що за поетом «никакого таланта не 
признавзл»1. Цікаво, що майже через півтора століття «Кіевскій 
Телеграфъ», відновлений «новыми русскими», не збайдужів до 
Шевченка і присвятив йому яскравий пасквіль у цілком сучас
ному дусі2. Щоправда, ворожість до української сутності Шев
ченка тепер прямо не декларується, його намагаються «скомп
рометувати», ставлячи під сумнів естетичну вартість його поезії 
та вишукуючи або додумуючи якісь непривабливі колізії з осо
бистого життя й накидаючи публіці, схильній до сенсацій, своє 
специфічне розуміння якихось висмикнутих із контексту паса
жів. Але тепер до тих стимулів, які підсичували шевченкофобію 
століття тому — стимулів переважно з політичних і національ
них антипатій, — додався ще один, до якого далеко було про
стакам із кола «киевских русских националистов» тодішніх. 
Йдеться про ту щиру відразу до громадянського почуття, до 
етичного тонусу, до всього зобов’язливого, що кличе піднятися 
над собою, — простодушну відразу до всього цього, яка опано
вує інтелектуального обивателя початку XXI століття: адже він 
переживає апофеоз визволення від усього, що перевищує межі 
його «его». Все велике духом завжди було докучливе для малих

1 Див.: Акад. Сергій Єфремов. Поет і плантатор / /  Шевченко та його доба. Збір
ник перший. — К., 1925. — С. 80—98.

2 Каревин А. Копытца ангела / /  Кіевскій Телеграфъ. — 19 мая 2003 г.
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духом, і його намагалися змалити; нині ж моральний імператив 
і в житті, і в мистецтві оголошено авторитарністю, зазіханням 
на свободу — свободу бути дрібним і безстидним. І під обстріл 
береться те, що дратує душевну ледачість.

Звісно, Шевченко захистить себе сам. Якщо його читати. Отож тре
ба мати потребу його читати. І треба вміти читати. Шевченко — 
поет глибокий і складний. Міф про його простоту і самозро- 
зумілість живий і досі, хоч його поставив під сумнів ще Борис 
Грінченко у книзі «Перед широким світом» (1907): на підставі 
свого педагогічного досвіду і читання селянам творів Шевченка 
та опитувань він дійшов висновку, що селянська маса дуже 
емоційно сприймала ранні Шевченкові твори і все, що пов’язане 
з колом селянського життя, та почасти деякі прямі національні 
аспірації, але не пізніші твори зі складнішою структурою та 
універсальнішим змістом, де «багато незрозумілих слів», або ті, 
які стосуються історичних подій Так, український селянин ро
зумів Шевченка, коли той говорив про його життя його мо
вою — мовою символів народної поезії. Тут селянин був ближ
чий до Шевченка, ніж наш сучасник. Ми ж нині лише здога
дуємося про глибокий зміст цієї символіки: «три шляхи» — це 
ніби з топографії; «тополя», «дуб», «осока», для прикладу беру
чи, — це для більшості наших сучасників лише ботанічна номен
клатура, що не тягне за собою світовпорядкувальних і світопо- 
яснювальних асоціацій. Освічений читач часів Шевченка розумів 
його політичні ескапади й філософські рефлексії, бо жив у світі 
тих реалій, що були подразниками поетових чуттєвих вибухів. 
Для нас же багато із тих реалій — забуте минуле. А багато є й 
таких, що, навпаки, напрошуються на пряме ототожнення з 
реаліями нашого часу, і в цьому теж є небезпека викривлення 
Шевченкової аутентичності, а не тільки тривання його політич
ної актуальності.

Отже, для адекватного розуміння Шевченка потрібен історизм 
мислення. Треба знати його життя, його час, його оточення, 
стан України, Росії й світу. Треба читати без упереджень, уваж
но і вдумливо. А додаткові пояснення можна знайти у тій вели
чезній літературі про Шевченка, яка нагромадилася за півтора 
століття. І, зрештою, у цій «Шевченківській Енциклопедії», хоч 
загалом її мета набагато ширша: дати вичерпний огляд і свого 
роду підсумок усіх тих знань про життя, діяльність і творчість 
Шевченка, що їх нагромаджено зусиллями поколінь дослідників,

'Грінченко Б. Перед широким світом. — К., 1907. — С. 25, 63, 119, 128—138, 
305—306 та ін.
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а водночас показати і розвиток самого шевченкознавства як 
важливої і динамічної галузі літературної науки. Читач «Ен
циклопедії» побачить також воістину грандіозний зміст Шев- 
ченкового життя, неймовірний обсяг того, що пов’язане з його 
іменем і що так чи інакше тяжіє до нього.

Рік тисяча вісімсот чотирнадцятий... XIX століття ввійшло в історію 
як «епоха національностей» (хоч не до всіх національностей 
воно повернулося своїм привітним ликом). На зміну феодально- 
династичному принципу в Європі приходить ідея національної 
держави, національного самовизначення, що змінила обличчя 
Старого і Нового світу. Ламається весь уклад європейського 
життя, рушаться кордони, уявлення, змінюються геополітичні 
розрахунки. В дію приходять великі людські маси, подвигнуті 
своїми гостро усвідомленими соціальними та національними 
інтересами. Розвиток буржуазних економічних відносин, на
самперед в Англії та Франції, в парі з могутнім наступом про
світницької ідеології, не залишав шансів старим формам су
спільного життя і духовній рутині. Не упривілейовані шари, не 
аристократія, а народ, нація стають рушієм історичних процесів. 
У повітрі витає «дух нації» (вираз Монтеск’є), якому одні давали 
містичну інтерпретацію, інші — раціоналістичну (Ф. Шиллер: 
«Національним духом народу я називаю схожість і згоду в його 
поглядах і нахилах щодо предметів, які викликають в іншому 
народі інші думки й почуття»1.)

Декларація незалежності США (1776) була першим тектонічним 
поштовхом, ім’я її автора Бенджаміна Франкліна стало символом 
прагнення до визволення від зовнішнього гніту, до республі
канізму. Повалення монархії у Франції дало початок Великій 
Французькій революції, яка стала відправною точкою і цент
ральною подією нової історії Європи, хоч і мала неоднозначні 
наслідки, оскільки кривавий терор, у який вона виродилася, 
призвів до глибокого розчарування в ідеях просвітителів та в 
інтелектуальному раціоналізмі. А це знов-таки спричинилося 
до нових духовних шукань, до піднесення релігійних настроїв, 
збудження містичних сподівань. Так само експансія Наполеона 
спершу викликала надію на повалення монархій, спровокувала 
національні рухи. Однак у міру того, як Наполеон показував 
себе дедалі більше не визволителем, а завойовником, хвиля 
національних рухів спрямувалася проти нього, що прискорило 
його поразку...
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Але погляньмо на рік 1814. В Україні та Росії ще не вляглося 
хвилювання від навали Наполеона; на українські села ще 
доходили глухі чутки про те, що Наполеон хотів звільнити селян 
від кріпацтва й обіцяв визволити Україну; ще недавно то тут, то 
там виловлювано, нібито, його агентів; з іншого боку, офіційне 
суспільство перебувало в стані вірнопідданчо-патріотичного 
піднесення, місцеве дворянство гордилося участю українських 
охочекомонних полків, одним із організаторів яких був Іван 
Петрович Котляревський, і навіть трохи гралося у відродження 
козацтва...

Неспокійно було 1814 року в усьому світі. Норвегія боролася за 
незалежність від Швеції. Серби повстали проти Туреччини під 
проводом Обреновича. Переможці Наполеона ліквідують ство
рену ним «Іллірійську провінцію» (1808—1813), повертаючи її 
Австрійській імперії, але натомість народжується «ілліризм» — 
патріотичний рух, який дістане розмаху в 30-ті роки. На Близь
кому Сході закінчилася чергова російсько-перська війна. Мек
сиканці повстали під проводом Хосе Марії Морелоса проти 
французької адміністрації, якою Наполеон замінив іспанську, 
і проголосили незалежність Мексики. Нідерланди проголосили 
суверенітет. У Венесуелі розпочалося повстання під проводом 
Симона Болівара, який став національним героєм латиноаме
риканців. Уругвайські повстанські війська під проводом Хосе 
Гервасіо Артигаса взяли штурмом Монтевідео, завершивши 
визвольну війну проти іспанського володарювання. В Ірлан
дії О’Коннел очолив новий етап боротьби свого народу за не
залежність від Англії. В Китаї розпочалося повстання проти 
маньчжурської династії Цинь. У Північній Америці тривала так 
звана друга війна за визволення: Англія намагалася відновити 
панування над американськими штатами, англійські війська 
захопили Вашингтон і спалили Білий Дім та Капітолій...

Та не тільки війнами і національними революціями ознаменований 
цей час у світовій історії, а й великими соціальними конфліктами 
та духовними рухами. В Англії страчено 15 луддитів-робітників, 
які ламали машини, оскільки їхнє впровадження призводило до 
безробіття й зменшення оплати праці, — через що і виник мо
гутній рух луддитів, невдовзі жорстоко придушений: було ство
рено «Товариство для переслідування руйначів машин». Відбу
ваються мітинги і підписуються петиції проти хлібних законів, 
що призвели до підвищення цін на хліб.

29 січня 1814 року помер великий німецький філософ Фіхте. Його 
«Слово до німецького народу» (1808), разом з «Ідеями про фі
лософію історії людства» (1784—1791) Гердера, піднесли принцип
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національності (народності) в духовному житті, що був одним 
зі стимулів могутнього руху політичного і літературного ро
мантизму. В Англії вже уславилися Колрідж, Вордсворт, Сауті, 
Вільям Блейк, який зробив «прорив» у романтичну містику 
і фантазійність; уже здобувають славу Байрон і Шеллі; ось- 
ось з’являться як першорядні поетичні величини Гюго у Фран
ції та Міцкевич у Польщі. Цікаво, що в липні 1814 року вийшов 
друком перший юнацький вірш Пушкіна — «Другу-стихо- 
творцу»...

...А в кріпацькому селі Моринці на закріпаченій Черкащині 
закріпаченої України глухо тяглися дні рабської праці на одного 
із сотень володарів людських душ, що вважали свою владу в 
Російській імперії вічною. Тільки старі діди ще згадували про 
Січ та про Коліївщину. Про не таке вже й далеке бурхливе 
минуле. «Було колись...» А тепер... Поодинокі кріпацькі бунти 
безсилі були освітити морок безнадії. Люди народжувалися, 
працювали і вмирали, ніби поза отим великим світом бувши. 
Але насправді все у світі взаємопов’язане. Навіть коли люди 
того зв’язку не помічають. Як непоміченою залишилася по
дія, про яку було зроблено черговий запис у метричній книзі 
Богословської церкви села Моринці під рубрикою «У кого 
кто родился»: «Число рождения — 25 (25 лютого, тобто 9 бе
резня за новим стилем. — І. Дз.). У жителей села Моринец Гри
гория Шевченка и жены его Екатерины родился сын Тарас. 
Молитвовал и крестил иерей Алексей Базаринский. Число 
крещения — 28. Кто восприемник: Григорий Иванов Дяденко, 
житель Моринский».

І ніхто тоді не міг подумати, що сталася подія, яка пов’яже Моринці 
з великим світом, дасть ще одну барву світовому життю. Що 
народився той, чиє ім’я стане в один ряд із найбільшими 
поетами людства. Поетами і героями, бо буває в історії, що 
одне дорівнює другому: «Поневолений народ створює свого 
героя [...] Як і поет, він іде на чолі народу. Поет і герой допо
магає народові усвідомити свої інтереси, свою людську гідність 
і перебудувати своє життя. Великих героїв і поетів створює на
род у моменти найвищого напруження в житті нації — в мо
менти, коли вони потрібні людям як повітря, як пожива [...] 
Справжній поет завжди з народом, коли той бореться за свобо
ду. Справжній герой завжди йде на чолі народу, коли народ 
піднімається на завоювання свободи»1.
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Між пензлем і словом... Спокуса Словом прийшла до Шевченка Ще 
в останні роки його кріпацького стану. На клаптиках паперу й 
картону він, поміж малярською роботою, «мережав» несміливі 
поетичні рядки. Тривалий час крився із цією своєю химерою, 
не бувши впевненим у собі та боячись глузувань. Але непере
борний потяг — вилити душу в слові — брав своє. Є різні версії 
того, як Тарасове захоплення стало відоме приятелям та знайо
мим і як перші його твори були оприлюднені.

Що ж «вело» Тараса Шевченка до поезії, чому і яким чином Слово 
поступово почало заявляти на нього владу, може, й вищу, ніж 
Пензель?

Багато його друзів пов’язували його майбутнє з живописом: це ж і 
високе мистецтво, і добрий засіб житейського утвердження — в 
ті часи. Поезією ж міг би собі «балуватися» постільки, поскіль- 
ки вона не заважала б «ділу». І не тільки Сошенко був і зали
шився певен, що «якби він покинув свої вірші, то був би ще 
більшим живописцем».

I сам Шевченко пізніше в щоденнику трохи відслонить драматизм
і фатальність для його долі оцього вибору між живописом і пое
зією, а точніше буде сказати: драматизм і фатальність вторг
нення поезії в його життя: «Я хорошо знал, что живопись — моя 
будущая профессия, мой насущный хлеб. И вместо того, чтобы 
изучить ее глубокие таинства, и еще под руководством такого 
учителя, каков был бессмертный Брюллов, я сочинял стихи, за 
которые мне никто ни гроша не заплатил и которые, наконец, 
лишили меня свободы, и которые, несмотря на всемогущее 
бесчеловечное запрещение, я все-таки втихомолку кропаю. 
И даже подумываю иногда о тиснении (разумеется, под другим 
именем) этих плаксивых, тощих детей моих. Право, странное 
это неугомонное призвание»

II 1,0 ж го за покликання і як воно прокладало собі дорогу?
І Іасамперед, мабуть, ще з дитячих літ, обдарований від природи 

зернятами великих чуттів і сприймаючи навколишній світ у 
широкій повноті — у барвах, звуках, формах, рухах, — він своєю 
ира їлииою душею не міг не відгукуватися на мовлене і співане 
слово свого народу. Вивезений з України ще зеленим підліт
ком, він проте був ущерть «забезпечений» органічним засвоєн
ням рідної мови, її величезним лексичним багатством, гнучким 
синтаксичним ладом і неповторною ритмомелодикою. Він знав 
безліч пісень, любив співати й декламувати, насолоджуючись 
чаром слова. З дитинства ж він, читаючи псалми та акафісти, 
засвоїв і чимало з іншого мовного пласта* — церковнослов'ян
ського, не чужого духові українського мовлення, сповненого
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поважності й урочистої сили. Якісь таємничі глибини слова- 
мислі давав відчути і читаний ще з дитинства Сковорода.

Усе це оживало в душі молодого Шевченка, закиненого на чужину, 
підігрівалося ностальгією за далекою, але ще ріднішою в спога
дах батьківщиною, — і так заявляла про себе магія рідного сло
ва. Творилося уявлення про те, що може Слово, — і воно діста
ло сильне підживлення від першого ознайомлення з високою 
професійною поезією. Спочатку це була російська поезія — на
самперед Пушкін та Жуковський. Як не раз свідчив Пантелеймон 
Куліш, Пушкін належав до улюблених поетів Шевченка, і він 
багато що з нього знав напам’ять. Знав він і твори Жуковського, 
Рилєєва, а пізніше й багатьох інших російських поетів. Це теж 
викликало захват від сили Слова, від його влади над людиною, 
його здатності розкрити глибини людської душі й весь неозо
рий світ. Це могло викликати навіть певну «заздрість» до кудес- 
ників, що володіють цим Словом.

А завдяки Євгенові Гребінці прийшло знайомство з українською 
поезією — і відкриття того, що може бути й українське писане 
та друковане слово. Чуючи й читаючи українських поетів, своїх 
попередників і старших сучасників, Шевченко опріч захоплен
ня й подиву міг і таке подумати, що в нього чи й не краще 
вийшло б...

Та це лише припущення про деякі психологічні передумови Шев- 
ченкового звернення до Слова, до рідного Слова. Головне ж 
було, напевне, у дедалі більшій внутрішній потребі висловити 
(ви-словити) своє відчуття України, стати її речником. І, впев
нившись у силі свого слова, він переймається вірою в те, що 
зможе ним пробудити в земляках пам’ять про давню славу своєї 
землі та жагу здобувати їй нову славу. Так народжувалося від
чуття своєї покликаності, своєї місії, яку Україна сприйме як 
місію апостола і пророка. Але на це ще тільки заходило...

Водночас і свій художницький талант, який розквітне особливо в 
роки навчання в Академії, Шевченко захоче присвятити пізнан
ню України. Зрештою, пензля він не зрікався, і можна тільки 
уявляти, яких би ще висот він досягнув у живопису, коли б 
творчість не урвав жорстокий царський присуд; і як би ще 
побільшилися його здобутки одного з найкращих у Росії майс
трів гравюри (його захоплення після заслання), коли б не перед
часна смерть у далеко ще не похилому віці...

І ще треба сказати: і в Шевченковій поезії скрізь присутні (всу
переч думці деяких мистецтвознавців) повнозоре око і пластич
на сила живописця, картинність бачення, як у його живопи
су — проникливість і високодумність поета...
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Українська писемність передшевченківської доби... Вирішальна роль" 
Шевченка в утвердженні нової української літератури та винят
ковість його генія стали причиною того, що в свідомості нашої 
людності склалося і стало популярним уявлення, начебто він 
творив коли не на порожньому місці, то на зовсім не обробле
ному грунті; поза іменами Котляревського, Квітки-Основ’янен- 
ка, Гребінки, картина українського літературного життя по
чатку XIX ст. бачиться тьмяною (хоч на науковому рівні вона 
достатньо досліджена).

Тим часом Шевченкова поезія хтозна чи й була б можливою без 
тих стимулів, що йшли до петербурзької української колонії з 
самої України, де різнорідні форми обстоювання своєї самобут
ності (бодай і залишкової — інколи) оберталися й зусиллями, 
спрямованими на літературну обробку й емансипацію мови 
свого народу.

Це був складний і драматичний процес. Він був своєрідною від
повіддю не лише на європейські національні рухи («весна на
родів»), загальноєвропейську хвилю звертання до народних ос
нов, а й на фатальну зміну української політичної та культурної 
ситуації, зумовлену скасуванням Гетьманщини, ліквідацією 
Запорозької Січі, закріпаченням українського села, колоніза
цією півдня України — заселенням його іноземним елементом, 
прокламуванням т. зв. «Новоросії»; занепадом Києво-Могилян- 
ської академії та вичерпанням енергії української барокової 
культури — не останньою чергою внаслідок відтоку культурних 
сил до імперського центру. Хоч жили ще спогади про недавнє 
минуле (з найбільшою силою виражені в народній поезії). Ще 
озивалося — інколи і в полум’яній формі, як в «Історії Русів» — 
обстоювання колишніх «вольностей» (тривка українська тради
ція: «...Все цінне, за що велася боротьба, мало назву “вольнос
тей”. Це поняття з ’явилося в XVI столітті, коли різним гуртам 
та класам доводилося обороняти свої давні права. За свої воль- 
ності заступалися українські пани на люблінському сеймі, так 
само бояри обороняли свої землі, селяни — волю, міщани до
магалися рівноправності в місті, інтелігенція протестувала про
ти національних обмежень, врешті Запорізьке Військо об’єднало 
всіх до боротьби за державну самостійність. Оборона вольнос
тей була головною справою, якою жила тогочасна Україна»1)- 
Але під кінець XVIII ст. усе-таки загалом запановує глибока 
депресія, українська шляхта розуміє «вольності» вже в сенсі 
входження в російське дворянство, а патріотизм тієї її частини,

1 Див.: Крип’якевич І. Історія України. — Львів, 1990. — С. 251.
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яка не цілком перейнялася вірнопідданством до московської 
монархії, набрав упокореного, присмирілого характеру.

Це була хоч і об’єктивно зумовлена, але трагічна для України ситуа
ція: адже саме в цей час тривав процес творення модерних на
цій в Європі, і Україна не змогла до нього повноцінно долучи
тися, що й зумовило ЇЇ трагічне історичне запізнення, наслідки 
якого впали на наступні покоління.

І все-таки той політичний і літературний романтизм, що охопив 
усю Європу, а не в останню чергу й слов’янські народи, озвав
ся і в Україні — спершу як пробудження інтересу до народності 
та звернення до народної мови. Хоч це явище зовсім не зво
диться до реакції на зовнішні збудники, — воно випливало з 
потреб життя самого українського народу, духовна, естетична 
творчість якого не припинялася.

Важливою негативною обставиною було те, що на цей час сталася 
фактична втрата в актуальній свідомості немалої спадщини ук
раїнської барокової літератури та інтелектуальної спадщини 
Києво-Могилянської академії — її носії або були «завербовані» 
(ще й до Петра І та за його часів, а потім після впаду Гетьман
щини) для створення імперської культури, або добровільно пе
рейшли туди в пошуках ширшого простору для своєї діяльності; 
водночас коло поцінувачів і рецепієнтів цієї спадщини катаст
рофічно звузилося внаслідок обрусіння освічених верств.

Російська імперія цілеспрямовано утверджувала себе як наступни
цю Київської Русі — володаря не тільки територій, а й культур
ної спадщини «Западной Руси» та «Южной Руси». Ця державно 
впроваджувана російська імперська ідентичність стала загрозою 
для ідентичності української. За цих умов — утрати залишків 
державності, деградації освіченої верстви, деактуалізації «висо
кої» культурної спадщини — основною ознакою української на
ціональної ідентичності стає народна мова, що раніше такою не 
усвідомлювалася (не лише в Україні, а й у всій Європі — аж до 
доби національних рухів). А оскільки верхні шари українського 
суспільства не ідентифікували себе з народною мовою, то від
повідно головним репрезентантом української ідентичності стає 
носій української мови — селянство. (Це — найзагальніше ка
жучи, бо конкретна історична картина була складнішою, і втра
та рідної мови не завжди була рівнозначна втраті національ
ності, та й користування російською мовою не завжди озна
чало втрату рідної мови. Реальні суспільні обставини зумовили 
своєрідне явище — відоме, зрештою, у багатьох народів -  об
стоювання своїх національних інтересів і навіть прав рідної 
мови — мовою панівної нації. А в окремі періоди нашої історії,
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внаслідок заборони українського друку, патріотична українсйса 
література тільки російською мовою, в Росії, і могла з’явля
тися.)

Міцний фундамент нової української літератури — тобто літерату
ри народною мовою — заклав Котляревський своєю «Енеїдою», 
хоч феномени цієї мови з’являлися і до нього, — і в учених 
трактатах, і насамперед у витворах бурлеску, а ще раніше й по
тужніше — у полум’яного релігійного полеміста Івана Ви- 
шенського. Принциповий перехід на народну мову давав лі
тературі демократичну орієнтацію (в зображенні життя селян
ства — а це було тоді мірилом демократичності, — українська 
література, на авторитетну думку академіка О. Білецького, в пер
шій половині XIX ст. випереджала і російську, і деякі європей
ські) і прилучав її до глибоких джерел та великих багатств фоль
клору. Але водночас уривався зв’язок із попередніми пластами 
словесності, мовою староукраїнською книжною, оскільки ця 
мова позбулася свого суб’єкта — козацької канцелярської бюро
кратії, вченого люду, який тепер активно «українізував» мову 
російську...

І все-таки започаткувався широкий і глибокий культурний процес. 
На зміну майже втраченій книжній, бароковій та схоластичній 
культурі XVI—XVIII століть, із центрами в Києві та в інших міс
тах Правобережжя насамперед, приходить нова, що шукає ґрун
ту в народній культурі та мові, хоч і мусить адаптуватися до 
обставин насаджування російськості. І перші її осередки вини
кали на Лівобережжі, зокрема на Слобожанщині, й тяжіли до 
нововідкритого (1805) Харківського університету, який мав зна
менувати російську культурну експансію в Україну, але опріч 
гою став і одним із вогнищ відродження української культури. 
Цікаво і повчально, що тодішня «степова Україна» з її неод
норідним етнічно й динамічним населенням змогла надихнути 
ііімс українським історично-культурним патріотизмом і ба
нт,ох представників інших народів, у тому числі й росіян. 
Д налітуючи чималу й цінну продукцію Харківської університет
ської друкарні, дослідник пише: «Харківські видання в перева
жаючій більшості пересякнуті місцевим колоритом, що не об
межуються лише словами чи назвами друків (“Украинский вест
ник”, “Украинский журнал”, “Украинский альманах”), а йде 
шачію глибше, сягаючи змісту, мови. Вони не тільки дають 
нам безліч україніки — матеріалу з історії України, географії, 
етнографії російською мовою, але й обдаровують нас цілою 
пінкою пре інтересних друків українською мовою.
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Одначе через те, що ні в якому іншому місті не спліталися так 
щільно стихії великоруська з українською, як у Харкові, ніде 
ми не спостерігаємо й такого дружнього співжиття їх, як на 
харківських виданнях.

Тут не тільки славнозвісними українськими видавцями стають ве
ликороси, не тільки українські автори широко використовують 
у своїх писаннях обидві мови, але й самі великороси роблять 
неабиякі літературні спроби українською мовою»

Цікаво, що «Украинский вестник» (1816—1819), як установив ін
ший дослідник, І. Айзеншток, виписували з Харкова і в Сибір, 
і на Камчатку!

Серед професури Харківського університету — вчені з європейсь
ким ім’ям. Чимало з них — росіяни. Російська культура наче 
повертала Україні борг з XVII та XVIII століть, з часів Києво- 
Могилянської академії. Ці «зайди», каже автор, «здебільшого 
були кращими людьми свого часу [...] Переймаючись місце
вими інтересами, вони остільки захоплюються українською 
стихією, що в своїй роботі на користь української культури, 
української книжки зоставляють по собі яскравий слід. Грек 
Каразин, великороси Срезневський, Костомаров, Бецький — то 
все ясні постаті, які ми давно звикли вважати за своїх»2.

На жаль, не скрізь і не завжди мали ми в історії своєї культури 
таку картину і таку традицію. Що ж до роботи харків’ян, то її 
дуже утруднили й обмежили нові цензурні правила 1819 року, 
якими уряд, «сообразуясь с опасным движением умов в Европе», 
передав контроль над видавничою справою з рук університетів 
до рук спеціальних цензурних комітетів, що діяли в Москві, 
Петербурзі, Ризі, Вільні. Тоді ж припинився вихід «Украинского 
вестника».

Але, попри всі здобутки харківської школи, треба сказати, що вона 
не відчувала своєї спадковості щодо Києво-Могилянської ака
демії. Цікава, під цим оглядом, і пізніша докторська дисертація 
поета-романтика Амвросія Метлинського. Він продемонстру
вав широку обізнаність з європейськими естетичними теорія
ми, від античних часів і до естетики першої половини XIX ст., 
особливо німецькою: тут фігурують Кант, Фіхте, Гегель, Шел- 
лінг, Вебер, Шлейєрмахер, Ешенбург, Мундт, Крігер, Гоффман 
та ін. Але, перейшовши до «реторики в нашем отечестве», 
український поет починає з Ломоносова і йде аж до Греча та 
Шевирьова, дивним чином оминаючи поетики й риторики ук

1 Балицький Павло. Етюди з історії української книги 11 Життя й Революція. —
1928. -  № 2. -  С. 133.

2 Там само.
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раїнські, кола Києво-Могилянської академії. Тут він обходить
ся однією фразою, до того ж глибоко несправедливою: «Реторика 
и сочинения об реторике существовали в нашем отечестве до 
Ломоносова, но они мало достойны внимания»1.

Взагалі україністика розвивалася в Харківському університеті як 
краєзнавство в межах ліберально трактованого імперського 
проекту. І не випадково Кирило-Мефодіївське братство виник
ло в Києві, де сильними були польські революційні впливи, 
а не у Харкові. Той же Костомаров із Харківського університету 
подався до Києва, бо його не задовольняли помірковані настрої 
харків’ян. Але це буде трохи пізніше.

Київський університет був утворений 1833 року — порядком реак
ції на польську революцію 1831 року царський уряд уживав рі
шучих заходів для «обрусения Юго-Западного Края», зокрема 
для переведення всієї освіти на російську мову; з цією метою 
ліквідовано Кременецький ліцей, а його фонди переведено до 
Києва. Однак створити тут антипольський і, побічним чином, 
антиукраїнський освітньо-науковий форпост не вдавалося. В уні
верситеті було неспокійно, діяли революційні гуртки. 1837 року 
Микола І особисто приїхав до Києва, щоби виступити перед 
викладачами й студентами з грізною промовою, в якій стращав 
судом, а 9 січня 1839 року видав указ про тимчасове припинен
ня діяльності університету; багато викладачів-поляків було 
звільнено, багато студентів заарештовано. Пізніше ця традиція 
непокори й таємних гуртків вплине на створення Кирило- 
Мефодіївського братства.

Першим ректором Київського університету (хоч і не тривалий час, 
і перервами) був видатний український учений Михайло 
Максимович. Ботанік з фаху (якийсь час очолював кафедру бо
таніки в Московському університеті), він був справжнім енцик- 
иоиедистом, досконалим знавцем української історії та фоль
клору, авторитетним філологом. З українських культурних 
діичіи того часу він чи не єдиний належно оцінював здобутки 
Ьарокоиої літератури (а пізніше дослідив староукраїнську книж
кову спадщину, в тому числі польсько-латинського друку). 
У 5()-ті роки він розпочав гостру полеміку зі своїм давнім мос
ковським приятелем академіком Михайлом Погодіним, який, 
підмовившись від своїх раніших поглядів про давність авто
хтонного (українського) населення Київської Русі, висунув

1 It иляді, иа историческое развитіе теориі прозы и поззіи. Разсужденіе Магис
тра Амвросія Метлинскаго, написанное на степень доктора славяно-рус
ской филологіи. — Харьков, 1850. — С. 44.
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теорію про прихід українців на Наддніпрянщину після того, як 
великороси, що нібито спершу населяли її, після татаро-мон- 
гольського погрому переселилися на північ, де й стали закон
ними спадкоємцями Київської Русі та її мови й культури. 
Михайло Максимович спокійно, аргументовано і водночас де
лікатно-ущипливо спростував ці довільні історико-філологічні 
конструкції, не залишивши від них каменя на камені. А в свій 
«київсько-університетський» період у 30-ті роки, та ще й до нього, 
в роки 20-ті, Максимович плідно працює над дослідженням 
народної словесності. Ще 1827 року вийшли «Малороссийские 
песни, изданные М. Максимовичем». Це був не перший збір
ник українського фольклору, але найповніший на той час і з 
науковим обгрунтуванням, з глибокою інтерпретацією — в пе
редмові — змісту й поетики української народної пісні, її само
бутнього місця у фольклорі слов’янських народів, особливих 
рис національної вдачі, які в ній відбилися. Максимовичева пе
редмова до збірника, словами історика Д. Дорошенка, «мала 
значення маніфесту, вона була прапором, на якому було напи
сане магічне слово для тих часів: “народність”» '.

Збірник Максимовича, як слушно підкреслює дослідник його твор
чості В. Замлинський, справив надзвичайно велике враження 
на сучасників. Ним зачитувалися Пушкін і Гоголь, з якими 
Максимович був у дружніх стосунках, українські поети-роман- 
тики — деякі з них і самі збирали зразки народної творчості. 
У 1834 році Максимович видає другий, повніший збірник — 
«Украинские народные песни» з ґрунтовними коментарями й 
поясненнями. Пізніше до Михайла Максимовича знайде доро
гу Тарас Шевченко, і глибока любов обох до України їх здру
жить...

Тим часом центром суто літературного українського відроджен
ня залишалася Слобожанщина. Могутній поштовх йому дала 
«Енеїда» Котляревського, яка, сказати б, вивела на поверхню ті 
потенції українського літературного самовисловлення, що на
громаджувалися під пеленою тимчасової «німоти». Це не був 
звичний бурлеск київських «спудеїв», і не була просто пародія 
на класичну Вергілієву поему, — такі пародії існували вже в 
різних літературах (Скаррона — у французькій, Блюмауера — в 
німецькій, Осипова й Котельницького — в російській), знаме
нуючи веселе прощання з псевдокласичною, наслідувальною 
щодо аутентичної класики, величавістю та звертання до «низо
вого» плину життя. Натомість Котляревський «перелицьовував»

1 Дорошенко Д. І. Нарис історії України. — Львів, 1991. — С. 501.
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Вергілія з набагато поважнішою метою, ніж сама тільки профа
нація високого зразка задля комічного ефекту, і «перелицьову
вав» таким чином, що його «Енеїда» стала і сатирою на багато 
які явища сучасного йому суспільства, і непрямим, але пере
конливим запереченням імперського стереотипу про Малоросію 
як етнографічну область Росії, і картинним нагадуванням про 
героїчну енергію українського козацтва, і виявом багатства й 
життєздатності української стихії, і розкошуванням в українсь
кому слові, хай переважно в його побутових, але також і лірич
них, а почасти й патетичних барвах. У химерних шатах травестії 
вже проблискував високий романтичний пломінь, а пригоди 
вигнанців, волоцюг-троянців, яким судилося заснувати «вічний 
Рим», могли викликати різні історичні алюзії, в усякому ж 
разі — давали відчуття історичної ваги українського козацтва 
та українського буття взагалі. Щоправда, більшість сучасників 
сприймала насамперед травестійну поверхню твору, великі й 
малі пани могли посміятися як із нешкідливого для них жарту 
(до речі, 1816 р. великий князь Микола Павлович, майбутній 
цар Микола І, побувавши в Полтаві, «изъявил желание иметь 
у себя два экземпляра» твору «капитана Котляревского»), але 
до когось промовляв і його глибший план, принаймні, ре
зонанс поема мала великий, і ним вона завдячувала, на
певне ж, і силі вираження народного духу. Вже пізніше, 1841 p., 
В. Пассек писав, що «Ене'іду» читали «все сословия» — «от гра
мотного крестьянина до богатого пана». Читали і читають її 
по-різному, але історичний час не здрібнив, а «поглибив» її, — 
доля тільки великих творів літератури.

Молодший за Котляревського Петро Гулак-Артемовський (1790— 
1865), багатолітній професор, а потім і ректор Харківського уні
верситету, починав писати, ще в студентські роки, спершу 
старослов’янською, потім російською мовою, а потім перейшов 
на українську —ймовірно, під впливом «Енещи» Котляревського. 
Але в ній він сприйняв лише травестійну форму, і його «Та
рас ькові оди» були суто бурлескними варіаціями на теми ще 
одного великого поета античності — Горація. Не дуже вигад
ливі в своїй простацькій пародійності, вони «не дотягували» до 
щедрого гумору Котляревського та його, в багатьох випадках, 
артистизму. Такий спростачений, псевдонародний стиль (най- 
виразніше явлений у «Горпиниді» П. Білецького-Носенка), піз
ніше дістав осудливу назву «котляревщини»: Котляревський 
тут, звісно, «не винен», ішлося про епігонство. Нечисленні пе
реклади Гулака-Артемовського також мали травестійний при
смак. Набагато більшу естетичну вартість мали його байки з
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гуманними тенденціями та з елементами сатири, часом гострої, 
на повітове панство. В баладах на теми Ґете й Міцкевича чути, 
крізь тяжкуватий і невироблений стиль, подих романтичних на
строїв, що ставали вже модними (та й переспівуваний оригінал 
до них схиляв).

Молодший сучасник Гулака-Артемовського Євген Гребінка (1812— 
1848) теж починав із травестії; у травестійному дусі (хоч, може, 
й ненавмисне травестійному, а через брак культурної традиції) 
виконано його «переклад» пушкінської «Полтави». Найвар- 
тісніший його внесок в українську літературу — байки, писані, 
як і байки Гулака-Артемовського, під впливом польського бай
каря XVIII ст. Ігнація Красицького, але перейняті органічним 
національним колоритом. У них він часто відходить від класич
ного канону байки, пишучи скорше розлогі (інколи надто бага
тослівні) віршовані оповідки, в яких головне — не так мораль, 
як живі картини побуту, влучні характеристики персонажів. 
Нечисленні ліричні вірші Гребінки належать до виявів роман
тизму в українській поезії. Залишив Євген Гребінка і чималу 
прозову спадщину російською мовою; він був одним із піонерів 
історичної тематики в українській літературі — хоч, власне, ці 
його твори належать швидше до багатої на поетичні й прозові 
тексти «української школи» в російській літературі: адже, осе
лившись у Петербурзі, Гребінка став активним учасником ро
сійського літературного життя, хоч творив коло себе й україн
ський гурток, видавав твори української літератури, зокрема 
у збірнику «Ластівка» (1840), де були й нові твори Шевченка, 
у долі якого він відіграв таку велику роль.

Твори російською мовою писав і старший за Гребінку Григорій 
Квітка-Основ’яненко (1778—1843), але вони, хоч і були свого 
часу дуже популярні («Пан Халявский»), тривкого сліду в росій
ській літературі не залишили; натомість його українські повісті 
й оповідання (деякі з них він сам перекладав російською мо
вою), видані під назвою «Малороссийские повести» 1834 (т. 1) 
і 1837 (т. II) pp., та й інші, не тільки мали великий успіх, а й 
забезпечили йому місце засновника української прози. Це тво
ри з побуту українського села — і гумористичні, і «чутливі» (ос
танні, особливо «Сердешна Оксана», дали підставу говорити 
про Квітку як представника українського сентименталізму, хоч 
таке визначення діставало й заперечення). Добре знання тради
ційного побуту й замилування його поетичними сторонами; 
близькість до земляків і розуміння їхніх вдач, визнання мораль
ної вищості селянина над панством, гуманний настрій автора, 
за всієї часом ідилічності й наївного моралізаторства в патрі-
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архальному дусі, багата народна мова, широке використання 
фольклорних барв (особливо в повісті «Маруся»), -  в усьому 
цьому було чимало нового. Хоч треба визнати, що демократизм 
Квітки-Основ’яненка був обмежений його патріархально-мо
нархічним світоглядом; ідеалом його був заможний хуторянин; 
соціальна картина села бачилася розпливисто, більше того — 
становище кріпака ідеалізувалося.

Отже, в українській літературі перших десятиліть XIX ст. відбу
вається рух від травестійної експлуатації чи травестійного подо
лання псевдокласицизму до пошуку нового стилю — до еле
ментів сентименталізму й романтизму, з вкрапленнями реаліз
му (початкової, «натуральної» якості).

Тим часом надходить нова, набагато ширша поетична хвиля, і вона 
має вже виразно романтичний характер. Тут бачимо вже дуже 
різнобарвний букет імен: Левко Боровиковський, Осип Бодян- 
ський, Опанас Шпигоцький, Микола Маркевич, Ізмаїл Срез- 
невський, Амвросій Метлинський, Микола Костомаров, Олек
сандр Афанасьєв-Чужбинський, Віктор Забіла, Михайло Пет
ренко, Олександр Корсун та ін., а на Західній Україні — Маркіян 
Шашкевич, Іван Вагилевич, Яків Головацький, Микола Усти- 
янович, Антін Могильницький, Іван Гушалевич... Не для всіх із 
них література була справою життя, для декого — аматорським 
додатком до наукових занять чи господарських (поміщицьких) 
клопотів. Одні з них визначилися ще в передшевченків- 
ську добу, другі писали й водночас із Шевченком, треті й після 
нього; дехто так і залишився у річищі романтизму, а для декого 
це стало лише етапом творчої еволюції.

Треба сказати, що український романтизм до Шевченка хоч і не 
явив тієї духовної потуги, що європейський (від Байрона до 
Міцкевича), однак значно розширив обрії нашої літератури. 
Він звернувся — хоч і «фрагментарно» — до сторінок націо
нальної історії, до її героїчних постатей, протиставляючи бурх
ливе минуле сучасній оспалості (це були ті «плачі» про минуле, 
які в Шевченка запліднилися гнівом). Він актуалізував естетику 
народної пісні й балади. В центр свого художнього світу він 
ставить людську особистість в її самоусвідомленні, з її пробле
мами (хоч переважають нарікання на долю, мотиви самотності, 
але страждальної, а не гордої байронічної). До його етичних 
вимірів увіходять категорія волі (забарвленої ностальгією за ко
зацькими часами) та громадянські й соціальні почування (хоч 
ще і в обмеженому форматі).

Романтики були щирими патріотами України й української мови 
(щоправда, через зрозумілі обставини багато творів писали й
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російською мовою; власне, всі українські письменники тієї 
доби були двомовними). Але їхній патріотизм був (у більшості) 
«місцевим», «малоросійським» — у межах патріотизму імпер
ського, «общерусского». За деякими винятками (насамперед тут 
треба назвати Костомарова і, зрозуміло, західноукраїнських ро
мантиків), вони — як Гулак-Артемовський, Квітка-Основ’я- 
ненко — поділяли монархічні настрої всеросійського обивателя. 
Звісно, тут треба враховувати і цензурні та інші обставини, до 
яких їм доводилося пристосовуватися, тому важко судити про 
міру їхньої щирості, коли йшлося про вияви політичної благо
надійності. Але дехто з них у вірнопідданчому ентузіазмі дохо
див до сервілізму. Тобто, вони були людьми свого часу (до того 
ж, здебільше людьми із певним, хай і не дуже високим, стано
вищем — або дрібні дворяни, або університетські професори, 
або й чиновники) і не спромоглися вийти за межі цього часу, 
випередити ЙОГО — як це зміг Шевченко.

Хоч це була і не єдина їхня відмінність від Шевченка (або Шев- 
ченкова відмінність від них).

Перевага Шевченка над його попередниками-романтиками в біль
шому таланті й у більшій суб’єктивності: у ширшому соціально
му й естетичному масштабі особистості. Як кріпак, який став 
своїм у мистецькому світі, він мав ширший діапазон соціальних 
переживань, драматичнішу біографію і складніший духовний 
світ; як талановитий і пристрасний живописець, він мав додат
кове джерело мистецьких імпульсів. Оця більша суб’єктивність 
давала глибший вимір його органічній народності; романтики 
хотіли бути і почасти ставали народними з ідеї, Шевченко ж 
був народним від природи; народність була не його осягнен
ням, метою, а ґрунтом, з якого він виріс, на який спирався або 
який, можна сказати, «обробляв».

* *

«Кобзар»... Писати вірші Шевченко почав ще до визволення з крі
пацтва. Можливо, не всі з ранніх поезій Шевченка збереглися. 
Першим твором, що став відомий його знайомим, була балада 
«Причинна», надрукована, однак, уже після виходу «Кобзаря» 
в Гребінчиній «Ластівці» (альманах готувався раніше за «Коб
заря», але випуск його затримався). Вже цей перший зі збе
режених поетичних творів Шевченка явив українське слово та
кої мистецької якості, якого не сягали його попередники й су
часники — поети-романтики. Хоч, здавалося б, Шевченко був 
цілком у полоні їхнього канону: чари, русалки, смерть зако-
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ханих... (скажімо, Левко Боровиковський розробляв схожі 
мотиви у баладах «Маруся», «Чарівниця», «Молодиця», «Роз
ставання» за кілька років до Шевченка). І Шевченко компонує 
сюжет нібито з готових романтичних (та народнопісенних) клі
ше. Але на наївному, елементарно-романтичному сюжеті моло
дий поет розгортає цілу гаму почуттів — і персонажів, і автора- 
оповідача, — почуттів, що народнопоетичними засобами від
творюють локальну психологічну драму. На відміну від типової 
романтичної балади, у Шевченка важить не так «об’єктивна» 
фабула, як її багатий суб’єктивний супровід — нестримні «втру
чання» самого автора, сміливі ліричні відступи й пристрасні 
коментарі: «Кого ж їй любити? ні батька, ні неньки...», — що 
виходять далеко за межі конкретної сюжетної ситуації і набира
ють значення загального поетичного судження про людську 
долю. Принаймні для дотодішньої української романтичної ба
лади це було щось не зовсім звичне, «масштабніше». Не зовсім 
звичними були й динамічність поетичної оповіді, «перепади» 
тону та невимушені переходи від широким мазком змальованих 
картин природи до авторового сентименту-роздуму, від скупих 
сюжетних загальників до фольклорних щедрот в описах риту
ального «шаленства» русалок, — у цьому вже вгадується май
бутній Шевченко з його спонтанним виливом складно-цілісно
го всеоб’ємного почуття... А головне — Шевченків вірш дихав 
такою природністю, такою гармонійністю і багатою мелодійніс
тю, такою доладністю слова, яких не сягали його попередники- 
романтики з їхньою часто ще важкуватою, не дуже виробленою 
для вільного плину лірики і тонкощів психологічного драматиз
му мовою (за деякими винятками, насамперед нечисленних лі
ричних віршів-пісень Віктора Забіли, з якими знайомив Шев
ченка Гребінка і які, можливо, вплинули на нього). Таку доско
налість знала раніше тільки народна пісня. І невипадково з 
цього невеликого, першого Шевченкового твору аж три фраг
менти дістали музичну інтерпретацію і стали народними піс
нями: «Реве та стогне Дніпр широкий...»; «Така її доля...»; 
«Защебетав жайворонок...» — де ще знайдемо такий приклад?!

«Кобзарі» було вісім творів: «Думи мої, думи мої...», «Перебендя», 
«Тополя», «Думка», «Іван Підкова», «До Основ’яненка», «Тара
сова ніч», поема «Катерина» (в цих трьох останніх цензор зробив 
прикрі купюри). Але, як скаже пізніше Іван Франко, «ся ма
ленька книжечка відкрила немов новий світ поезії, вибухла мов 
джерело чистої, холодної води, заясніла невідомою досі в ук
раїнському письменстві ясністю, простотою і поетичною гра- 
цісю вислову. Були се немов народні пісні, та, проте, щось
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зовсім від них відмінне». Отож, писав Франко, «поява Шев- 
ченкового “Кобзаря” 1840 року в Петербурзі мусить уважатися 
епохальною датою в розвою українського письменства, другою 
після “Енеїди” Котляревського» '.

Це розуміли й сучасники, яких «Кобзар» глибоко вразив. Із щирим 
захопленням відгукнулися на нього Г. Квітка-Основ’яненко, 
А. Метлинський, П. Гулак-Артемовський, О. Корсун, М. Косто
маров, О. Афанасьєв-Чужбинський та інші українські літерато
ри. Поява Шевченкового «Кобзаря» змінила обличчя україн
ської поезії, утвердивши її високу самоцінність у найперекон
ливіший спосіб: фактом творчості надзвичайно обдарованого 
поета.

Ідейним осереддям «Кобзаря» були, безумовно, три останні поезії 
збірки — «До Основ’яненка», «Іван Підкова», «Тарасова ніч». 
Тут із великою силою висловлене те розуміння не дуже далеко
го минулого (а тим самим і оцінка сучасності), до якого прийшов 
Шевченко на підставі і прочитаних праць з історії України (на
самперед «Історії русів», праць Маркевича, Бантиш-Камен- 
ського, Рубана), і відомостей та настроїв, що їх міг перейняти 
Шевченко в українському петербурзькому гурті, і власних спо
минів із дитинства, й тих переказів та пісень, які чув на батьків
щині, а головне — силою своєї великої поетичної інтуїції, що 
відгукувалася також і на, сказати б, невмерлий ще нерв істо
ричного самопочуття народу та шукала правди національного 
буття за контрастом до гнітючості й тоскності (для Шевченка 
як уже національного поета) петербурзької чужини. Шевченко 
ідеалізує козацьку вольницю, як її ідеалізував народ, що цілком 
природне як протиставлення кріпосницькому гнітові. В тій ко
зацькій вольниці поет бачить героїчну добу української іс
торії — добу великих своєю життєвою силою й вірою людських 
постатей і добу панування козацької України: «Було колись — 
Запорожці / /  Вміли пановати, / /  Пановали, добували / /  І славу, 
і волю...» Дієслово «панувати» в ранній, «козакофільській» пое
зії Шевченка дуже часто звучить, і в ньому чується вся розкіш 
самовладності, самостояння й волі. Щось ніби аналогія до су
часного поняття «суверенність», але емоційно багатше і, звісно, 
без тої бляклості, якої надає цьому термінові наша історична 
невизначеність.

У Шевченкових поезіях на історичні теми багато неточностей щодо 
конкретних фактів — про них говорив наш видатний історик 
Володимир Антонович, — але він же й наголосив, що зате сенс,

1 Франко І. Я. Зібрання творів у 50 т. — К., 1984. — Т. 41. — С. 276.
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дух історичних подій він уловив і відтворив глибше й точніше 
за професійних істориків.

Картини героїчного минулого викликають у Шевченка тяжкий 
сум: «Не вернуться сподівані, / /  Не вернеться воля, / /  Не вер
неться козачество». Але він говорить це не для того, щоб разом 
із земляками схилитися перед незворотністю історії, а для того, 
щоб викласти їй своє тяжке оскарження і викликати почуття 
незгоди з сучасним станом, викликати дух спротиву й потребу 
оновлення. В минулому він шукає ті приклади героїзму, які 
повинні стати і докором, і стимулом для сучасників. Це стане 
очевидним у наступних творах Шевченка, але й у першому 
«Кобзарі» виразно відчувається.

...На рівні фактографічному Шевченко не сказав своїм петербурзь
ким друзям у першому «Кобзарі» нічого такого про Україну, 
чого б вони не знали. Навпаки, він сам від них пізнавав історію 
України. У Петербурзі він чув «голод» за знаннями про Україну, 
її історію, — і ці знання падали на ґрунт, здобрений носталь
гією. Він відкривав для себе Україну, щоб відкрити її іншим. 
І сказав про нібито відоме з такою силою, що відкрив у ньому 
невідоме, неусвідомлене. І саме ця незнана глибина «відомого» 
всіх вразила: знання було пережите й побачене по-новому, на
було глибини й історичної перспективи — стало живим і вима
гало життя:
Слава не поляже,
Не поляже, а розкаже,
Щ о діялось в світі,
Чия правда, чия кривда 
І чиї ми діти.

Але й поза цими кардинальними питаннями українського буття, 
в Шевченкових лірико-романтичних і в ключі фольклорної пое
тики витриманих баладах, український світ поставав як само
достатність — як антитеза м алоросійської й провінційності, 
«додатковості» до світу імперського.

5аговоривши голосом сміливим і незалежним (дивовижно для пер
шого творчого акту!), Шевченко водночас розумів роль і зна
чення для себе самого тих, хто ще раніше орав українську ниву. 
І його щирі присвяти та звертання до дорогих йому імен: 
Котляревського, Основ’яненка, Гребінки — символізують тяг- 
лість, спадкоємність літературної справи.

Давно звернуто увагу на те, що головними персонажами багатьох 
творів Шевченка — і в «Кобзарі», і пізніше — є дівчина, жінка, 
маги, часом він і говорить від їхнього імені, виступає в жіночій 
іпостасі. На цій підставі з ’являються останнім часом «сміливі»
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твердження про Шевченкову «фемінність» тощо. Або ж точать
ся «теоретичні» балачки про переважання жіночого первня в 
природі українця взагалі, про його страждальний комплекс. Це, 
на мій погляд, довільне (і дозвільне) суємудріє. Насправді «жі
ночий» характер самоототожнення поета в окремих творах має 
причину просту, глибоку й вічну: жіноче начало — начало са
мого життя. Мати-земля. Мати-батьківщина. Мати-Україна: 
мати своїх дітей. А жіноча доля в Шевченка — це й від традицій 
народної поезії, голос якої глибоко озивався в ньому; це й від 
його особистої долі: пам’ять про матір і сестер, невтолена по
треба в родинному теплі, сирітство, яке породжує особливе 
сприйняття материнства, жіночності. Хіба цього мало? А як 
мало, то ось, іще, головне: у світі кріпацтва насильство й бру
тальне зло насамперед падали на жінку, дівчину.

Особливий емоційний і соціальний зміст жіночої долі надавався до 
ширшого сюжетного опрацювання, і так Шевченко створює 
першу свою велику поему — «Катерину». Тема зрадженої дівчи
ни або дівчини, яка не дочекалася свого милого, — типово ро
мантична тема. До неї зверталися Ґете і Бюргер, Карамзін і 
Пушкін, Баратинський і Жуковський (невипадково саме «Ка
терину» присвятив йому Шевченко — «На память 22 апреля 
1838»), Квітка-Основ’яненко (деякі дослідники, зокрема Ю. Іва- 
кін, висловлювали думку про те, що «Сердешна Оксана» Квітки- 
Основ’яненка наштовхнула Шевченка на думку написати свою 
«Катерину»).

Однак у Шевченковій «Катерині» трагічна доля героїні лягає на 
ширшу історичну перспективу. Світ українського села звичаєво 
й етично ще не підвладний московщині й органічно відторгає 
її, хоч і без загостреної ворожості: просто, як щось таке, з чим 
краще не мати справу. Шевченко не вкладав у поему якоїсь 
етнічної ти політичної ворожості до москалів-росіян. Інакше 
він не наважився б дарувати її Жуковському — поетові, не по
збавленому російського патріотичного чуття. Але за умов роз- 
паношення в Україні московської бюрократії та московського 
воїнства (постої якого були справжньою бідою для українсько
го села) оцей наскрізний мотив: «...кохайтеся, чорнобриві, та не 
з москалями» — сам собою набирав розширювального значен
ня, і доля занапащеної Катерини в очах поколінь читачів стала 
символізувати долю занапащеної України.

У цьому відмінність Шевченкової поеми від усіх інших — числен
них у світовій, особливо романтичній, літературі творів про 
долю дівчини-жертви. Але відмінність також і в тому, що з ве
ликою поетичною силою відтворено не лише всю гаму пережи-
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вань героїні, людяність її почуттів, а й страждання батька й 
матері, весь сільський «контекст» трагедії. Всією силою своєї 
люблячої душі Шевченко співчуває Катерині, але він співчуває 
й великому горю батька та матері і не може засудити їхнього 
суворого морального вироку дочці.

У цій багатовимірності нібито романтичної колізії — вихід Шев
ченка за межі романтичного способу трактування. І ще одне — 
якщо порівняти «Катерину» з романтичними поемами Пушкіна 
й Баратинського. Черкешенка у Пушкіна й Еда у Баратинського 
принципово олітературені, тоді як Шевченкова Катерина — 
суто народна натура. І чи не вперше в поезії дівчина-селянка 
постала з такою багатою душею й чуттєвістю, перед якою бляк
не дворянський сентимент Карамзіна: «И крестьянки любить 
умеют!»

Вихід із тіні... Становлення нової української літератури відбува
лося фактично в тіні російської (почасти й польської), однак за 
послідовних зусиль вийти з цієї тіні. Якщо в XVII та на початку
XVIII ст. відбувається «українізація» духовного і культурного 
життя Московії, то з другої половини XVIII і особливо від по
чатку XIX ст. російська література і мистецтво, з участю поваж
них сил українського походження, сягають високого рівня роз
витку і набирають виразного національного характеру. В цьому 
відбивається зростання самоусвідомлення російського суспіль
ства, стимульованого, зокрема, зміцненням імперської потуги, 
мілітарними та дипломатичними успіхами Росії, її роллю у ви
рішенні європейських справ.

Культурне й інтелектуальне життя Росії стає дедалі насиченішим. 
Вихованці численних ліцеїв та інших привілейованих навчаль
них закладів для дворянської молоді створюють прошарок осві
чених людей, з яких починає формуватися російська інтеліген
ція. Виникають численні літературні та філософські гуртки. 
Розвиваються книгодрукування і журналістика, засновуються 
альманахи й часописи. Широким потоком ідуть переклади но
винок європейських літератур, праць видатних філософів тощо, 
відбувається енергійне прилучення до європейського інтелекту
ального життя, хай поки що й у формі однобічних впливів та 
запозичень. Російська культура в сумі своїх виявлень «покри
ває» собою всю імперію — претендує на задоволення духов
них потреб «верхів» суспільства на всій величезній території 
«Третього Риму».

Ъ  цих умов спроби творити українську літературу, відмінну від 
російської, якій надавалася роль літератури великоросів, мало
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росів і білорусів, мовою народу, відмінною від російської («не
існуючою», «наріччям» російської), здавалися і запізнілими, 
безнадійними, і непотрібними.

Цим спробам протистояли могутні чинники: брак організованого 
літературного життя, україномовного друку і преси; протидія 
(а потім і репресії) влади; скепсис суспільства; нарешті, перма
нентний відплив у російську культуру українських талантів, які 
шукали ширшого простору для творчого самовиявлення.

Отож спробуймо уявити, яким важким було завдання тих, хто хотів 
вибороти духовне поле для українського Слова. Що ними руха
ло? Хіба забаганка, хіба непомірні амбіції, хіба сепаратистські 
наміри створити альтернативу великій російській літературі — 
літературне «мазепинство», — версії, що їх упродовж усього
XIX ст. мусували недоброзичливці й недруги української літе
ратури (а в модифікованій формі ці версії зринають і досі)? Не 
були б такі стимули плідними й ненадовго б їх вистачило.

Насправді творення нової української літератури мовою народу 
було одним із виявів самоствердження цього народу, який мав 
достатньо життєвих і творчих сил, щоб не погодитися з угото
ваною йому долею — «в сусідів бути гноєм» і передчував «час 
воскресний свойого повстання» (І. Франко). За цим упослідже
ним народом було велике минуле, була велика культура, була 
велика писемна традиція, хоч уже і втрачена, але здатна озвати
ся в нових поколіннях. Ось звідки у творців нової української 
літератури (а найбільше в Шевченка) і віра, і впертість, і сила 
протистояти глузуванню, звинуваченням, заборонам...

Українські культурні діячі знову й знову нагадували очевидні, але 
забуті й ігноровані істини: про те, що їхній народ — спадкоє
мець культури Київської Русі, що в нього були, крім багатющо
го народного, і драматичне та поетичне мистецтво, архітектура, 
музика доби бароко, і філософська та релігійно-полемічна літе
ратура, і такі видатні постаті, як Іван Вишенський, Петро Мо
гила, Мелетій Смотрицький, Григорій Сковорода, Степан Ков- 
нір, Максим Березовський та багато-багато інших: велика куль
тура, яка дає всі підстави для подальшого розвитку. З цього 
погляду і поява Котляревського, а потім Шевченка не була не
сподіваною (як і досі дехто вважає!) — навпаки, це були зако
номірні акти творчої волі народу. Це добре підкреслив Косто
маров, говорячи про феномен Шевченка: «Поезія Шевченка — 
законна, люба донька давньої української поезії, сформованої в 
XVI і XVII віці, так само як ця остання була такою ж донькою
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давньої південно-руської поезії, тієї далекої від нас поезії, про- 
яку здогадливо можемо судити з творів Ігоревого співця»

«Гайдамаки»... Ознакою зрілості національної літератури, її ду- 
хопідйомності, співмірної з потребами історичного утверджен
ня суспільства, була її здатність створити високий поетич
ний епос. Саме як такі з’явилися «Мессіада» Клопштока, 
«Визволений Єрусалим» Торквато Тассо, «Несамовитий Роланд» 
Аріосто. Під впливом цих зразків (і як відповідь на державне 
піднесення Росії) у російській літературі робляться спроби ство
рити свій національний поетичний епос. Антіох Кантемір пише 
«Петриду» (1730), епічну поему про Петра розпочинає (1760) 
Ломоносов — обидва твори лишилися незакінченими, можли
во, через певну штучність задуму. Невдалою виявилася і пізні
ша спроба Сумарокова написати епічну поему про Дмитрія 
Донського. В. Тред’яковський намагається наслідувати Гомера 
в своїй «Тілемахіді» (1766). Вершиною зусиль у цьому жанрі 
вважається національно-історична епопея М. Хераскова «Рос- 
сіяда». Але й вона не задовольняла критеріїв молодшого по
коління літераторів, амбіційне патріотичне замовлення залиша
лося в силі, і В. Жуковський (і з власної ініціативи, і за напо
ляганням друзів) багато років витрачає на спроби створити 
епічну поему зі староруської історії. (Пізніше такі ж «вимоги» 
адресувалися Пушкіну, але він до епосу прийшов іншим шля
хом.)

В Україні не було ані суспільного «замовлення» на літературний 
національний епос, ані відповідного потенціалу літературного 
життя. (Хоч був фольклорний епос — народні думи та історичні 
пісні.) Якоюсь мірою роль «протоепосу» відіграли козацькі лі
тописи — суто український історико-літературний жанр, що 
акумулював спогади і надії козацької еліти і відбивав жевріння 
національного духу. Так само оригінальним чином героїко- 
епічне мислення українця за умов стисненого і спотвореного 
національного простору вибухнуло в замаскованій формі — в 
псевдопародійній «Енеїці» Котляревського. 1843 року Куліш 
написав поему «Україна», скомпонувавши народні думи та 
власні тексти так, щоб вийшов національний епос, але спроба 
не дуже вдалася.

1 Костомаров М. І. Спогад про двох малярів / /  Спбгади про Тараса Шевчен
ка. -  К., 1982. -  С. 135.
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І вже пізніше чимось співмірним із національним епосом, — але 
модифікованим лірико-романтичними інтенціями,— стали «Гай
дамаки» Тараса Шевченка.

Звісно, в строгому значенні терміна «Гайдамаки» не є епічним тво
ром. Але не є вони й канонічною ліро-епічною поемою — через 
велике композиційне та фабульне значення того елемента, який 
можна було б означити як поетичне літописання історичних 
подій, а також через насиченість сценами масового дійства та 
голосами різних його учасників. До національного епосу набли
жає «Гайдамаків» і вираженість «народної точки зору» — як у 
об’єктивних картинах історичної боротьби, так і в ліричних 
рефлексіях автора, хоч останні мають ширший суб’єктивний 
діапазон. (О. Білецький визначив «Гайдамаків» як «драматичну 
ораторію».)

Задум «Гайдамаків» виник у Шевченка ще 1839 року, невдовзі піс
ля викуплення з кріпацтва; розділ «Галайда» з них було надру
ковано 1841 року в Гребінчиній «Ластівці», а наприкінці того ж 
року цензор П. Корсаков, зробивши багато вилучень, нарешті 
дозволив неабияк покалічений текст до друку.

У своїй поемі Шевченко звернувся до однієї з найдраматичніших 
сторінок української історії — селянського повстання 1768 ро
ку, яке дістало назву Коліївщини.

Шевченко не прагнув до адекватного відтворення історичних подій. 
У нього була інша мета. Тут можна говорити про дивовижну 
сміливість молодого поета — не тільки політичну (вся поема 
дихала духом народної помсти панам, духом народного пов
стання), а й творчу, естетичну: «неіснуючою» мовою, «мужиць
ким діалектом» він, який тільки недавно почав віршувати, тво
рить поетичну візію великої історичної драми, вписуючи її в 
масштабні історіософські та світоглядні рефлексії.

Ці рефлексії є не тільки «рамкою» для сюжету, вони й раз у раз 
«розривають» його в найбільш емоційно напружені моменти, 
вони є «скріпами» багатоскладової композиції поеми та серце
виною її ідейної концепції. Тому недостатня увага до них, зосе
редженість переважно на подійному змісті приводила деяких 
тогочасних критиків і пізніших дослідників, як побачимо далі, 
до не цілком слушних оцінок загальної ідейної концепції поеми 
та асиметрії в представленні різних її складових.

Сам Шевченко звернення до теми Коліївщини пояснював спогада
ми з дитинства, насамперед пристрасними розповідями діда 
Івана, про якого вже була мова раніше. Він навіть говорив, що 
не читав нічого з історичних розвідок про гайдамаччину, а ба
зувався тільки на народних переказах. Певно, це літературний
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прийом або захисна версія. Насправді Шевченко на той час уЯсег 
читав «Историю Русов», «Историю Малой России» Д. Бантиш- 
Каменського, серед його лектури була «Historja Krolewstwa 
Polskiego» Є. Бандтке; напевне знав у рукописі працю М. Макси
мовича «Сказание о Колиивщине», написану саме в цей час, 
1839 року, але не дозволену цензурою до друку.

Ось що говорив про гайдамаків Михайло Максимович у «Сказании
0 Колиивщине», надрукованому лише 1875 року, через тридцять 
п’ять літ після написання: «Украинские песни — эти верные 
отголоски народной жизни — по сю пору вспоминают о запо
рожце Железняке, главном зачинщике восстания, об уманском 
сотнике Гонте и других сподвижниках Железняка. Есть еще на 
Украине и старые люди, которые знавали Железняка и рассказы
вают про Колиивщину как близкие самовидцы. Послушайте их 
рассказов и песен украинских, сообразите положение Украины и 
Польши с событиями прежними и вы увидите, что кровавый под
виг Железняка был не простой гайдамацкий разбой и не случай
ное нападение запорожцев на польские владения для грабежа и 
добычи. Нет, то было огнедышущее извержение народной мести 
и вражды, целый век копившейся под гнетом Унии...» 1

Певно, в цих словах Максимовича Шевченко (а він таки ймовірно 
читав розвідку в рукописі) знаходив підтвердження власному 
уявленню про Коліївщину. Вона постає як вибух народної пом
сти за грабіжництво й знущання, за соціальний, національний
1 релігійний гніт, — але й у всій страхітливій жорстокості такої 
помсти: як історична трагедія, що викликає неоднозначні пере
живання.

Академічні клопоти романтика... Шевченкове навчання в Акаде
мії мистецтв не було безконфліктним, особливо в останні роки. 
Воно вимагало великої зосередженості, а Ш евченко дедалі 
більше поринав у поетичну творчість та літературне життя. 
Можливо, це стало причиною появи рапорта скарбника То
вариства заохочування художників А. Сапожникова й ухвали 
Комітету: «По представлению г. члена казначея о нерадении 
живописца Шевченки и неоказании в последнее время никаких 
успехов, Комитет положил Шевченку из числа пансионеров 
Общества уволить...» Це погіршило матеріальне становище Шев
ченка, змусило його покладатися лише на власні приробітки, 
здебільше випадкові.

1 Максимович М. О. Киевъ явился градомъ великиїйь... (Вибрані українознавчі 
тиори). -  К., 1994. -  С. 247.
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Тим часом Шевченко не полишав своїх професійних занять, брав 
участь у виставках та в ілюструванні книжкових видань; його 
праці привертали увагу мистецької критики. Зокрема, успіш
ною була його участь в ілюструванні видання Смирдіна «Сто 
русских литераторов» (цензура дістала «височайшу» нагінку за 
те, що пропустила О. Бестужева-Марлінського, але Шевченка 
це не стосувалося), книги К. Полевого «История Суворова».

Однак у живопису Шевченко, хоч і мав своїм ід еалом Брюллова, 
все-таки поступово відходив від академізму, який орієнтував 
митців на позачасові й позанаціональні ідеалізовані образи, на 
обмежене коло сюжетів, переважно міфологічних або зі старо
давньої історії, на умовність моделювання і театральність ком
позицій. Тонкий дослідник Шевченкової мистецької спадщини 
О. Новицький стверджував, що, попри своє схиляння перед ве
ликим Брюлловим, учень виявляв доволі самостійності.

О. Новицький вважає також, що з усіх європейських шкіл живопи
су Шевченкові найближча була голландська з її демократизмом, 
орієнтацією на зображення повсякденного життя людності; 
голландців не цікавили античні міфи й чужі боги, вони хотіли 
бачити у творах живопису своє життя, свої радощі й горе, крає
види своєї країни: «...В Шевченкових творах найбільше спорід
нення можна знайти з творами голландських майстрів і зокрема 
їх головного майстра — Рембрандта»1. З О. Новицьким пого
джується і такий авторитетний мистецтвознавець і культуролог, 
як Дмитро Антонович. Ще рішуче, ніж О. Новицький, він ствер
джує, що академічна наука нічого Шевченкові не дала2, що 
майстром рисунку й акварелі Шевченко став помимо Академії 
й самого Брюллова.

Можливо, те, що Шевченко як цілком оригінальний митець випа
дав з академічного шаблону, і зумовило як певну його неувагу 
до академічних завдань в останні роки перебування в Академії, 
так і те, що він утратив репутацію блискучого учня, яку мав 
спочатку. В популярних працях про Шевченка часто наголо
шується, що він не раз одержував срібні медалі, але треба ска
зати, що срібна медаль, тим більше другого гатунку, не була аж 
дуже важливою відзнакою. Натомість Шевченко, не ламаючи 
себе на догоду академічним шаблонам (хоч багато в чому і 
зазнавши впливу Брюллова), успішно розвиватиме свій неаби-

1 Українське малярство. Тарас Шевченко. Монографія акад. Ол. Новицького. —
К., 1930. -  С. 13.

2 Антонович Дмитро. Шевченко як маляр / /  Тарас Шевченко: Твори. — Варша
ва; Львів, 1937. — Том XII. — С. 66, 67 та ін.
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який талант рисувальника, портретиста, живописця, а згодбїяг і 
гравера.

Перша поїздка в Україну... Шевченко тужив за Україною і жив 
надією побувати на батьківщині. «...Сновигаю по цьому чорто
вому болоту та згадую нашу Україну. Ох, якби-то мені можна 
було приїхати до солов’я, весело б було, та не знаю, спіткали 
мене прокляті кацапи так, що не знаю, як і випручаться. Та вже 
ж як-небудь вирвусь хоч після великодня і прямісінько до вас, 
а потім уже дальше», — писав він 25 січня 1843 року в листі до 
Г. Тарновського, який запрошував його до свого маєтку.

Шевченкові не терпілося побачити батьківщину після дванадцяти 
літ розлуки. Його охоплювали суперечливі передчуття й споді
вання. У «гнилому болоті» він постійно уявляв картини мальов
ничої України, гіркі дитячі спогади забувалися, перекривалися 
світлими, дорогими, яких теж було немало, а романтичні кар
тини героїчної історії народу не могли не кидати свій відблиск 
і на його образ взагалі. Шевченко поривався в Україну, але бо
явся розчарувань, бо надто дорога вона йому була: він уже був 
посвячений їй владою Слова. І тяжкі розчарування не забари
лися, але було й відкриття нових сил і надій.

Кілька перших місяців перебування в Україні навчили Шевченка 
бути розбірливішим у стосунках із новими приятелями з укра
їнського панства.

Ішлося не лише про розчарування в тих або тих його представни
ках. Воно, українське панство, було тільки частиною, і не голов
ною, величезної кріпосницької структури, що душила селянс
тво насамперед, але також лягала гнітючим тягарем на всі вияви 
національного життя. Все це і побачив, відчув Шевченко за оті 
кілька місяців своєї першої поїздки в Україну, — і якщо до того 
й мав якісь ілюзії, то тепер їх позбувся. Трохи пізніше, в листі 
до Якова Кухаренка від 26 листопада 1844 року з Петербурга він 
напише: «Був я уторік на Україні — був у Межигорського спаса.
І на Хортиці, і скрізь був, і все плакав, сплюндрували нашу 
Україну катової віри німота з москалями, щоб вони перекази
лися».

Відбувається дуже важлива зміна в настроях і поглядах Шевченка, 
що дістане вияв у зміні мотивів його поезії. Так народжується 
антицаристська, антиколонізаторська політична лірика Шев
ченка, яка, разом з багатим емоційним спектром викриття крі
пацтва й оскарження українського панства, надасть основний 
іміст поезії «Трьох літ».



39

Своєрідною поетичною квінтесенцією пережитого і передуманого 
за дев’ять місяців перебування — не перебування, життя — в 
Україні стала поезія «Чигрине, Чигрине», написана 19 лютого 
1844 року вже в Москві, коли Шевченко повертався довгою 
дорогою в Петербург. Всього вісімдесят шість рядків у цій пое
зії. А вона — як багатоактна драма чи, швидше, трагедія — зі 
зміною дії, наростанням напруження, кульмінацією, з ефектом 
катарсису. У світовій поезії політична лірика представлена ба
гатьма блискучими зразками. У жанрі цьому вироблено свій 
канон: інтелектуально й емоціонально наснажена поетична де
кларація, глибокий розвиток дорогої авторові ідеї, нерідко з 
пророчим пафосом. Усе це є і в Шевченка. Але є в нього й 
інше, в чому й полягає неповторність його політичної лірики. 
А саме: «діалектичний» характер рефлексії, яка не тримається 
наперед намислених меж, увесь час долає саму себе, пориваєть
ся вусібіч і через свою внутрішню муку приходить до макси
мальної об’ємності й відкритості (тобто принципової незакін
ченості — як запит до майбутнього).

Шевченко сказав землякам страшну правду, якої вони воліли не 
бачити, і він у своїй звазі почувався самотнім — як «юродивий» 
або як біблійний пророк:
А я, юродивий, на твоїх руїнах 
Марно сльози трачу; заснула Вкраїна,
Бур’яном укрилась, цвіллю зацвіла,
В калюжі, в болоті серце прогноїла 
І в дупло холодне гадюк напустила...

На таку апокаліптичну картину, здавалося б, немає розради. Але 
серце плаче, просить «святої правди на землі». І поет — уперше 
з такою силою і пророчою звагою — ставить на кін історії своє 
Слово правди:
М оже викую я з його 
Д о старого плуга 
Новий леміш і чересло. —
І в тяжкі упруги...
Може зорю переліг той,
А на перелозі...
Я посію мої сльози,
М ої щирі сльози.
М оже зійдуть і виростуть 
Ножі обоюдні,
Розпанахають погане,
Гниле серце, трудне,
І вицідять сукровату,
І наллють живої

38



Л ІТ Е Р А Т У Р Н І I 8 q h  О з ю б а  \ 3  f tP U H U U i

Козацької тії крові,
Чистої, святої!!!

І знов-таки — після такої вищої градації пристрасті — суто шев
ченківський катарсис: звертання до вічної людяності та до діво
чого серця в його щирості — як до найістиннішої віддяки:
М оже... може... а меж тими 
Меж ножами рута 
І барвінок розів’ється —
1 слово забуте.
М оє слово тихо-сумне,
Богобоязливе,
Згадається — і дівоче 
Серце боязливе 
Стрепенеться, як рибонька,
І мене згадає...
Слово моє, сльози мої,
Раю ти мій, раю!

Оце раювання в щирості й правді і було власне Шевченковим ви
бором, а гнів, пристрасть боротьби, «ножі» — це те, до чого 
невблаганно штовхало життя, чого вимагала Доля: не своя 
(тільки), а людей, народу, України, і що, отже, ставало і його, 
Шевченковим, єством. Ось на цьому величезному і трагедійно 
осяяному душевному просторі між двома полюсами — лагідної 
ніжності й скорботного гніву — й чинилася Шевченкова поезія, 
а звідси й усе нестримне вирування її самовладних голосів.

Тому, коли говоримо про «політичну лірику Шевченка», то, хоча 
це загальновизнане й неминуче означення щодо багатьох його 
творів, — ми повинні пам’ятати, що це означення умовне, бо в 
Шевченка не буває вузько-політичної зосередженості думки й 
пристрасті: політичне переживання «детонує» в нього всією 
цілістю людської душі.

І Іоет супроти імперії... Вся сума вражень від перебування в понево
леній і закріпаченій Україні, наклавшися на досвід життя в чи
новницько-бюрократичному Петербурзі з його соціальними 
контрастами та ідеологічними колізіями; весь біль за повсюдне 
приниження людини і все розуміння абсурдності деспотичного 
механізму суспільного буття, — все це вилилося в «комедію» 
«Сон», яка стала викликом поета могутній, але не здатній висто
яти перед судом розуму імперії.

Поема «Сон» засвідчила остаточну кристалізацію антиімперського 
стрижня демократичного світогляду Шевченка. Нею він ставав 
на прю з царизмом. Жанрове означення «комедія» мало ви
правдати вільне використання форми сновидіння та прийомів
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гротеску, хоч це часом не так комічний гротеск, як трагічний; 
утім, хіба реальність кріпосницької деспотії — не комедія, сум
на і трагічна комедія, перед судом людського розуму?

...Типологічно Шевченків «Сон» стоїть у ряду визначних творів 
європейської політичної поезії. А до самої форми сновидіння — 
містерійного чи комедійного — часто вдавалися романтики. 
Давно відзначено (І. Франко, О. Колесса, М. Зеров) вплив на 
Шевченка Міцкевичевих «Дзядів»; В. Щурат припускає і вплив 
сатири Елеонори Штірмер «Barttomiej w chmurach», опублікова
ної у «Rocznikn Literackim» Ромуальда Подберезького (Шев- 
ченкового доброго знайомого), виданого в Петербурзі 1843 року. 
Але не менший знавець і Шевченка, і Міцкевича Богдан Лепкий 
заперечував зв’язок між «Сном» і «Дзядами», а Степан Смаль- 
Стоцький взагалі вважав вишукування «впливів» справою мало 
корисною для аналізу якогось твору (в цьому випадку — Шев- 
ченкового «Сну») і пояснював таке вишукування «непогамова- 
ним бажанням блиснути якоюсь сенсаційною ракетою свого 
власного духа»

У березні 1845 року спливав строк навчання Шевченка в Академії 
мистецтв. 22 березня він подає до Ради Імператорської Академії 
мистецтв прохання про надання йому звання художника та про 
видачу квитка для поїздки в Україну.

Через Подольськ, Тулу, Орел, Кроми Шевченко приїздить в Укра
їну. Побував у Глухові, Кролівці, Кременчуку (саме під час руй
нівної повені, яку згадав у повісті «Капітанша»); є припущення, 
що на Черкащині він відвідав рідних у Кирилівці, а також заїхав 
до Києва, де, ймовірно, зустрічався з Михайлом Максимовичем, 
який згодом допомагав йому стати співробітником Київської 
археографічної комісії.

У цей час Шевченко починає виконувати деякі доручення цієї ко
місії (офіційна назва: «Временная комиссия для разбора древ
них актов»).

Робота в комісії давала Шевченкові можливість задовольняти свої 
пізнавальні й творчі інтереси, допомогла збагатити уявлення 
про українську історію, своєрідність різних українських земель; 
він зробив багато цінних фольклорних записів, мав нагоду про
фесійно вправлятися в рисунку й малярстві. Всі ці враження 
просилися і в поезію, давали хвилини високого натхнення. 
Добрим здобутком для нього були й численні нові знайомства і 
з людом ученим та мистецьким (щасливі хвилини подарувало

1 Акад. Степан Смаль-Стоцький. Т. Шевченко. Інтерпретації. — Нью-Йорк; Па
риж; Торонто, 1965. — С. 150.
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йому, наприклад, знайомство на Ільїнському ярмарку в Ромнах- 
із великим українським актором Карпом Солеником), і з лю
дом кріпацьким — відомо, що він нерідко надавав перевагу 
спілкуванню з простими селянами, з челяддю в поміщицьких 
маєтках перед добірним панським товариством.

Але не знати, чи не більше давало йому українське життя тяжких, 
гнітючих вражень. Насамперед безпосередні факти кріпосниць
кого побуту. На кожному кроці він стикався з лицемірством 
багатьох своїх «приятелів»-поміщиків, незрідка й тих, що сла
вилися своїм лібералізмом, вільнодумством чи меценатством.

Таких вражень Шевченко мав аж забагато. Злидні закріпаченого 
села... Самодурство несосвітенних кріпосників і фарисейство 
поміщиків-«філантропів»... Покірливість селянства, дедалі мен
ше порушувана вибухами бунтів... Неосвіченість або верхо
глядство «освічених» верств, які зневажали рідну мову й тради
цію народної культури... А разом з тим — начебто ж ширшає 
коло людей, для яких нестерпний цей деспотизм і ця неспра
ведливість, які шукають правди, хочуть допомогти своєму наро
дові і думають над тим, як це зробити, як відродити Україну...

Ось у цій атмосфері остаточно визріло в Шевченка розуміння й 
відчуття своєї великої покликаності — покликаності до Слова, 
яке пробудить Україну.

Так постали поезії, зібрані в рукописній збірці «Три літа».
І назву, і світоглядно-емоційний ключ до збірки давала одноймен

на поезія, що наче підсумовувала пережите за ці «невеликії три 
літа»; в ній поет говорив про тяжкі розчарування та глибоку 
зміну свого внутрішнього світу:
Невеликії три літа 
Марно пролетіли...
А багато в моїй хаті 
Лиха наробили...
Опустошили убоге 
М оє серце тихе,
Погасили усе добре,
Запалили лихо...

Ось такий сумний фінал трирічного занурення в те середовище, де 
Шевченко сподівався знайти живі сили сучасної йому України.
І він уже не вірить, що вернеться «веселеє слово», тепер він 
«серце ядом гоїть» і не плаче, не співає, а «виє совою». Це, 
сказати б, загальна моральна декларація; конкретний — пе
реважно соціально-політичний — зміст свого «рахунку» до 
сучасників Шевченко розкриває в низці поетичних мані
фестів осені 1845 року.
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Це був найплідніший для Шевченка-поета період творчості. 
Протягом жовтня—грудня написано п’ять поем («Єретик» — ос
новний текст закінчено 10 жовтня; «Сліпий» — 16 жовтня; 
«Великий льох» — без точної дати; «Наймичка» — 13 листопа
да; «Кавказ» — 18 листопада); «посланіє» «І мертвим, і жи
вим...» — 14 грудня; «Холодний Яр» — 17 грудня; великий цикл 
«Псалмів Давидових» — 19 грудня; «Минають дні...» — 21 груд
ня; «Три літа» — 22 грудня; нарешті 25 грудня — «Заповіт». 
Неймовірне напруження, фантастичний творчий вибух!

1 хоч основний тон творчості цієї богоданої осені дає політична 
лірика, що сягає апогею поетичного пафосу, все-таки Шевченко 
залишається навдивовижу багатогранним і розкутим, «багатого
лосим» у виявленні своєї спонтанної особистості. І всупереч 
своїй розпачливій декларації, він не тільки «виє совою», а й 
плаче, і сміється, і бачить навколо себе не тільки «зміїв». І так 
буде все життя, за всіх обставин...

У жовтні 1845 року в Миргороді, гостюючи у свого знайомого 
П. Шершавицького, чиновника канцелярії повітового маршал- 
ка, Шевченко закінчив містерію «Великий льох». У ній роздуми 
поета про минуле та майбутнє свого народу, втілені в складну 
драматичну композицію й насичену символікою поетичну мову, 
набули історіософської і трансцендентальної глибини.

До містерії «Великий льох» примикає вірш «Стоїть в селі Суботові...», 
який деякі дослідники вважають закінченням містерії. Справді, 
це розвиток тієї самої теми. Але тут уже поет «прямим текстом» 
дає свій присуд Богданові Хмельницькому, ще раз говорячи 
про наслідки його нерозважливості, — й застерігає тих, хто 
сміється з України: це ще не останній акт історичної драми, ще 
буде правда на землі —
Не смійтеся, чужі люде 
Церков-домовина 
Розвалиться... і з-під неї 
Встане Україна.
1 розвіє тьму неволі,
Світ правди засвітить,
І помоляться на волі 
Невольничі діти!..

Дуже характерне оце Шевченкове: помолитися на волі!
Щастя національного воскресіння має увінчатися вільною молитвою!

Молитвою очисною, яка кладе межу між часом бід, гріхів, жертв
і, — через прощення, покаяння, благословіння, — часом щасли
вого вільного життя в ідеальному національному суспільстві, яким
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воно уявлялося Шевченкові. Це той настрій, що буквально через 
кілька днів промовить у безсмертному «Заповіті»...

...Колись великий француз, філософ Монтень, сказав: я писав кни
гу, а книга писала мене. Так і Шевченка творила його поезія. 
Вона вела його вгору і вгору. Поетичні осяяння утверджували 
щоразу вищу потугу духу. А те глибоке животворяще зворушен
ня, яке викликала його поезія, пієтет, яким оточили його зем
ляки, подвигали його до місії воістину апостольської.

У такому апостольському піднесенні й народився його геніальний 
проповідницький архітвір — «І мертвим, і живим, і ненарож- 
денним землякам моїм в Україні і не в Украйні моє дружнєє 
посланіє».

Ми вже говорили про дивовижну Шевченкову здатність — в одно
му творчому акті пережити немовби найширший обсяг людсь
ких почувань, які наче самі переходять одне в одне й опанову
ють поета, наче живуть і вирують поза його волею, поза ним 
самим. Це особливо характерно для «Посланія...» — бо ж ідеть
ся про серцевину його української візії. Тому він і картає, і глу
зує, і плаче, і переконує, і благає, і кличе — все це одним пото
ком вулканної магми.

Та в усьому цьому високому «хаосі», у вибухові вистражданих внут
рішніх голосів поета з особливою настійністю та разючістю зву
чить голос, який можна назвати голосом національної само
критики, критики національних історичних міфів.

Шевченко кличе подивитися в очі українській історії, ставлячи не- 
уникненні запитання і пропонуючи вистраждані відповіді.

Почуттєва насиченість «Посланія...» така, що кожне слово дихає вог
нем, а кожен поетичний рядок має силу афоризму, що мільйон- 
нократ буде повторений у поколіннях українців. І вперше 
Шевченко так суворо каже шукати причину своїх бід у самих 
собі:
Доборолась Україна 
До самого краю.
Гірше ляха свої діти 
Її розпинають.

Патетична лінія Шевченкової поезії 1845 року вивершується без
смертним «Як умру, то поховайте...», що ввійшов не тільки в 
історію літератури, а й у свідомість українського народу як 
«Заповіт». Написано його 25 грудня в Переяславі під час тяжкої 
хвороби, коли він лікувався у доброго приятеля, лікаря Андрія 
Козачковського. Загальноприйнята думка про те, що Шевченко 
був людиною з міцним здоров’ям, не. зовсім відповідає дійс
ності. Він досить часто хворів і навіть потрапляв у критичний
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стан (наприклад, перед викупленням із кріпацтва, напевне, на 
Грунті тяжких хвилювань). У його поезії, як ми вже бачили, 
страх померти на чужині — дуже характерний мотив, і це не 
тільки тому, що антитеза «життя — смерть» дає простір для гли
боких рефлексій і до неї поети залюбки звертаються, а й тому, 
що Шевченко справді мав достатньо рутинних приводів для 
тривоги. Отож у «Заповіті» він чинив чесний ритуал прощання 
зі своїм народом і, вже відчуваючи себе його пророком (на рів
ні поетичного натхнення, звісно, а не побутової поведінки та 
побутового самоусвідомлення: в побуті він був людиною скром
ною), у стислій афористичній формі виклав квінтесенцію свого 
почуття України та своїх заповідей землякам.

Восени 1845 року написано поему «Кавказ». В історії світової літе
ратури небагато знайдемо прикладів, щоби поетичний твір пів
тора століття не втрачав своєї політичної злободенності й мо
ральної гостроти, звучав так, ніби породжений нинішнім ста
ном людства.

Шевченків «Кавказ» і своїм змістом — не інвектива, не ідеологіч
ний памфлет, не політична сатира мовою поезії. У всякому 
разі — не тільки. І не тільки больовий сигнал з одної точки 
земної кулі, з одного вузла організму людства. Це метафорична 
картина загального стану світопорядку, хвороби суспільної 
природи людства. Адже те, що дозволяв собі царизм із народа
ми Кавказу, характеризувало не самий тільки царизм, а й якість 
людства взагалі. Ось чому Шевченкові оскарження царизму пе
реростають у моторошні запитання й рахунки до Бога. У диво
вижну молитву-прю.

І ось чому Шевченків «Кавказ» — не просто моральна інтелігентська 
(чи громадянська) позиція щодо певних явищ (як відповідні 
пасажі в «кавказьких» творах Пушкіна, Лєрмонтова, Полежаева; 
як антиколоніальні мотиви в творчості деяких європейських 
поетів), — а гнів, мука і палахкотіння всього його єства. Це най
вищою мірою «інтимний» твір, у якому виявилося не тільки 
світоглядне осердя особистості поета, а й усі вигини вдачі й 
темпераменту.

Вирування сумнівів, проклять і надій... але надія — над усе. Віра — 
над усе. Це щось інакше, ніж упевненість у перемозі горців, — 
для такої впевненості підстав тоді не було. Це бажання-веління 
горцям і всім «лицарям волі». Це жадання перемоги добра над 
злом, це ствердження свободи як призначення людини і людс
тва, це звага обстоювати правду перед Богом. І тут уже не мало 
значення, що волає Шевченко до Бога християнського про
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правду нехристиянських народів. Шевченків Бог — Бог усіх, 
хто хоче правди.
...Борітеся — поборете,
Вам бог помагає!
За вас правда, за вас слава 
І воля святая!..

П О Р Т Р Є Т ІІ \  Д  J у

Братчики... Антикріпосницькі, антимонархічні та національно-па
тріотичні настрої молодих українських інтелігентів з числа 
викладачів та студентів Київського та Харківського універси
тетів вилилися у створення наприкінці 1845 та на початку 1846 
років таємного об’єднання, яке дістало назву Кирило-Мефодіїв- 
ського товариства, або братства (первісна назва: «Слов’янське 
товариство св. Кирила і Мефодія»), Засновниками його були 
М. Костомаров, М. Гулакта В. Білозерський. Членами товарис
тва стали О. Маркович, О. Навроцький, І. Посяда, Д. Пильчиков, 
О. Тулуб. Шевченко підтримував дружні стосунки з братчиками 
і брав участь у їхніх зібраннях; щодо його формального член
ства у товаристві існували різні версії; вважалося, що він всту
пив до нього у квітні 1846 року, хоча слідство його членства не 
довело. Але фактично Шевченко був не тільки своїм серед брат
чиків, а й вирішальним чином упливав на них у революційному 
дусі.

Програмні і статутні документи братства відбивали ідеї та настрої 
цього кола і з цього погляду були плодом колективної думки, 
хоч мали і свого автора. Ним був М. Костомаров. Версії про 
авторство Шевченка давно відкинуто, хоча незаперечним є вели
кий ідейний вплив його на характер цих документів. Основний 
із них — «Книги битія українського народу» авторства Кос
томарова. Власне, назва ця — пізнішого походження, братчи
ки ж називали цей текст «Законом Божим». Бо всі біди людства 
в ньому пояснювалися відходом від Божого закону, а порятунок 
убачався в поверненні до нього.

Розповівши про біди України під московським ярмом, автор «Книг 
битія...» каже, що «встане Україна з своєї могили і знову озветь
ся до всіх братів своїх Слав’ян, і почують крик її, і встане 
Слав’янщина, і не позостане ні царя, ні царевича, ні князя, ні 
графа, ні герцога, ні сиятельства, ні превосходительства, ні 
пана, ні боярина, ні крепака, ні холопа — ні в Московщині, ні 
в Польщі, ні в Україні, ні в Чехії, ні в Хорутан, ні у Сербів, ні 
у Болгар». Постане вільний союз слов’янський, і в ньому 
Україна буде «неподлеглою Річчю Посполитою» (республікою). 
« Годі скажуть всі язики, показуючи рукою на те місто, де на
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карті буде намальована Україна: “От камень, него же не берего- 
ша зиждущиї, той бисть во главу утла!”» 1

Як бачимо, «Книги битія...» — це не теоретичний трактат, а по
лум’яний історико-політичний маніфест, в якому в поняттях 
звичного народові релігійного мислення висловлено фактично 
революційну концепцію визволення від кріпацтва і деспотії та 
створення федерації слов’янських республік — «незмісимих і 
нерозділимих», тобто без роз’єднання, але й без злиття, «на об
раз іпостасі Божої». І хоч літературним зразком для Костомаро
ва були Міцкевичеві «Книги народу польського і польського 
пілігримства», змістом його «Книги битія...» — цілком оригі
нальні, відрізняючись, зокрема, своїм антикріпосницьким па
фосом та, попри україноцентризм, солідарним почуттям до всіх 
слов’янських народів, у тому числі поляків та росіян.

Ідеї кирило-мефодіївців принципово відрізнялися і від ідей росій
ських слов’янофілів, опріч деяких моментів схожості. Поряд 
з думками, близькими до типових слов’янофільських кліше 
(ідеалізація «словенського племені», його минулого; опертя на 
християнство, але, на відміну від слов’янофілів, без вивищення 
православ’я над католицизмом і протестантством та з повер
ненням йому первісного людяно-справедливого змісту, спотво
реного панством і вищим духовенством, — це те, чого не було 
у слов’янофілів), тут були й ідеї, зовсім нечувані для «класично
го» слов’янофільства, ідеї демократичні й об’єктивно револю
ційні на той час — близькі Шевченкові або власне «шевчен
ківські». Це — ідеї соціальної рівності та політичної свободи, 
гостре засудження самодержавства і панства, експлуатації, за
кріпачення України, слова гніву на адресу Петра І та Катерини II 
за поневолення України, та й взагалі на адресу царизму; схваль
на згадка про декабристів; ідея федеративної республіки. Вслав
ляння козацької традиції теж мало об’єктивно демократичний 
і прогресивний зміст (попри деяку ідеалізацію й ігнорування 
соціальних суперечностей), — оскільки мало антикріпосницьку 
спрямованість (зокрема, вперту боротьбу царату проти козацтва 
і ліквідацію Запорозької Січі слушно пояснювано страхом пе
ред духом волі народної і тим, що Січ і козацтво стали останнім 
оплотом сил, які протистояли закріпаченню). У «Книгах битія 
українського народу» з великою силою і пафосом звучить ідея 
національної і політичної суверенності України і водночас ідея 
рівноправності всіх слов’ян. Це ті ідеї, що панують і в поезії 
Шевченка.

1 Микола Костомаров. Книги Битія українського народу. — Авгсбург, 1947. — С. 3—24.
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До слов’янства він звертався зі становища свого уярмленого наро
ду, занапащеної України; у слов’янстві шукав спільника по долі 
й роботі відродження, покріплення у вірі й надії. Біль неволі 
української породив у Шевченка і вболівання за інші понево
лені слов’янські народи, а думка про визволення, відродження 
України — думку про спільну боротьбу й братання всіх слов’ян.

Уявлення про Шевченкове слов’янофільство великою мірою ви
пливло з недостатнього розмежування таких більш або менш 
взаємопов’язаних явищ, як слов’янське відродження — і пан
славізм, слов’янофільство, русофільство, українофільство тощо, 
взагалі з недостатньої віддиференційованості різних течій, від
тінків думки, співучасних сил, що творили слов’янське відро
дження, були до нього причетні або й пропагували якісь аль
тернативні шляхи.

В історії придушення царизмом українських рухів викриття і роз
гром Кирило-Мефодіївського братства — одна з найважливі
ших подій, з найдалекосяжнішими наслідками. Була зупинена 
хвиля національного відродження, що обіцяла стати високою і 
могутньою. Була в зародку придушена, покарана і розсіяна мо
лода талановита національна інтелігенція, і на десятиліття за
тримане її формування в подальшому. Царизм швидко зрозумів 
зв’язок національних «мечтаний» з ідеєю революції, революцій
ний потенціал визвольного руху, його спрямованість проти са
модержавства, що знайшло найвиразніший вияв у Шевченковій 
поезії.

Як відомо, слідство не довело членства Шевченка у Кирило-Мефо- 
діївському братстві («действовал отдельно, увлекаясь собствен
но испорченностью»). Але ореол його поезії осявав і діяльність 
братчиків, і саме ім’я братства, а отож збільшував його небез
печність в очах уряду. Тому вважало слідство, «по возмутитель
ному духу и дерзости, выходящей из всяких пределов, он дол
жен быть признаваем одним из важных преступников».

Тому й покарано його найтяжче: «Художника Шевченко за сочи
нение возмутительных и в высшей степени дерзких стихотворе
ний, как одаренного крепким телосложением, определить ря
довым в Оренбургский отдельный корпус с правом выслуги, 
поручив начальству иметь строжайшее наблюдение, дабы от 
него ни под каким видом не могло выходить возмутительных и 
пасквильных сочинений».

Пропозиції Третього відділення про покарання кирило-мефодіїв- 
ців Микола І підтвердив. Лише у вироку Шевченкові з’явилося 
додаткове формулювання: «под строжайший надзор, с запреще
нием писать и рисовать». Його додав сам Микола І. Пізніше
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Шевченко скаже, що навіть трибунал під головуванням самого 
сатани не міг би придумати для нього жорстокішої кари...

«У казематі»... Несподівана катастрофа у розквіті творчості, катастро
фа друзів і спільної справи породила тяжкі переживання, але не 
вбила в Шевченкові поета. За гнітючих обставин ув’язнення, на
стирливих допитів і тривожних очікувань він протягом менш як 
двох місяців написав 12 поезій, що дають психологічно яскраву 
картину його душевного стану, а йому самому тоді, певно, давали 
можливість охороняти свій внутрішній світ від рутинної бруталь
ності каземату, концентрованого вираження неволі («В неволі 
тяжко, хоча й волі, / /  Сказать по правді, не було»).

Пізніше, більш як через 10 років, повертаючись із заслання, він у 
Москві переписав ці вірші, об’єднавши їх у цикл, якому дав 
назву «У казематі»; до них додав вірш «Згадайте, братія моя...», 
написаний 1847 року по прибутті на заслання, в Орській фор
теці, — його він поставив першим як такий, що мав бути ідей
ним та емоційним ключем до всього циклу.

Ці 12 віршів належать до перлин Шевченкової лірики і засвідчу
ють, що і в екстремальній ситуації ув’язнення він зберіг власти
ву йому широчінь і різнорідність переживань та спонтанність 
поетичної уяви, а водночас сталість свого духу, що утверджував 
незалежність поетового «я» від тиску обставин.

Документально засвідчено мужню поведінку Шевченка під час 
слідства. Але це не означає, що душа його не знала сумнівів і 
тривог. Трагічний злам усього життя і творчої долі з її великими 
перспективами, до того ж злам безглуздо випадковий (з погляду 
конкретного збігу обставин, через необережність друзів), викли
кав прикрий жаль:
Дурний свій розум проклинаю,
Що дався дурням одурить,
В калюжі волю утопить.

Тут бачимо й відлуння тієї колізії, що існувала в стосунках Шевченка 
з друзями на свободі: він не дуже схильний був гратися в ро
мантичний ритуал таємного товариства, бачив свою місію інак
шою. Однак мусив прийняти всі сумні наслідки й кару влади 
чужої, ворожої, але таки влади: «Не наша мати, / /  А довелося 
поважати».

Знову і знову, тепер з іще більшою силою, озивається в душі страх 
померти на чужині:
Холоне серце, як згадаю,
Щ о не в Украйні поховають,
Щ о не в Украйні буду жить,
Людей і господа любить.
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Та й цей страх тьмяніє перед іншим почуттям і прочуттям — апсь” 
каліптичного майбутнього України:
М ені однаково, чи буду 
Я жить в Україні, чи ні.
Чи хто згадає, чи забуде 
Мене в снігу на чужині —
Однаковісінько мені.
В неволі виріс між чужими,
І, неоплаканий своїми,
В неволі, плачучи, умру,
І все з собою  заберу,
Малого сліду не покину 
На нашій славній Україні,
На нашій — не своїй землі.
{ не пом ’яне батько з сином,
Не скаже синові: — Молись,
Молися сину: за Вкраїну 
Його замучили колись. —
Мені однаково, чи буде 
Той син молитися, чи ні...
Та не однаково мені,
Як Україну злії люди  
Присплять, лукаві... і в огні 
Її, окраденую, збудять...
Ох, не однаково мені.

Це, мабуть, найтрагічніший зі сповідних віршів Шевченка. Тут сльо
зи ніби запечені кривавим болем. Тут усе перегукується з пере
яславським «Заповітом» — як його заперечне продовження.

Цикл «У казематі» закінчується словом прощання до друзів по не
волі, в якому вимушене прийняття долі все одно обертається на 
вічну Шевченкову заповідь:
Свою Україну любіть,
Любіть її... Во время люте,
В остатню тяжкую минуту 
За неї господа моліть.

Ці два вірші циклу — «Мені однаково...» та «Чи ми ще зійдемося 
знову?» — немовби остаточна формула любові до України як 
трагічного сенсу його життя. Емоційна сила їх  уже півтора 
століття вражає українця; згусток думки й чуття у надщільному 
вислові сягає рівня сакральної заповіді.

Але є ще один глибоко людяний настрій, що дістав вияв у каземат
ному циклі. Це — братерське почуття до друзів; у Шевченка 
немає й крихти докору тим із них, *хто виявив слабкість. 
Особливо зворушливий вірш «Н. Костомарову» — тут Шевченко,
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бачивши страждання матері друга, вперше говорить про своє 
сирітство й самоту як... перевагу, що немовби робить йо
го долю легшою за долю друзів. Сирітство як благо — тіль
ки безглузда неволя може так парадоксально «перевернути» 
поняття...

1 не випадково Шевченко останньою поставив поезію, в якій він 
прощається з друзями. І цей самий мотив — у тій пізнішій по
езії, яку він поставив на початку циклу:
Любітеся, брати мої,
Украйну любіте,
І за неї, безталанну,
Господа моліте.

Це — ніби підсумок казематних думок і благословення на страдни
цьку путь...

У засланні... Одразу ж по затвердженні вироку Шевченка передано 
у розпорядження військового міністерства.

Під пильною охороною його везуть в Оренбурзький край, де дис
локувалися так звані лінійні батальйони, призначені для обла
штування прикордонних оборонних ліній. Служба була особли
во тяжкою, не кажучи про суворі природні умови та ізоляцію 
від зовнішнього світу; тому в них часто віддавали політичних 
засланців, зокрема поляків-революціонерів, та неблагонадій- 
них. З багатьма із них доля зводитиме Шевченка.

Як завжди і всюди, у ставленні до покараних владою люди поділя
лися на дві категорії: одні переймалися ворожістю й підозрі
ливістю, інші — співчуттям або інтересом. Що ж до Шевченка, 
то його супроводжувала слава художника й поета — тут були й 
земляки, які вже знали про нього, а до когось доходили чутки 
про незвичайного «солдата». Перебування в Оренбурзі було не 
найгіршим періодом заслання: Шевченко ще не підпадав під 
дію порядків стройової служби.

У перший же день доля подарувала Шевченкові знайомство, яке 
зігріє його в цій напасті й допоможе пережити «адаптацію» до 
нової реальності — знайомство з Федором Лазаревським, чи
новником Оренбурзької прикордонної комісії, одним із шести 
братів Лазаревських: усі вони згодом стали хто друзями, хто 
добрими знайомими Шевченка і як могли йому допомагали.

Тим часом Шевченка спрямовано в Орськ і зараховано до 3-ї роти 
5-го батальйону першої бригади 23-ї піхотної дивізії. Шевченко 
опинився в смердючій казармі, серед паскудних розмов і матю
ків, картярського і горілчаного чаду... До гнітючих умов солдат
ського побуту й тяжкого психологічного стану додалися хвороби:
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очей, скорбут, ревматизм... У такому стані бувши, Шевченко 
звертається до впливових знайомих та друзів із проханням, 
щоб поклопоталися про полегшення його долі, маючи на увазі, 
власне, єдине поки що і головне для нього — дозвіл малю
вати. Такий дозвіл, думає він, повернув би якийсь зміст його 
життю.

Тим часом, не маючи умов для малярства, потай мережав клаптики 
паперу віршами. Пізніше ці потаємні невольничі вірші він пе
реписував у «захалявні книжечки», а потім ці щорічні книжечки 
об’єднав в одну, і вони в оправі М. Лазаревського дістали назву 
«Мала книжка»

Навесні 1848 року становище Шевченка змінюється. Російські до
слідники Олексій Макшеєв та Олексій Бутаков, які прибули з 
Петербурга, готували наукову експедицію на Аральське море, 
їм потрібен був професійний художник, і тут згадали про Шев
ченка. Перші чутки про експедицію його стривожили, бо ста
рожили цих країв говорили про тамтешні надзвичайно важкі 
природні умови, та коли він дізнався, яку йому роль призна
чено, на зміну тривозі прийшла радість. Цього разу надії його 
справдилися: він мав досить улюбленої роботи, а обидва офіце
ри стали його добрими друзями.

Та скінчилася експедиція — і знову солдатська служба. Тепер у 
забутому Богом, але не забутому начальством Новопетровському 
форті...

...9 червня 1847 року — 1 серпня 1857 року. Понад десять літ за
слання і солдатчини! Спробуймо уявити трагедію геніальної 
людини в розквіті творчих сил, у захопленні великими планами 
діяльності культурної і громадянської; оточеної любов’ю і ви
знанням усіх чесних і мислячих земляків; людини, яка вже ста
ла голосом свого народу, — і киненої в смердючу казарму, на 
приниження й знущання з боку тупих солдафонів, які вимага
ють «тягнуть носок» і зубрити статути та запам’ятовувати імена 
всіх, по ранжиру, малих і великих начальників... Киненої на 
невизначений строк (могло бути й назавжди)... Із забороною 
писати й малювати — тобто здійснювати своє призначення, 
просто бути собою...

Отже, десять літ зрілої пори життя (у віці 33—43 років) утрачено?
І не просто втрачено роки, а з тяжкими наслідками для здоров’я, 
з глибокими душевними травмами? Так, безперечно. Але й не 
тільки так. Світло великої душі ніде не згасне; порухи доброго 
серця скрізь знайдуть відгук. Шевченка оточували не тільки

1 Лип.: Бородін В. С., Кирилюк Є. П., Смілянська В. Л., Шабліовський Є. С., 
ІІІубравський В. Є. Т. Г. Шевченко. Біографія. — К., 1984. — С. 216.
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брутальність і ницість; йому зустрічалися й люди розумні, бла
городні, співчутливі; були ті, хто йому допомагав, були й ті, 
хто вважав за честь спілкуватися з ним, була й радість за- 
пізнання з однодумцями. Зрештою, була творча праця, хай і 
уривками, хай здебільше й потай, але така, що ввійшла в його 
спадщину неповторними дорогоцінними здобутками. Було пі
знання нових сторін життя і людської душі в екстремальних 
ситуаціях.

Досі не вивчене і не проаналізоване величезне культурне, біль
ше — екзистенційне явище, яким є Шевченкове листування з 
друзями часу заслання. Власне, листи опубліковані (ті, що збе
реглися, — тобто далеко не всі: багато загинуло), скрупульозно 
прокоментовані (а це величезна робота, що викликає повагу і 
заслуговує вдячності), — але вони не проінтерпретовані у своїй 
сукупності й цілості як світ великої людської душі з її муками, 
надіями, розчаруваннями, розпачем, ілюзіями, болем самот
ності, пориваннями вдячності й гіркотою докорів, справедли
вих і несправедливих, з її силою і слабкістю; зрештою, і як ін
телектуальне та естетичне явище.

У засланні Шевченко пережив і велику кризу (світоглядну, грома
дянську, етичну), і велике оновлення духу. Але він, змінюю
чись, оновлюючись, новонароджуючись, залишався собою — 
і тому ми побачимо, за всієї змінності змісту, мотивів, характе
ру його творчості, — побачимо в ній і до заслання й покарання, 
і під час заслання, і після визволення одне й те саме золоте 
осереддя дум про свій народ, про гідність і долю людини, про 
право людини й народу на свободу й щастя, на життя у Божих 
заповідях.

Поезія періоду заслання... Кожну найменшу можливість усамітни
тися Шевченко використовував для того, щоб віддатися поезії. 
Це була його внутрішня потреба, яка над ним панувала і навіть 
у найтяжчому душевному стані могла врятувати від розпачу, 
дати розраду, допомагала хоч подумки визволитися з гнітючої 
реальності, переносила в світ дорогих виплеканих дум. А втім, 
цей світ дум і був власне його світом, до якого інший світ, світ 
солдатчини, мав стосунок лише «по дотичній». Саме як додат
кові, ситуативні подразники або стимули входили в його поезію 
враження і досвід засланського життя, вписуючись у її постійні 
мотиви, збагачуючи і трансформуючи їх.

Тому поезія заслання не є чимось тематично чи естетично відособ
леним від усієї попередньої Шевченкової творчості, а є її ор
ганічним продовженням; Шевченко розкривається в ній у тих 
самих якостях, що й раніше, — але це не самоповторення,
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a, сказати б, постійне і нескінченне доростання до самого себе;- 
це невичерпність генія.

Але можна бачити зміну в творчому самопочуванні, в психології 
творчого процесу, сказати 6 - у  творчому самопозиціонуванні.
В петербурзький період Шевченко посилав свої думи в Україну, 
яка, сподівався, їх привітає. В період короткочасного повер
нення в Україну він звертається до земляків, а по суті до свого 
народу взагалі — вже в апостольській чи пророчій місії поета. 
Тепер же він немовби відсторонюється від такої місії:
Не для людей, тієї слави,
Мережані та кучеряві 
Оці вірші віршую я.
Для себе, братія моя!

Далі йде важливе психологічне уточнення:
Мені легшає в неволі,
Як я їх складаю.

Це зрозуміло. А от заявлене в попередній строфі, мабуть, не можна 
абсолютизувати. Тут є певний виклик і «людям», і долі, — але, 
звісно ж, він і далі, навіть пишучи «для себе», матиме на увазі 
й ту громаду, яку назвав «братія моя»; зрештою, в глибині душі 
він знає, що говорить не тільки із самим собою, а з вічністю. 
Але тепер уже не він посилає свої квіти-думи в Україну, а діти- 
думи й слова «прилітають» до нього з України, «з-за Дніпра мов 
далекого» і радують «одиноку душу убогую». Цей «зворотний 
зв’язок», можливо, символізує новий характер його причетності 
до України, коли на зміну очікуванню свого з’явлення Україні 
(петербурзький період), а потім драматичному тріумфові цього 
з’явлення з його екзальтаціями і гіркотами («Три літа») — при
йшло відчуття катастрофічної втрати і піднімається вперта 
потреба не миритися з цією втратою, не обривати пуповину.

Як і в казематних поезіях (що є, власне, входженням у той самий 
стан брутальної поневоленості), образи України з’являються 
йому «вдень і вночі», то роз’ятрюють, то лікують душу — і в 
цьому останньому випадку чинять, сказати б, психотерапевтич
ну дію, допомагають відволікатися від низької рутини солдат
чини.

Але і розчарування, і криза, і «саморевізія» — теж не повні, не ос
таточні, не абсолютні. Не раз і в засланні поет заговорить голо
сом то «гайдамацьким», то «пророчим». Численні поезії з обра
зами історії боротьби України за саму себе перегукуються з вер
шинами Шевченкової політичної патетики — то з «Посланієм...», 
то ч «Холодним Яром». Можна тільки дивуватися тому, як 
Шевченко, щойно з каземату, під немилосердними заборонами

Л О Р Т Р Е Т и  \  Д |  I



55
54 “

бувши і з «захалявними книжечками» криючись, — пише, ска
жімо, «Іржавця», в якому гнівний антимосковський, антиім- 
перський пафос звучить із не меншою силою й викликом, ніж 
у тих творах, за які він і опинився в засланні та які мав спо
кутувати!

Одна з найскладніших за розвитком думки і настрою «засланських» 
поезій Шевченка — «Сон» («Гори мої високії...»). На прикладі 
цієї не такої вже й великої поезії (175 віршованих рядків) зно
ву і знову бачимо, який вир думок і почувань сконцентровує 
Шевченко в одному ліричному монолозі, скільки контраверсій- 
них голосів у нього вплітається, перш ніж дійти тимчасової гар
монії, яку в кожному новому творі доведеться здобувати знову 
і знову...

Серед засланських поезій Шевченка особливе місце посідає цикл 
«Царі». Здавалося б, «програвши» єдиноборство з Миколою І 
і бувши тяжко покараний за зухвале приниження образу «пома
заника Божого», Шевченко мав би охолонути до цієї теми, бо
дай з обачності. Аж ні. Йому не терпиться взяти реванш у дош
кульній сатирі — її він уже був добряче випробував на «короно
ваних главах» і хоче знов «подержати в руках святопомазану 
чуприну», поскубти й попатрати її. І він залюбки робить це в 
«Царях», показуючи «ту вінценосную громаду... спереду і ззаду 
/ /  Незрячим людям». Травестійне зниження образів цілком під
тверджене історичним і побутовим змістом діянь «царів, катів 
людських». Але не глумливість і не жадання «відігратися» бодай 
у словесному комікуванні-реванші керують Шевченком, а ро
зуміння великої універсальної істини, яку він подає у своєму 
славетному поетичному афоризмі:
...Де нема святої волі,
Не буде там добра ніколи.
Нащо ж себе таки дурить?

Це слова не тільки до українців...
Звертається Шевченко і до складних історій етико-психологіч- 

ної переорієнтації людини з безтямної помсти на покаяння 
(«Варнаку»), до прикладів євангельського всепрощення («Меж 
скалами, неначе злодій...» та ін.). Інший відхід від абсолютиза
ції соціального критерію маємо в поемі «Москалева криниця».

Якщо раніше характерним для Шевченка було протиставлення 
козацького потягу до волі рабській покірливості «правнуків 
поганих», то в часи заслання на зміну йому приходить — чи, 
слушніше — його доповнює протиставлення праведності або 
подвижництва одинаків загалові «сірісіньких сіряків», громаді —
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«капусті головатій». Тут дається взнаки розчарування Шевченка 
в непривабливій моральній картині українського життя, що не 
відповідала його ідеалові, — хоч і цієї негації не можна абсолю
тизувати: вона є лише елементом складнішого погляду, де є 
місце і надії, і захопленню.

Тема «Москалевої криниці» не давала спокою Шевченкові, він не 
вважав її вичерпаною і повернувся до неї майже через десять 
літ, давши дещо інше потрактування. Протистояння добра і 
зла, таємниця зла в людині — це те, що дає новий вимір темі. 
Обидва варіанти «Москалевої криниці» стали предметом до
сліджень проф. Ярослава Розумного з Вінніпегу та Леоніда 
Плюща дисидента і правозахисника, висланого з СРСР у часи 
Брежнєва.

Повісті російською мовою... Період заслання знаменний у творчому 
житті Шевченка ще й тим, що він, поряд із поезією, починає 
писати прозу — повісті російською мовою. Вже майже півтора 
століття цей факт переходу «українського Кобзаря» на російсь
ку мову не дає спокою як «патріотам» особливого штибу, що хоті
ли б хоч якось «виправдати» великого речника України, так і по
колінням русифікаторів, які в своїх русифікаторських каверзах 
неодмінно вдаються і до такого «аргументу»: «сам Шевченко боль
шинство своих произведений написал по-русски!»

Насправді ж тут ніякої проблеми з національної орієнтації немає, 
і політичні спекуляції навколо російськомовності Шевченкової 
прози — плід недобросовісності або необізнаності з історични
ми й культурними обставинами доби. По-перше, ні Шевченко, 
ні будь-хто з українських письменників XIX ст. (як і XX) не 
заперечував російської мови як такої. Вони добре нею володіли 
і в разі потреби вільно нею користувалися. Писання творів, 
поряд з українською мовою, також і російською було зви
чайною практикою. «Націоналіст» Куліш і щоденника свого 
(«Дневник») писав у 50-ті роки російською (як і Шевченко). 
Більше того, нерідко українські літератори XIX ст., навіть прин
ципові «українофіли» (майже «націоналісти»!), і між собою лис
тувалися по-російському або з густим домішком русизмів і ма- 
каронізмів, стилістично їх обігруючи. Це і зрозуміло: вони діяли 
в атмосфері домінування російської літератури й мови і ще 
тільки виборювали для української літературної мови і мі
німальний творчий простір, і прийнятний суспільний статус.

1 Плющ Л. Екзад Тараса Шевченка. — Едмонтон, 1986; Його ж. Вибране. Екзод 
Тараса Шевченка. — К., 2001.
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Російська мова була частиною їхнього життя, і позбуватися її не 
було наміру. Йшлося про інше: про утвердження української 
мови як повноцінної, про її суверенітет в українському суспіль
стві. Власне, і це суспільство ще треба було створювати — не в 
останню чергу, утверджуючи мову. Ось таке замкнене коло — 
чи, радше, взаємозумовленість. На цьому культурно-психоло
гічному тлі національної історії і слід розглядати факти си
туативної двомовності українських літераторів і в XIX ст., і піз
ніше.

Що ж до російськомовних творів Шевченка, то тут додаються ще 
особливі суб’єктивні обставини та суб’єктивні мотиви. Його 
«Тризна» була свого роду пробою сил у російському поетично
му слові — може, відповіддю на типові в таких випадках підоз
ри: пише по-українському з біди, бо не вміє по-російському. 
(Пригадаймо у «Сні» подив «землячка... з циновими гудзика
ми»: «І говорить не вмієш по-здешнему?» — «Ба ні, кажу, гово
рить умію, та не хочу»). Може, «Тризна» була і якоюсь відповід
дю на естетичний запит адресатки — графині Варвари Рєпніної; 
може, відгуком на чари російської романтичної поеми (Рилєєва? 
Баратинського? Козлова? Пушкіна?). У всякому разі, в поезії 
Шевченко більше до російської мови не звертався, його пое
тичний геній потребував української, рідної.

Інша річ — проза. Вона природою своєю, як порівняно «розсуд- 
ковіша», менше «приречена» на рідну мову. Шевченко ж почав 
писати російську прозу на засланні, узявши собі прозорий псев
донім, він розраховував на друк у російських журналах: ук
раїнських не було. Були в нього і поважні наміри звертатися до 
російської публіки зі своїми ідеями та намагатися донести до 
неї образ України. Це жодною мірою не ставить під сумнів його 
принципову позицію, яку він вичерпно сформулював ще в піс
лямові до «Гайдамаків»: «У них народ і слово — і в нас народ і 
слово». Як жодною мірою не є знаками неприйняття російської 
мови його численні іронічні або зневажливі репліки на її адресу 
в листах чи й у поезіях — це, як правило, ситуативна реакція на 
«москальські» поглумки з мови української та інші претензії 
русифікаторів.

Але російськомовна проза Шевченка виявилася «проблематич
ною», як побачимо, і під іншим оглядом.

Опанування прозового жанру становило для прирожденного поета 
немалі труднощі. Він і в прозі залишився ліриком; йому чужа 
«об’єктивна» композиція, в якій усе було б наперед продумане, 
він не вибудовує сюжету, де є послідовний розвиток подій і де 
персонажі взаємодіють не конче на очах у автора. Натомість він
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хоче поділитися з читачем масою історій людського житТя, 
своїм пережитим і уявленим, своїми спостереженнями над люд
ською природою, роздумами над загадками людського серця та 
вічним протистоянням добра і зла (щось близьке до «просвіт
ницького реалізму»). Тому він постійно «втручається» у хід 
подій, не вдовольняючись роллю оповідача або свідка, активно 
«контактує» зі своїми персонажами; власне, він, явно чи неяв
но, — головний герой цих повістей: у них вибудовується і ви
будовується його образ, що кидає своє світло на картину життя.

Але певна незгідливість ліричного способу мовлення про світ з 
його об’єктивною моделлю в прозі, труднощі «компромісу» між 
поезією і прозою даються взнаки. Звідси перевантаженість 
оповіді принагідними подіями та ряснотою подробиць, іноді — 
підміна самовиявлення персонажа авторськими оцінками. 
Однак і цей «інформативний» потенціал повістей настільки по
тужний, що стає почасти й естетичним чинником. Річ ще й у 
тому, що нині для нас ці повісті означають щось більше, ніж те, 
чим вони були в часи їх написання. Над ними — ореол 
Шевченка, що надає особливої авторитетності висловленим у 
них думкам, допомагає нам побачити духовні обсяги самого 
Шевченка.

Час, коли він працював над цими повістями, був для нього особли
во тяжкий не тільки обставинами солдатчини, а й психологіч
ною пригніченістю, до певної міри — світоглядною кризою. 
Розгром Кирило-Мефодіївського братства, арешт, заборонні 
заходи уряду проти української культури віщували параліч ук
раїнського руху на багато років. Надії на всенародний вибух 
(«Поховайте та вставайте») змінилися усвідомленням реальності 
(«не наша мати, / /  А довелося поважати»). Ці надії ще озвуться 
в поезії останніх років життя (зрештою, Шевченко ніколи не 
полишав їх зовсім), але тим часом вони відійшли на другий 
план; принаймні в прозі, розрахованій на друк, отже, й цензу
ру, вони вмовкали. Перспектива мати справу з цензурою зму
шувала шукати обережніші форми критики кріпосницького ре
жиму та ідеї української осібності.

Але річ, мабуть, не тільки в урахуванні фактора цензури. Шевченко 
шукав нових горизонтів бачення суспільно-політичної та куль
турної ситуації в Росії, нових можливостей участі в літературно
му житті. Велике враження справили на нього «Мертві душі» 
Гоголя (пізніше — сатира Салтикова-Щедріна). В «Щоденнику» 
він говоритиме про необхідність «благородной, изящной и мет
кой сатиры» для виховання «полуграмотной массы» — «средне
го класса», а, прочитавши Салтикова, він вигукує: «Други мои,



59

искренние мои! Пишите, подайте голос за эту бедную, грязную, 
опаскуженную чернь! За этого поруганного бессловестного 
смерда!». Зрозуміла річ, що цей ентузіазм не випадковий, такі 
уявлення про виховну і просвітительську місію літератури ви
зрівали в нього давно. І сам він у своїх повістях прагне поєдну
вати сатиру із заступництвом за зневажених і безправних.

Читаючи повісті, неважко відчути, як важливо було Шевченкові 
переконати російського (та й українського!) читача (а він, пов
торюємо, розраховував на друк!) в тому, що Україна має своє 
обличчя, відмінне від обличчя Росії, свою історію і культуру; 
що народи наші хоч і близькі, але різні; що кожен народ має 
зберігати свою «физиономию»; що зневага до традицій та мови 
свого народу — ознака нікчемності та безтямності. Такий по
гляд він висловлював і в етнографічних описах та історичних 
екскурсах, і в характеристиках персонажів, і в перейнятих лі
ричним настроєм пейзажах, і в максимах етико-філософського 
характеру, — бувши поміркованим і стриманим з огляду, знов- 
таки, на цензуру, але інколи й втрачаючи над собою контроль 
«самоцензури».

Свої повісті Шевченко хотів друкувати під псевдонімом Кобзар 
Дармограй. Спершу тому, що під власним прізвищем не міг 
виступати, а потім, може, ще й розмежовуючи свою прозу й 
поезію. Але за його життя жодна з них не була надрукована. 
Українські друзі прохолодно поставилися до його російсько
мовних писань. А Пантелеймон Куліш наполегливо відмовляв 
його від спроб надрукувати їх, переконуючи, що вони не варті 
його таланту: «Не хапайся, братику, друкувати московських 
повістей. Ні грошей, ні слави за них не здобудеш. Адже ж і 
Данте, і Петрарка думали, що прославляться латинськими свої
ми книгами. Отак тебе морочить ся москальщина. Цур їй! Лучче 
нічого не роби, так собі сиди та читай, а ми тебе хлібом прого
дуємо, аби твоє здоров’є!» (лист від 20 січня 1858 p.). А в листі 
від 1 лютого знову: «Про московські ж повісті скажу, що знева
жиш ти їми себе перед світом, та й більш нічого. Щоб писать 
тобі по-московськи, треба жити між московськими писателями 
і багато чого набраться [...] Якби в мене гроші, я б у тебе купив 
їх усі разом та й спалив. Читав я твою «Княгиню» і «Матроса». 
Може, ти мені віри не піймеш, може, скажеш, що я МОСКОВЩИ
НИ не люблю, тим і ганю. Так от же тобі: ні одна редакція жур
нальна не схотіла їх друкувати» '.

‘Листи до Тараса Шевченка. 1840—1861. — К., 1962. — С. 103, 105.
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Це правда: деякі нібито й обіцяли, але не друкували. Шевченко~не" 
йняв віри, аж поки не одержав листа від С. Аксакова, якого 
дуже шанував і якому присвятив першу частину «Прогулки с 
удовольствием и не без морали»: «...Я не советую Вам печатать 
эту повесть («Прогулку...» — I. Дз.). Она несравненно ниже 
Вашего огромного стихотворного таланта. [...] Я без всякого 
опасения говорю Вам голую правду. Я думаю, что такому та
ланту, как Вы, можно смело сказать ее, не опасаясь оскорбить 
самолюбия человеческого»

Лист С. Аксакова справив сильне враження на Шевченка; він по
дякував йому за одвертісгь, додав, щ о той підтвердив його влас
ні сумніви і що тепер він візьметься за гравюру, — і припинив 
спроби надрукувати повісті.

І все-таки це був великий удар для Шевченка. Річ не тільки в тому, 
що в повісті було вкладено силу-силенну праці і що Шевченко, 
без будь-якого майна і житейських перспектив бувши, споді
вався заробити якийсь гонорар. Річ ще й у тому, що довелося 
попрощатися з надією використати російські журнали для по
ширення дорогих йому ідей.

Після смерті Шевченка рукописи потрапили до М. Лазаревського; 
1862 року він опублікував у журналі «Основа» оголошення про 
їх розпродаж (можливо, з метою збирання грошей на допомогу 
родичам Шевченка), але без права публікації. Згодом вони по
трапили до М. Костомарова. У 80-х pp. їх друкують, з помилка
ми і купюрами, в «Киевской старине», «Историческом вестни
ке» та газеті «Труд», а в 1888 р. редакція «Киевской старины» 
видала їх окремою книгою.

І все-таки: чи справедливою була оцінка сучасників? Мабуть, не 
зовсім. Щодо українських друзів Шевченка — тут усе зрозумі
ло: для них він був Кобзарем, пророком, апостолом, і все, що 
виходило за межі цього образу, їх тільки огірчувало. А редакто
ри російських журналів? їм здавалося, що Шевченко пише в 
дусі російської «сказової» прози чи «фізіологічних нарисів», які 
вже виходили з моди і на зміну яким ішла соціально-психоло
гічна проза. Так міг думати і Аксаков, тим більше, що він читав 
тільки одну повість, у другій частині справді не дуже досконалу. 
Не сприймалася і своєрідність російської мови українського 
поета — це тільки Гоголю вдалося вщепити російській літера
турі свою мовну «неправильність».

Та ось лине час, втрачають гостроту актуальні критерії, і 1888 ро
ку з’являється стаття видатного російського літературознавця

' Тим само. — С. 119.
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О. Пипіна «Русские произведения Шевченко», в якій він, під
ходячи до них з позицій не журнального критика, а історика 
літератури, дає їм зважену позитивну оцінку. Пізніше до них не 
раз зверталися літературознавці; багато сторінок присвятила їм 
Маріетта Шагінян у своїй чудовій книзі «Тарас Шевченко»; слід 
назвати і блискучу статтю академіка О. Білецького «Російська 
проза Т. Г. Шевченка».

До цього можна додати хіба таке. В мистецтві нерідко «відставан
ня» від прогресу (чи моди) обертається виграшем. І закиди в 
несучасності, буває, швидко втрачають резон. Вважалося, що 
оскільки Шевченко в засланні не читав нових публікацій, то 
він років на десять відстав від розвитку російської літератури. 
Це так. Але сьогодні не це має значення. Відставши від нового 
канону, Шевченко зберіг самобутність, яка нині не виглядає 
архаїчною. Вільна композиція, активна присутність автора, ба
гата інформативність, красива апеляція до світу мистецьких 
явищ, зрештою, те, що тепер дістало назву інтертекстуаль- 
ності, — це не є архаїкою для сучасної читацької свідомості.

Загальмоване повернення... Від першої звістки про близьке звіль
нення (1 січня 1857, лист графині А. Толстої) та першого пові
домлення про дозвіл царя на звільнення Шевченка у відставку 
(17 січня, лист М. Лазаревського) до одержання офіційного 
наказу минуло сім місяців! «Как быстро и горячо исполняется 
приказание арестовать, так, напротив, вяло и холодно испол
няется приказание освободить. А воля одного и того же лица. 
Исполнители одни и те же. Отчего же эта разница? В 1847 году 
в этом месяце меня на седьмые сутки доставили из Петербурга 
в Оренбург. А теперь дай бог на седьмой месяц получить от 
какого-нибудь баталионного командира приказание отобрать 
от меня казенные вещи и прекратить содержание. Форма, но я 
не возьму себе в толк этой бесчеловечной формы», — запише 
Шевченко в «Журнале» («Щоденнику») 18 червня 1857 року. 
А розпочав він свій журнал 12 червня з метою чимось запов
нити нестерпне чекання — та в сподіванні, все-таки, близьких 
великих подій. І в цьому першому записі, 12 червня, поет з іро
нією обігрує колізію між отим очікуванням великих подій і вла
дою дрібниць: за умов «киргизской степи» навіть зламати скла- 
даного ножичка до олівців — неабияка подія, бо нового нема де 
дістати.

Тяганина з офіційним наказом стала новими психологічними тор
турами для Шевченка. «Семь тяжелых лет в этом безвыход
ном заточении (йдеться про сім літ саме в Новопетровському
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укріпленні; всього ж його солдатчина тривала понад десйтн 
років. — І. Д з.) мне не казались так длинными и страшными, 
как эти последние дни испытания», — запише він ще через мі
сяць. Більше того, навіть у ці останні дні Шевченка, вже фак
тично вільного, залучають до муштри то з нагоди приїзду яко
гось батальйонного командира, то порядком підготовки до 
можливого візиту якоїсь титулованої особи. «Какая бесконеч
ная и отвратительная эта пригонка амуниции! Неужели и это 
еще не в последний раз меня выведут на площадь, как бессло
весное животное напоказ? — записує Шевченко 19 червня. — 
Позор и унижение! Трудно, тяжело, невозможно заглушить в 
себе всякое человеческое достоинство, стать навытяжку, слу
шать команду и двигаться, как бездушная машина». Скільки 
разів доводилося Шевченкові ставати «пред хмельнобагровое 
лицо отца-командира сдать экзамен в пунктах, ружейных при
емах и в заключение выслушать глупейшее и длиннейшее на
ставление о том, как должен вести себя бравый солдат и за что 
он обязан любить Бога, царя и своих ближайших начальников, 
начиная с дядьки и капрального ефрейтора».

Уявімо муки душі й чуття великого поета й художника, людини 
глибокої думки й витонченого смаку, загнаної в оцю пастку 
безмозглості, — і ми зрозуміємо весь цинізм міркувань про те, 
що, мовляв, не такою вже й страшною була Шевченкова катор
га: он скільки написав та намалював, ще й з деякими начальни
ками чаював... Унікальний досвід солдатчини, відчутої сповна 
тілом і душею та водночас побаченої з висоти етичної й есте
тичної, зумовив унікальну ж у світовій літературі десакраліза- 
цію священного воїнського стану. Якщо зібрати все, що напи
сав Шевченко в «Щоденнику», повістях та поезіях про казенне 
воїнство на всіх його рівнях (від нещасного солдата до золо- 
топогонного офіцерства й обліпленого орденами генераль
ства), то вийде таке гуманістичне оскарження цього «гени
ального изобретения» людства («делающего честь и христиан
ству, и просвещению»), яке виходить за межі критики 
конкретно-історичного явища — порядків у царській армії 
середини XIX ст. — і набуває універсального значення в кон
тексті філософії людського покликання в світі, в контексті 
соціальної педагогіки.

Вже на перших сторінках щоденника окреслюється його «формат»: 
це буде не так фіксація зовнішніх подій (хоч усі вони будуть 
старанно занотовані), як нагода поміркувати про них, дати 
вихід наболілим думкам, осмислити десятиліття примарного 
життя в неволі й уявити своє місце в очікуваному житті вільному,
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творчому. Переступаючи цей рубіж, Шевченко мовби робить 
ревізію своєї душі й сам собі дивується: «Странно еще вот что. 
Все это неисповедимое горе, все роды унижения и поругания 
прошли, как будто не касаясь меня. Малейшего следа не оста
вили по себе. Опыт, говорят, есть лучший наш учитель. Но 
горький опыт прошел мимо меня невидимкою. Мне кажется, 
что я точно тот же, что был и десять лет назад. Ни одна черта 
в моем внутреннем образе не изменилась. Хорошо ли это? 
Хорошо. По крайней мере, мне так кажется. И я от глубины 
души благодарю моего всемогущего создателя, что он не допус
тил ужасному опыту коснуться своими железными когтями 
моих убеждений, моих младенческих светлых верований».

...Звільненням із солдатчини не скінчилися засланські поневіряння 
Шевченка. Йому довелося затриматися в Нижньому Новгороді 
через брак дозволу на повернення до Петербурга. Цей майже 
піврічний період життя, сповнений багатьох вражень, великих 
переживань — благодатних (приїзд Щепкіна) і прикрих (не
щасливе захоплення молодою актрисою Катериною Підковою), 
але також — і напруженої творчої праці. Тут Шевченко здійс
нив остаточні редакції повісті «Прогулка с удовольствием и не 
без морали» та поеми «Відьма», посиливши в них антикріпос
ницький мотив. Тут написав один із найсильніших своїх тво
рів — поему «Неофіти», яка знаменувала нове піднесення в Шев- 
ченковій творчості духу протесту проти всілякої тиранії, воз
величення людської гідності й самопосвяти правді.

Москва... 8 березня в другій половині дня Шевченко виїздить із 
Нижнього Новгорода. Скористався з оказії: якийсь жандарм
ский унтер-офіцер «искал себе попутчика» і «предложил довез
ти меня за 10 рублей до Москвы». Не найкраща компанія, але 
доводилося заощаджувати гроші. Та це не біда — інша річ, що 
тепер Шевченка скрізь і всюди супроводжувала таємна жан
дармська пошта, яка попереджала відповідних чинів про необ
хідність суворого нагляду за неблагонадійним поетом.

Дорогою Шевченко застудився, що загострило його недуги, і в Мос
кву він приїхав хворий — пізно вночі 10 березня. Перено
чувавши в «великолепном отеле», комфорт якого змусив зроби
ти іронічний запис у «Щоденнику»: «О Москва! О караван-са- 
рай! Под громкою фирмою — отель», Шевченко вирушає до 
Щепкіна, який і залишає його в себе, заходившися коло його 
лікування. Наступного дня його відвідав Михайло Максимович; 
увечері в гості до Щепкіна завітали поет-перекладач М. Кетчер, 
професор університету економіст І. Бабст, фольклорист О. Афа-
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насьєв. Гостей не бракувало й далі, і Шевченко навіть трохи 
нарікає: портрет Щ епкина «нарисовал... не совсем удачно», 
заважали гості. Проте й сам, не чекаючи одужання, відвідує то 
Бодянського, то свого друга по Академії Аполлона Мокрицького, 
а 17 березня «втихомолку навестил давно не виданного друга 
моего княжну Варвару Николаевну Репнину». З не зовсім зро
зумілих причин зустріч двох щирих давніх друзів не вийшла 
такою теплою, якою, здавалося б, мала бути.

А 22 березня був у Шевченка «радостнейший из радостных дней». 
Він записує: «Сегодня я видел человека, которого не надеял
ся увидеть в теперешнее мое пребывание в Москве. Человек 
этот — Сергей Тимофеевич Аксаков. Какая прекрасная, благо
родная старческая наружность! Он нездоров и никого не при
нимает. Поехали мы с М[Михайлом] Семеновичем] сегодня 
поклониться его семейству. Он узнал о нашем присутствии в 
своем доме и, вопреки заповеди доктора, просил нас к себе. 
Свидание наше длилось несколько минут. Но эти несколько 
минут сделали меня счастливым на целый день и навсегда ос
танутся в кругу моих самых светлых воспоминаний». А через 
день знову: «Еще раз виделся с Сергеем Тимофеевичем Акса
ковым и с его симпатичным семейством и еще раз счастлив. 
Очаровательный старец. Он приглашает меня к себе в деревню 
на лето, и я, кажется, не устою против такого искушения. Разве 
попечительная полиция воспрепятствует». Як бачимо, прикрість 
від суворого, але щирого відгуку Аксакова про «Прогулку...» не 
залишила сліду в щирому ж Шевченковому серці. Таке рідко 
буває серед письменників!

Великою радістю для Шевченка були й візити до Максимовичів — 
давня дружба з Михайлом Олександровичем доповнювалася за
хопленням від його молодої дружини Марії Василівни: «Какое 
милое, прекрасное создание. Но что в ней очаровательней все
го, это чистый, нетронутый тип моей землячки. Она проиграла 
для нас на фортепьано несколько наших песень. Так чисто, 
безманерно, как ни одна великая артистка не умеет. И где он, 
старый антикварий, выкопал такое свежее, чистое добро? 
И грустно, и завидно. Я написал ей на пам’ять свой “Весенний 
вечер” , а она подарила мне для ношения на шее киевский об
разок. Наивный и прекрасный подарок».

1>ули ще й ще візити, зустрічі, розмови...
11 ідсумок вражень півмісячного перебування в Москві — у щоден- 

пиковому записі: «В Москве более всего радовало меня то, что 
я встретил в просвещенных москвичах самое теплое радушие
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лично ко мне и непритворное сочувствие к моей поэзии. 
Особенно в семействе С. Т. Аксакова».

Знову в Петербурзі... Повернувшись до Петербурга, Шевченко опи
няється у вирі літературного і громадського життя, незрівнянно 
бурхливішого, ніж у 40-ві роки. І його всі ждуть: українці сто
лиці — як свого апостола; в ліберальних і демократичних літе
ратурно-мистецьких колах — як поета, що тяжко постраждав за 
слово правди; поляки, недавні засланці, — як побратима; мо
лодь російських революційно-демократичних гуртків (молодше 
щодо Шевченка покоління — це не тільки 22-річний на той час 
Добролюбов, а й 30-річний Чернишевський, яких у радянські 
часи оголошувано мало не вчителями Шевченка!) — ця молодь 
сподівалася знайти в ньому свого союзника.

Українське громадське і літературне життя в Петербузі відчутно 
пожвавлюється наприкінці 50-х років. Тон йому задавали ко
лишні кирило-мефодивці — В. Білозерський, П. Куліш, М. Кос
томаров, навколо яких гуртувалися давні їхні симпатики і 
«неофіти» українства. Повернення Шевченка дало новий по
тужний стимул українському життю в Петербурзі, і мабуть, не
випадково влітку 1858 року починає діяти в столиці імперії 
українська Громада. Члени Громади сходилися на свої зібрання 
у Ф. Черненка, П. Куліша, М. Костомарова, В. Білозерського, 
3. Недоборовського, отця Менчиця. За свою основу мету Гро
мада ставила видавничу та освітницьку діяльність. За її дору
ченням у жовтні 1858 року П. Куліш звертається до Міністерства 
освіти з проханням про дозвіл на видання журналу «Хата» (пов
на назва: «Хата, южно-русский журнал словесности, истории, 
этнографии и сельского хозяйства»). Хоч журнал мав бути не 
політичний, Міністерство звернулося до Третього відділення і 
на підставі його відзиву відмовило Кулішеві. Тоді Громада на
думала компенсувати брак журналу низкою альманахів: «Хата», 
«Левада», «Пасіка», «Гумно». Але й цей задум не вдався: вий
шов, 1860 року, тільки один випуск альманаху «Хата», в якому 
опубліковано твори Є. Гребінки, П. Куліша, Марка Вовчка, 
Ганни Барвінок, Я. Щоголева та велику добірку поезій Шевченка 
в розділі «Кобзарський гостинець». Пізніше Громаді вдалося 
домогтися видання журналу «Основа», який на три роки (I860— 
1862), до свого закриття, став трибуною українського культур
ного життя і здобув визнання також і серед російської інтелі
генції. Шевченко брав активну участь і в підготовці «Хати» та 
«Основи», і в усій діяльності Громади.
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Тим часом діяльність петербурзької Громади набуває великого роз
маху. Відзначаючи, що вона «генетично дуже тісно зв’язана з 
Кирило-Мефодіївським Братством», ретельний її дослідник 
Марко Антонович наголошує і різниці. «По-перше, ідеї, які в 
замкненому колі обговорювали між собою братчики в 1846— 
47 роках, тепер можна було здійснювати на практиці в значно 
поширених рамках. По-друге, в одному Петербурзі Громада 
об’єднувала більше членів, ніж кільканадцять років перед тим 
ціле Кирило-Мефодіївське Братство. По-третє, відгомін їхньої 
праці і впливи були значно глибші та ширші — вони охопили 
сотні, ба тисячі осіб, у той час коли в 1846—47 pp. це була група 
в кількадесять о с іб » (К о л и  М. Антонович говорить про «сотні, 
ба тисячі осіб», він має на увазі т. зв. «ширше коло», а не «вуж
че», яке й сходилося на зібрання та провадило інші акції.) 
Громади виникали й у самій Україні, з них київська невдовзі 
стала провідною; «однак у видавничій діяльності петербурзька 
Громада лишилася на першому місці серед всіх Громад аж до 
Валуєвського циркуляра 1863 р.»2 Протягом трьох років Куліш 
у своїй друкарні видав близько 40 книжечок-«метеликів» із за
думаної ним «Сільської Бібліотеки»; тут були твори Т. Шевченка, 
самого Куліша, Марка Вовчка, Квітки, Мордовия, Ганни Бар
вінок, Стороженка та ін. Видано було і Шевченків «Буквар юж
норусский» — одне із свідчень ваги, що її громадівці надавали 
справі освіти народу. Невдовзі київська та харківська Громади 
заходжуються коло організації недільних шкіл. Великою заслу
гою «Основи» (і особисто Куліша) було вдосконалення ук
раїнського правопису, основні норми якого запанували в Укра
їнській писемності (т. зв. «кулішівка»).

Українці в Петербурзі не були відокремлені від усього столичного 
життя. Літератори з-поміж них, люди мистецтва і культури, 
впливові службовці нерідко були помітними постатями в колах 
столичної інтелігенції, відвідували літературні гуртки, брали 
участь у різних культурних та громадських акціях. Що ж до 
Шевченка, то на нього був особливий «попит». Його «Щоденник» 
рясніє згадками про візити, прийняття (на які він часто ходив 
із Семеном Гулаком-Артемовським), вечори в літературних са
лонах тощо.

Творчість Шевченка та його особиста присутність у громадянсько
му житті Петербурга допомогли російській революційній де
мократії скласти адекватніше уявлення про національні праг

1 Антонович М. Українська петербурзька Громада / /  Ювілейний збірник УВАН
в Канаді. — Вінніпег, 1976. — С. 81.

2 Там само. — С. 85.
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нення українців та викликати повагу до цих прагнень. Принаймні 
про підтримку «літературних прагнень малоросійської народ
ності» Чернишевський чітко висловився у статті «Нові періо
дичні видання» («Современник», 1861, кн. 1), що була розгор
нутою рецензією на вихід першої книжки «Основи».

Серед видатних російських письменників, які приязно спілку
валися з Шевченком і залишили свої спогади про нього —
І. Тургенев, М. Лесков, Я. Полонський. Теплі стосунки склали
ся у Шевченка з братами Жемчужниковими (відомими насам
перед як творці образу Козьми Пруткова); середульший із них, 
Лев Михайлович, художник, чия творчість безпосередньо по
в’язана з Україною, також залишив цінні спогади про Шев
ченка.

Тим часом на початку 1859 року в Ляйпцігу вийшла книжка «Новые 
стихотворения Пушкина и Шавченки». В ній були надруковані 
«Кавказ», «Холодний Яр», «Думка» («Як умру, то поховайте...»), 
«Розрита могила», «Думка» («За думою дума роєм влітає...»), 
«І мертвим, і живим, і ненарожденним...» Книжку видав по
літичний емігрант І. Головін, російський публіцист, заочно за
суджений у Росії до каторжних робіт за видання книжок анти
монархічного спрямування. Вважається, що тексти йому пере
дав П. Куліш (ймовірно, що й видана вона на його кошти), 
який, щоб не наражати Шевченка на нові великі неприємності, 
не подав поеми «Сон» з прямою сатирою на царственних осіб 
та зробив купюри в поемі «Кавказ». Хоч і тут політична лірика 
Шевченка не була представлена повнотою, однак це була пер
ша його позацензурна публікація. Редактор додав до неї таку 
примітку: «Следующие стихотворения были нам присланы, на 
малороссийском языке, с примечанием, что Стихи Шавчен
ки — выражение всеобщих, накипевших слез не он плачет о 
Украйне — она сама плачет его голосом»'. Друкарі, напевне, не 
знали української мови, тому у виданні багато помилок та спо
творень окремих слів.

Книжка швидко розійшлася не тільки поза межами Росії, а й неле
гальними каналами потрапляла в Петербург, Москву, Київ та 
інші міста. «До лейпції ського видання 1859 року політична пое
зія Шевченка була поширена в рукописних списках переважно 
серед української інтелігенції на Східній Україні, — пише до
слідник. -  Лейпцігська збірка зробила приступними кращі ре
волюційні твори поета українським читачам Західної України. 
З неї ж розпочалося ознайомлення з творами Шевченка діячів

1 Новые стихотворения Пушкина и Шавченки. — Лейпцигъ, 1859. — С. 7.
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літератури європейських країн. До кінця 1860-х років вона ли-" 
шалася чи не єдиною книжкою, з якої можна було ознайоми
тися з безцензурними творами великого Кобзаря. І в цьому її 
велике значення»1.

Особливе враження справила вона на Західній Україні, де саме 
народжувався потужний рух за орієнтацією на українську на
ціональну цілість, а не на Будапешт, Варшаву чи Москву.

Остання поїздка в Україну... Хоч і міцно пов’язане було творче та 
громадське життя Шевченка з Петербургом, але найглибші його 
помисли завжди були спрямовані в Україну; надія поселитися в 
ній не відпускала його. І як тільки справи з цензурним дозво
лом на видання поетичної збірки здаються йому полагоджени
ми, він подає — 5 травня 1859 року — до Академії мистецтв 
«Прошение»: «Покорнейше прошу правление императорской 
Академии художеств выдать мне вид на проезд в губернии: 
Киевскую, Черниговскую и Полтавскую сроком на пять меся
цев, для поправления здоровья и рисования этюдов с натуры». 
Про здоров’я зазначено не випадково: воно вже нагадувало про 
себе дедалі тривожніше. І бажання малювати з натури українсь
кі краєвиди, пам’ятки й людські типи владно кликало на бать
ківщину. Але головним «рушієм» цього поривання була туга за 
рідною землею, мрія повернутися на яку ніколи його не поли
шала: «О моя бедная, моя прекрасная, моя милая родина! Скоро 
ли я вздохну твоим живительным, сладким воздухом? Мило
сердный Бог — моя нетленная надежда».

Шевченко виїхав із Петербурга 25 травня разом зі знайомим помі
щиком Дмитром Олександровичем Хрущовим, членом Хар
ківського губернського комітету «по влаштуванню селянського 
стану» (тобто з підготовки реформи). У Москві був лише один 
день, зустрівся з О. Бодянським і М. Щепкіним. Далі були Тула, 
Орел (де Шевченко відвідав свого давнього друга Ф. Лаза
ревського, який працював тут управляючим удільною конто
рою), Курськ, а на початку червня був уже в Україні — в Сумах, 
Лебедині, а потім Пирятині й Переяславі. Тут він зупинився у 
лікаря А. Козачковського, який лікував його в грудні 1845 року 
(коли написано «Заповіт»).

1 Іри тій зустрічі Козачковський нагадав Шевченкові деякі його пое
зії, які той забув і тепер записав зі слів пам’ятливого госпо
даря. Удвох вони їздили в село Козинці на Дніпрі, а звідти 
Шевченко 13 червня човном поплив у Прохорівку, куди його

' Іш/ниНп В. С. Біографія книжки / /  Новые стихотворения... — С. 23 додатка.
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запрошували Максимовичі. У їхньому хуторі Михайлова Гора 
(на лівому березі Дніпра, трохи нижче Канева) Шевченко гос
тював днів десять. Тут він намалював портрети господаря та 
його дружини, робив ескізи, начерки дніпровських краєвидів. 
І багато часу проводив серед селян, знайомлячись із родинами, 
слухаючи перекази та пісні, записуючи фольклор і ведучи мову 
про те, що пекло селянам — що було і що буде.

Чи в цей час, чи (ймовірніше) пізніше щось сталося між Шевченком 
і Михайлом Максимовичем, чому переконливого пояснення 
так і не знайдено, — але Максимович згодом різко змінив своє 
ставлення до поета і після його смерті відмовлявся давати його 
біографам будь-які спогади (хоч на перепохованні в Каневі був 
і читав присвяченого Шевченкові вірша). Тільки М. Чалий пе
реказує його слова про те, що, в час побуту на Михайловій 
Горі, Шевченко «приходил только ночевать к нему, а остальное 
время проводил в поле и в других местах, где рисовал, беседо
вал с крестьянами... а в разговорах с женою его кощунствовал, 
что весьма часто делал и в больших компаниях» '. Можливо, це 
останнє зауваження випливло у зв’язку з інцидентом, коли 
Шевченка було заарештовано за «богохульство», тобто за не
обережні розмови на релігійні теми.

Залишивши у Максимовичів частину своїх речей (тобто маючи 
намір ще повернутися), Шевченко поспішає до своїх рідних, 
у Кирилівку. Дорогою заїздить ще до Городища та Млієва, де 
колишні кріпаки брати Яхненки та Симиренки побудували 
найбільшу тоді в Україні цукроварню та механічний завод, под
бавши про добру лікарню на 100 ліжок, школу на 150 учнів, 
у якій викладали вчителі з університетською освітою, гарні бу
динки ддя службовців, бібліотеку, церкву. На той час це було 
щось неймовірне. Побаченим Шевченко був зворушений до 
сліз. «Батьку, що ти тут наробив!» — вигукнув він, обіймаючи 
Яхненка.

Не те побачив він у рідній Кирилівці, куди поїхав 27 червня. Нічого 
не змінилося в кріпацькому житті братів і сестри, їхніх дітей.

Тринадцять літ не бачив він родичів і рідного села, рідної хати. Сам 
він змінився так, що й не зразу його впізнати, а тут переміна 
невелика.

Для Шевченка визволення селян з кріпацтва не було просто полі
тичною чи економічною проблемою, не було бажаним актом 
гуманності, — воно зачіпало всі фібри його душі, воно стосува
лося його особисто і всіх його рідних, а рідними в кріпацькій

1 Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка, — К., 1882. — С. 202.
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недолі були для нього не тільки сестри й брати, а й усі мільйон 
ни українських селян. Ось чому він був «нетерпимий» і не міг 
бути інакшим, коли йшлося про кріпацтво та про панів; ось 
чому конфліктував із тими, хто дотримувався «поміркованих» 
поглядів; ось чому не раз вертався до думки про те, що годі 
народові терпіти ярмо. Він шукав зустрічей із селянами, щоб 
почути їхню думку, вловити їхній настрій, бачив розгублене че
кання та невіру в панську ласку, але не бачив готовності пов
стати за свої інтереси — хіба що можна було надіятися на 
стихійний вибух. І сам він навряд чи міг щось відповісти на 
дошкульні селянські запитання. Хіба що гострою притчею. 
Мабуть, усе це додавало йому мук...

...Ця остання поїздка в Україну відрізнялася від попередніх. Не 
була вона такою насиченою зустрічами та подіями. І не лише 
тому, що тривала недовго і за Шевченком тягнувся шлейф жан
дармського нагляду. Це був уже не той молодий бунтівник, що 
тринадцять років тому, а втомлена тяжким життям, з підупалим 
здоров’ям і згірклою душею людина. Творчий вогонь не згас, 
інтерес до життя не впав, відчуття кревної причетності до свого 
народу ще більше загострилося, але від колишніх надій на 
близьке повстання України мало що лишилося, хоча привид 
селянської революції часом і з’являвся на горизонті. Але більше 
думалося про те, щоб дати народові книжку, освіту, щоб згур
тувати молодь для цієї довготривалої роботи. Тому так радували 
Шевченка діяльність «Громад», звістки про недільні школи, 
звертання до нього київського і харківського студентства, го
товність багатьох працювати для народу і серед народу. Власне, 
це були початки народницького руху, який не можна розгляда
ти як альтернативу рухові революційному, оскільки перший у 
кінцевому підсумку живив другий, що й показали найближчі 
десятиліття.

Шевченко побачив, що в Україні його ім’я не тільки не забуте — як 
він боявся, бувши на засланні, — а навпаки, звучить дедалі гуч
ніше; що до нього, до його ідей горнеться молодь. Але це була, 
на жаль, тільки невелика частина загалом сумного краєвиду ук
раїнської дійсності. Дві речі найбільше мучили Шевченка: сум
ніви щодо очікуваного, але такого проблематичного визволення 
селянства і безуспішність усіх спроб улаштування власного по
буту.

І ому повертався на чужину з печалями...

«Неофіти». «Марія»... Шевченка не раз називали співцем жіночої 
долі. Справді, переживання долі дівчини і долі матері — чи не
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головний емоційний нерв його поезії. Мабуть, тут і надзвичай
на чулість його великого серця, і обставини його життя: глибо
ка травма сирітства, болюча невигойна пам’ять про матір-страд- 
ницю, невистуджуване тепло спогаду про сестринське піклу
вання та про дівчину, яка до хлоп’яти недоглянутого «прийшла, 
привітала, / /  Утирала мої сльози / /  І поцілувала», на хвильку 
зробивши світ раєм... Але тут і сума баченого й чутого про 
кривди й наруги, яких зазнавали дівчата й жінки і через со
ціальну, і через моральну спотвореність світу; роздуми про без
захисність жіночого серця у цьому світі зла; про скоромину- 
щість і пропащість дівочого цвіту-краси в житейській задусі; 
про драматизм і висоту материнської місії. І все те так чи інак
ше співвідносилося з його уявленням про істинну людяність і 
пошукуваний шлях правди — і про святість материнства, втіле
ну в образі Марії, Христової Матері.

Під час нижньоновгородської «паузи», 8 грудня 1857 року він за
писує в «Щоденнику»: «В продолжение этих четырех дней 
писал поэму, названия которой еще не придумал. Кажется, 
я назову ее “Неофиты, или первые христиане”». І майже через 
місяць, 4 січня 1858 року: «Кулишу при письме послал свои 
“Неофиты”. Интересно мне знать его мнение о сем новом 
произведении».

У певному сенсі своїми «Неофітами» він немовби перегукується 
з «Енеїдою» Котляревського, де в костюмерії античної історії 
виставлено українське життя й український типаж. Але Шев
ченко не «перелицьовує», не комікує; він трагедійний, він 
справді пише про неофітів християнства і язичницький Рим, 
але пише так, що це водночас є й українського змісту поема 
(цю традицію блискуче розвине Леся Українка в своїх «антич
них» драмах). У ній відлунює актуальна суспільно-політична 
проблематика кінця 50-х років, озиваються тривоги і раз у раз 
вибухає гнів поета, який у засланні ще більше пересвідчився в 
злочинності деспотії та ще більше перейнявся ідеєю безглуздо
сті царської влади взагалі, а не тільки громадянським рахунком 
до того чи того царя. Тим-то обережніший і «прагматичніший» 
Куліш не на жарт стривожився, побачивши, що Шевченко вер
тає на старе, та ще й крутіше, — і поспішив зі своїми застере
женнями. Вже 20 січня він відповідає поетові: «Твої “Неофіти”, 
брате Тарасе, гарна штука, да не для друку! Не годиться напо
минать доброму синові про ледачого батька, ждучи від сина 
якого б ні було добра. Він же в нас тепер первий чоловік: якби 
не він, то й дихнуть нам не дали б. А воля кріпаків — то ж його 
діло. Найближчі тепер до його люди по душі — ми, писателі,
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а не пузатії чини. Він любить нас, він йме нам віри, і віра'не 
посрамить його. Так не тільки друковати сю вещ рано, да поз
воль мені, брате, не посилать і Щепкіну, бо він з нею всюди 
носитиметься, і піде про тебе така чутка, що притьмом не слід 
пускать тебе у столицю». Шевченко завжди шанував Кулішеву 
думку й прислухався до його порад, але не завжди слухався. 
26 січня він відписує Кулішеві, що не збирався віддавати 
«Неофітів» до друку, але Щепкіну просить передати.

Куліш, звичайно, мав усі підстави тривожитися за Шевченка: кар
тини пізньоримської деспотії в «Неофітах» надто вже нагадува
ли російську дійсність, а голос поета не раз зривається на емо
ційно наснажені анти царистські тиради, що ніби вивершують 
антицаристський пафос усієї політичної лірики Шевченка; 
зрештою, у пізніше написаній присвяті Щепкіну поет прямо 
наголошує надісторичність, спрямованість у майбутнє своєї 
«думи скорбної»:
...Перепливе вона Лету; 
t огнем-сльозою  
Упаде колись на землю  
І притчею стане 
Розпинателям народним,
Грядущим тиранам.

Раз у раз пророкує він їм страшну кару:
Не громом праведним, святим 
Тебе уб’ють. Ножем тупим  
Тебе заріжуть, мов собаку,
Уб’ють обухом.

Але не менш потужно звучить у поемі й прямо протилежний мо
тив: християнського благого всепрощення, християнської ве
ликодушності неофітів, «праведників», «преподобних», «святих 
мучеників» (згадаймо, що «святими мучениками» Шевченко 
називав і декабристів і розчулений був незлобивістю тих, що 
поверталися з Сибіру).

Суперечність цих двох мотивів — не випадкова. В Шевченковій 
поезії постійно співіснують (або й поборюють одна одну) «прав- 
да-мста» і правда-прощення. Перша має соціальний вимір, дру
га -  моральний, і вони не легко й не завжди узгоджуються і в 
людській душі, і в історичних діяннях людства. Шевченко то 
поривається до однієї, то втишує свою стражденну душу дру
гою. І не можна цього ставити йому на карб, як негоже абсолю
тизувати одне або друге; в тому й вічна цравда Шевченкова, що 
ііоіч) сумління розіп’яте на хресті оцих двох волінь: кара Божа
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й людська — і всепрощення Боже й великодушність людська. 
Якби він застиг в одному, він не був би великим поетом усе
людської міри, відкритим трагізмові світового буття.

Шевченкові неофіти — це не просто і не тільки «новобранці» хрис
тиянства в язичницькому Римі. Це всі ті, що наважилися ски
нути з душі пута олжі і «слово правди понесли //П о  всій не
вольничій землі». Всі апостоли волі. («Хвала вам, душі молодиє! 
//Хвала вам, лицарі святиє!» — це ж адресовано не тільки в да
леке тисячоліття; це й у свій час, і в усі часи.) Для Шевченкових 
сучасників тут не було загадки. А історія весь час розширювала 
коло можливих ототожнень і самоототожнень...

І все-таки центральний образ поеми — не Алкід та його друзі- 
неофіти, що обрали жертовний шлях нової віри, а мати Алкі- 
дова. Її страждання, її жертва — найбільші.

До Алкідової матері Шевченко говорить так, що вона мусить його 
чути, — як і до інших своїх улюблених героїнь: з тим самим 
безпосереднім переживанням і з тою самою нестримною лю
бов’ю: «А ти осталася одна, / /  Одна-однісінька надворі. / /  Моя 
ти доленько!» — голос поета щоразу переливається в голос ма
тері й навпаки. Але ця мати й відрізнена від інших Шевченко
вих героїнь тим, що її поставлено обіч Матері Божої, до якої 
поет звертається з прямим порівнянням: «...Тая мати ріки, море / /  
Сльози кривавої лила, / /  Так, як і ти. І прийняла / /  В живую 
душу світ незримий / /  Твоего розп’ятого сина!..»

Образ Богоматері настійно просився в Шевченкову поезію. 
В «Неофітах» він присутній мовби на відстані. На відстані мо
литви. Невдовзі вона постане всім своїм страдницьким і не по- 
святенницькому святим життям — у поемі «Марія».

Поему Шевченко написав після повернення з України, в Петербурзі, 
в жовтні—листопаді 1859 року. Але задум її виношував, мабуть, 
давно: згадаймо цитований раніше лист до Варвари Рєпні
ної від 1 січня 1850 року; та й звинувачення в «блюзнірстві», що 
стало приводом для арешту на Канівщині, так чи інакше свід
чить про те, що своя версія образу Матері Божої не давала йому 
спокою. Зрештою, і сама поема «Марія», бувши надрукованою 
(в «Кобзарі» 1876 року), викликала такі само звинувачення в 
«блюзнірстві». В чому ж тут річ?

Образ Матері Христа протягом багатьох століть був предметом не 
лише поклонінь, а й теологічних суперечок та більше — скеп
тичних і цинічних розумувань.

Тема непорочності Марії була однією з улюблених для богохульни
ків і атеїстів різних часів, не оминули її й філософи-раціоналіс- 
ти XVIII ст.; торкався її, апелюючи, як і Цельс, до античних
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міфів, і католицький священик Жан Мельє (1664—1729), «За
повіт» якого, виданий 1762 року Вольтером у скороченому 
вигляді (а повністю лише 1864 року в Голландії), був одним із 
перших творів соціалістичного утопізму.

Католицизм розвинув культ Діви Марії до поетичних висот, але він 
же й вироджувався до релігійного формалізму, особливо у 
єзуїтів, які віртуозністю поклоніння заступали щирість чуття.

Є велика різниця між таким формалізованим ритуалом пошанування 
Діви Марії в бюрократичній імперії Церкви — і тим безпо
середнім, щирим, сердечним почуттям, яким була оточена Мати 
Божа в українському народі. В цьому народному почутті втіли
лася вся глибина уявлення про святість материнства взагалі, 
про матір як заступницю за саме життя, бо ж вона його народ
жує в муках і вона його плекає. Саме це народне почуття — і в 
Шевченковій «Марії». Більше того, Шевченко тут — усвідомле
но чи неусвідомлено — йде за геніальним народним «приміти
вом» різдвяних співів, колядок і щедрівок, старовинних ікон і 
середньовічного вертепу, де Ісус Христос і Діва Марія «вроста
ють» у селянське життя, стають «своїми», близькими і зрозумі
лими; все незужите емоційне багатство народної душі, весь «за
пас» її людяності обертається на цих євангельських персонажів, 
так само небесних, як і земних, які і далеко, і поруч. І Шевченко 
говорить про Марію і вищою мірою побожно, і водночас із тією 
інтимністю, із тією безпосередністю співпереживання, що й 
про свою Катерину, Наймичку або тих безіменних дівчат, до яких 
постійно звертається зі словами спочування й застереження.

У дусі народного вертепу та колядки й оця несподівана добродуш
на мужицька іронія з приводу легендарної подорожі в Єгипет 
на ослиці:
Якби де на світі хоть раз 
Цариця сіла на ослицю,
То слава стала б про царицю  
І про великую ослицю  
По всьому світу. Ся ж несла 
Живого істинного Бога.
Тебе ж, сердешну, копт убогий 
Хотів у Йосипа купить,
Та здохла ти. Мабуть, дорога 
Таки завадила тобі?

І Іе може шокувати того, хто звик до церковної високопарності в 
мові про божествених осіб, — але в цьому велика правда, очи
щення легенди правдою: адже малий Ісус жив у бідній родині 
тесляра Йосипа, і пізніші учні його були рибарями. За характером
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побуту, змістом щоденних занять, тривог і клопотів, психоло
гією людських стосунків — це типове селянське життя, хоч єв
ропейського села як специфічного типу поселення в Іудеї не 
було. І Шевченків геній зміг так наочно «реконструювати» це 
життя, що, попри наближення його стилю до українського, 
воно сприймається як натуральне.

Але «побутовий» рівень бачення великої події світової історії аж 
ніяк не є стилістичним чи концептуальним зниженням. Це те 
приземлення, яке дає правдиву силу духовній висоті життя свя
тої родини. Як завжди, у Шевченка широкий емоційний діапа
зон і багатющий спектр інтонацій — від бурлеску (щоправда, 
тут його майже немає, але є «побутовість») до патетики. Інакше 
б він не зміг утриматися на рівні, якого вимагає образ Богоматері. 
Тим більше, що він зважується на зовсім нове і досить ризико
ване, неканонічне бачення. І річ не лише в тому «опобутов- 
ленні», про яке йшлося. Є ще кілька принципових моментів у 
Шевченковому мужньому і геніальному оновленні вічної теми. 
На один із них звернув увагу ще 1876 роьсу французький дослід
ник Еміль Дюран у своїй розвідці про Шевченка з нагоди вихо
ду в світ празького видання «Кобзаря». Подаю відповідний ури
вок у перекладі Трохима Зіньківського з його праці «Тарас 
Шевченко в світлі європейської критики»: «Шевченко в своїй 
поемі “Марія” зважився поводитися з такою ж самою просто
душністю (як в “Наймичці”) і з самою великою подією світової 
історії, ми хочемо сказати про Різдво Христове. Сю повість він 
обробив вповне з людського погляду, без ніякого сліду чудов- 
ності. В Марії поет знайшов змогу виразити сюжет, може в 
невірній, але глибокій і людяній думці. Євангелісти, а за ними 
й усі поети християнські наділяли Діві Марії роль пасивну і 
недбалу. Шевченко, навпаки, в сміливій інвенції, показує нам 
матір, що надихнула малому Йсусові думку, що він зробиться 
колись спасителем усіх людей. Вона готує його до сеї великої 
задачі. Пізніше вона провожає його в проповідництві, позирає 
здалеку на його, коли він провіщає слово Боже, підступає до 
його, коли той сам зостається, щоб полагодити його одежину 
пошарпану або принести йому води з криниці. Вона слідкує за 
ним на Голгофу і каже до дітей, що одні мали відвагу його ту
дою проводжати: “Нехай іде, нехай іде, отак і вас він поведе” і 
потім всіма покинута, без хліба і притулку, сконала бідуючи»1.

На інший момент указує М. Драгоманов у післямові до женевсько
го (1885 р.) видання Шевченкової поеми в російському пере-

‘У кн.: Зіньківський Т. Писання. — Львів, 1896. — Т. 2. — С. 71.
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кладі. Він звертає увагу на те, Марія, Йосип та Ісус висловлкх- 
ються в дусі понять про соціальну справедливість, які (а тим 
більше думки майже революційні) можуть здатися невластиви
ми тому часові. Однак насправді в древній Іудеї, каже Дра
гоманов, були люди такого способу думання. «В этом смысле, 
рассказ Шевченка правдив, потому что достаточно верно пока
зывает нам жизнь евреев того времени, когда жил Иисус. 
Шевченко прибавил только Иисусу и его отцу немного воль
ных мыслей нашего времени. Больше всего придал Шевченко 
таких своих мыслей Марии, матери Иисусовой». Але, власне, ці 
«додані» думки надають відомому євангельському сюжетові 
зовсім іншого характеру, що дає Драгоманову підставу говори
ти — в контексті розмови про варіантність відомих євангеліч
них оповідей — про своєрідне євангеліє від Шевченка: «Вот и 
Шевченко рассказал об Иисусе и его матери, Марии, согласно 
своим верованиям, своим мыслям и желаниям, составивши как 
бы свое евангелие, в котором изложил эти свои мысли и жела
ния. Желал же Шевченко, чтобы все люди (а не только люди 
одной веры или одного племени) были свободны и равны меж
ду собою и в своих правах, и в имуществе, чтобы не управляли 
людьми ни попы, ни помещики, ни цари. Желал он также, что
бы и женщины были равны во всех правах своих с мущинами. 
Поэтому Шевченко и говорит в своем евангелии, что отцом 
Иисуса был человек, который проповедывал людям волю, 
а мать Иисусову Шевченко вывел наставницей и его самого, 
и учеников его»'.

е є ще одна дуже істотна особливість у трактуванні Шевченком 
євангельського сюжету, а особливо — образу Марії. У Шевчен
ка Марія — не дружина тесляра Йосипа, а його наймичка. 
Наймичка — це ближче поетові. Першим провіщенням її май
бутньої незвичайної долі стає її дівоча краса. З великою відва
гою митця, але й з неменшим естетичним і психологічним 
тактом Шевченко ввів у свою «євангелію» епізод зустрічі Марії 
з безіменним апостолом, провісником приходу Месії, який ста
не батьком Ісуса. Ця зустріч вирішить долю не тільки Марії. 
І відчуття її доленосності підготовлене палким зверненням пое
та до своєї героїні («Маріє! Горенько з тобою! / /  Молися, сер
денько, молись!»), які ллються в тому ж річищі, що і його звер
нення до інших своїх героїнь-дівчат, яких він застерігає від не
бо шек, що чигають на їхню красу. Але тут є й інше. І надзвичайної

■іріи. Поэма Т. Гр. Шевченка с передним словом и замечаниями М. Драго- 
м.’ішжі. — Женева, 1885. — С. 45—46, 42—43.
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поетичної сили слова про те незмірно велике почуття, той во
гонь самозабуття, в якому народжується або гине особистість 
жінки; і водночас такої ж сили слова про позаособистісне зна
чення того, що станеться. Сама ж зустріч відтворена з якоюсь 
лагідною урочистістю, і в ній запановує духовний настрій: 
«А гость роззутий, / /  Умитий з кущі вихожав / /  В одному біло
му хітоні, / /  Мов намальований сіяв [...] І словеса його свя- 
тиє / /  На серце падали Марії, / /  І серце мерзло і пеклось!» 
Слова апостола: «Я Месію / /  Іду народу возвістить» — визна
чають її долю. Вона згадає їх, коли народить сина, — і вихову
ватиме його гідним майбутньої ролі Месії. І син, у повсякден
них життєвих враженнях набираючись мудрості, підтверджував 
її надію, її віру:
...Аж глядь,
Межи раввінами дитина,
Її хлоп’яточко, сидить 
І научає, неповинне,
Як в світі жить, людей любить,
За правду стать! за правду згинуть!
Без правди горе! — Горе вам,
Учителі архієреї! —
І дивувались фарисеї 
І книжники його речам.
А радість матері Марії 
Неізреченная. Месію,
Самого Бога на землі 
Вона вже зріла.

...Через п ’ятдесят років після того, як Шевченко написав «Марію», 
в Росії вийшов переклад розділу «Рукопис» з роману «Життя 
Ісуса» німецького письменника Густава Френсена, колишнього 
пастора. В ньому Ісус — один із п’яти дітей Марії та Йосипа, 
який в отакому природному житті, як оце у Шевченковій «Марії», 
через життєві враження, роздуми, спілкування з людьми і за
вдяки своєму люблячому серцю й великій душі осягає здатність 
сказати нове слово людству, вказати шлях людинолюбства — і 
тим стає Месією. Це дуже близьке до того олюднення Ісуса і 
Марії, що в Шевченка. Як і неприйняття формалізованого, бю
рократизованого культу їх: «...З доброго жителя степової рівни
ни, із сміливого героя та його простого, правдивого життя, 
з дивної, чистої, дитячої віри його і самотньої, сповненої роз
луки смерті — час, людська винахідливість і людське често
любство створили мертву, казкову істоту, що сидить у височині 
за хмарами, виряджена в золоту парчу, і править світом. А по
руч з ним, майже величніша за нього самого, сидить його мати.
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Його бідна, скромна мати! І навколо нього стоять у шовкових 
одежах з поважними, імпозантними, непорушними обличчями 
старі, розумні, палкі селяни, які колись-то босоніж ішли за ним 
піщаною дорогою»

Зовсім по-іншому, ніж у канонічних релігійних текстах, звучить у 
Шевченковій «євангелії» оте постійне «пренепорочная Марія». 
Звучить у його апокрифічному оповіданні так щиро і якось ніби 
оновлено, що й полемічності не відчуваєш. А вона є. І не тільки 
щодо канонічних уявлень про Пріснодіву, а й щодо звичаєвого 
ставлення до «покритки» — цього вічного Щевченкового болю: 
тут він подвигом життя Богоматері ніби освячує материнство 
взагалі і «незаконне» особливо (бо воно найстражденніше).

Забута всіма, Шевченкова Марія «померла з голоду».
Напевне, так не було. Може, це своєрідна реакція поета на малу 

увагу євангелістів до її постаті і долі. (І в сучасних Шевченкові 
чи пізніших працях про Ісуса Христа, наприклад, у славетному 
«Житті Ісуса» Е. Ренана, про Марію є лише побіжні згадки.) 
Голодна смерть «під тином... у бур’яні» має ще раз співвіднести 
образ Марії з образами покриток Шевченкової поезії. І під
креслити запізнілість і фальш пізнішого казенноцерковного зве
личення: «А потім ченці одягли / /  Тебе в порфіру. І вінчали, / /  
Як ту царицю...», — що в його очах рівнозначне нарузі: «Розп’яли / /  
Й тебе, як сина. Наплювали / /  На тебе, чистую, кати; / /  Розтли
ли кроткую!»

Але поема закінчується могутнім акордом тріумфу правди в люд
ських невольничих душах:
...а  ти...
Мов золото в тому горнилі,
В людській душі возобновилась.
В душі невольничі, малій,
В душі скорбящей і убогій, —

і цей образ відродження правди, потоптаної можновладцями, в сер
цях простого люду, є перифразою Шевченкового образу Украї
ни, уявлення про її долю — України, зрадженої і покинутої 
панством («елітою», по-теперішньому), але вічно живої і не 
зраджуваної в душі народу. Як на початку колись «Катерина», 
так і тепер, наприкінці шляху, «Марія» — говорять зрештою 
про Україну.

1 Гп-тавь Френсень. «Рукопись». Изъ романа «Hilligenlei» (Жизнь Иисуса»): Пер. 
с нем. -  СПб., 1907. -  С. 129.
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Слава і самотність (останні роки життя)... Повернувшись до Пе
тербурга, Шевченко знову опинився у вирі громадянського і 
мистецького життя. Він бере участь у виданні першого «товсто
го» українського журналу «Основа», який завдяки своєму доб
рому літературному рівневі здобув визнання і серед російської 
публіки. Підтримує зв’язок з організаторами недільних шкіл в 
Україні й укладає для цих шкіл «Буквар». Стає одним із за
сновників «Общества для вспомощенствования нуждающих
ся литераторов и ученых». Розширюється коло його друзів, 
але залишаються й старі. В радянські часи в біографіях Ш ев
ченка вважалося добрим тоном підкреслювати розбіжності 
між «революціонером» Шевченком з одного боку та «лібера
лом» Костомаровим і «буржуазним націоналістом» Кулішем — 
з другого, що нібито набирали характеру ворогування. Н езго
ди між ними справді траплялися. Інколи вони були зумов
лені різницею темпераментів та творчого типу (зокрема, 
Костомаров, скрупульозний дослідник, нерідко сперечався з 
Шевченком у конкретних історичних питаннях), а інколи — 
політичними розбіжностями (скажімо, Куліш дотримувався 
погляду, що шлях до волі лежить через освіту й культуру, тоді 
як Шевченко, не заперечуючи їх значення, все-таки знову схи
лявся і до революційного шляху). Але ці незгоди не заважали 
їхній співпраці й не затьмарювали дружби (це вже пізніше, че
рез роки після смерті Шевченка, Куліш змінить своє ставлення 
до нього, як, до речі, й Максимович).

Водночас не можна заперечувати того факту, що Шевченко дедалі 
більше зближується з російськими революційними демократа
ми, з гуртком «Современника». (Щоправда, різкого поділу на 
«табори», як це нерідко подавалося в радянські часи, насправді 
тоді ще не було, і в того ж Костомарова на літературних вечо
рах збиралися і Чернишевський, Сераковський, Калиновський,— 
і Кавелін, Білозерський.) М. Драгоманов досить обережно гово
рить про зближення Шевченка із «Современником»: «Шевченко 
став у Петербурзі трохи водитись із кружком “Современника”, 
який, як міг, проводив новоєвропейські філософічні думки» ', — 
і закидає Шевченкові відставання від цих думок; але він, по- 
перше, весь час, неправомірно й догматично вимагає від поета 
не дуже потрібної тому теоретичної системи (часом бувши глу
хим до власне поезії), по-друге ж, не міг володіти тим величез
ним фактичним матеріалом, який зібрали пізніші дослідники і

1 Драгоманов М. П. Літературно-публіцистичні праці у двох томах. — К., 1970. — 
Т. 2. -  С. 49.
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який засвідчує широчінь Шевченкових контактів навіть у"цт 
останні роки життя, коли вже давалися взнаки хвороби і втома.

Не можна сказати, що тільки Шевченко тяжів до революційно- 
демократичного кола,— там теж шукали в ньому спільника і 
союзника. Особливо, до сердечності, здружилися з Шевченком 
брати Курочкіни, які радо його перекладали (своєю чергою, 
Шевченко захоплювався сатирами Василя Курочкіна). Серед 
нових Шевченкових знайомих — поет-революціонер М. Ми
хайлов, видатні революційні діячі П. Лавров, М. Спешнєв, 
М. Шелгунов. На Грунті літературних інтересів триває спілку- 
ваннязО. Плещєєвим,!. Панаєвим, І. Тургенєвим. Відбувається 
і заочне знайомстов Шевченка й Герцена: в «Колоколе» з вели
кою симпатією згадують про українського поета, а він через 
співробітника «Современника» М. Макарова, який їхав за кор
дон, передає Герценові свого «Кобзаря» з «благоговейным по
клоном». Особливі стосунки склалися в Шевченка ще раніше з 
учасниками польського визвольного руху, і тепер вони наби
рали нового значення. Готувалося чергове польське повстан
ня (яке вибухне 1863 року), і поляки не без підстав розрахо
вували принаймні на прихильне ставлення такого авторитета, 
як Шевченко, до їхньої ідеї. Пізніше, після придушення пов
стання, серед документів слідчої комісії фігурували й такі, 
що говорили (може, перебільшено) про зв’язки поляків-рево- 
люціонерів з українським поетом та про їхні специфічні пла
ни щодо нього.

Бере Шевченко участь і в літературних читаннях у Пасажі. Разом з 
тим не залишає й роботи над офортами, хоч це й давалося йому 
нелегко: гравірування вимагає великої зосередженості та багато 
часу. А саме цього не давали йому обставини петербурзького жит
тя: на нього звідусюди «полювали» як на модну знаменитість.
І все-таки як офортист він уже тоді здобув визнання, а пізніше 
історики мистецтва відвели йому визначне місце в розвитку віт
чизняного гравірування. Ось що пише один із дослідників: «После 
возвращения в 1858 г. из ссылки Т. Г. Шевченко возобновил свои 
занятия офортом, которые не оставлял до конца своей жизни. 
Этот новый период характеризуется дальнейшим развитием ре
алистического метода и усовершенствованием техники офорта. 
Ряд копий с картин Мурильо, Рембрандта, К. Брюллова, М. Ле
бедева, А. Мещерского, И. Соколова послужили ему для разно
образнейших штудий офортной техники (игла, акватинта, ла- 
иис). В результате этих занятий на протяжении двух лет он со
здал замечательную серию автопортретов и портретов Ф. Бруни,
II. Клодта, Ф. Толстого и других. Они вошли в сокровищницу
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русского гравирования как золотой фонд реалистического ис
кусства. Замечательные по своей выразительности, блестящие 
по технике гравюры Т. Г. Шевченко до сих пор дают примеры 
высоких достижений в области офортной гравюры»'.

Понад рік тривало бюрократичне листування між Третім відділен
ням, Міністерством народної освіти та цензурними відомства
ми з приводу прохання Шевченка про нове видання «Кобзаря». 
Нарешті дозвіл отримано, але після немилосердного калічен
ня Шевченкових текстів. Після того, як П. Симиренко позичив 
гроші (з умовою повернення боргу примірниками книжки), 
«Кобзаря» видано в друкарні Куліша тиражем 6050 примірни
ків. Книжка знайшла швидкий і широкий відгук у російській 
пресі. Буквально через кілька днів у газеті «Северная пчела» за 
26 січня 1860 року з’явилося повідомлення: «Спешим уведо
мить наших читателей о выходе в свет стихотворений мало- 
российского поэта Т. Г. Шевченка, под титулом “Кобзарь”. Эта 
небольшая, но великолепно изданная книжка украсила бы каж
дую, самую богатую литературу: это истинно гениальные про
изведения даровитого художника. Шевченко — тип чисто на
родного поэта-художника; в нем, как в Крылове — Русь, отра
зилась вся Украина, поэтическая, философская, жизненная, 
будничная!»2. Ще захопленіше реагував журнал «Семейный 
круг» (1860, ч. 8, 25 лютого): «Т. Г. Шевченко — представитель 
малороссийских писателей, перед его гениальностью все по
корно склоняют свои головы, и нет ни одного украинского по
эта, который даже подумал бы о соперничестве с Шевченко. 
Нет в Малороссии ни одного порядочного уголка, в котором 
имя творца Кобзаря не произносилось с уважением и глубокою 
любовью; в народе поют его песни. Это высшая степень славы. 
Шевченко перестал теперь быть лицом, о котором суждения 
еще не установились, заслуги которого достаточно не обозначе
ны, и уже принадлежит истории. Это — самая видная, самая 
симпатичная личность Украйны нашего времени; на него обра
щены теперь взоры всех как на представителя народных дум, 
горя, желаний, радостей»3. (Цікаво, що автор цього відгуку, 
журналіст і перекладач Леонід Петрович Блюммер, пізніше, 
1866 року, засуджений до заслання, підписався українським 
псевдонімом — Крутоярченко.)

Невдовзі з’являються ґрунтовні рецензії, в тому числі й у «товстих» 
журналах. У третьому числі «Современника» за 1860 рік надру-

1 Корнилов П. Е. Офорт в России XVII—XX веков. — М., 1953. — С. 55—56.
2 Т. Г. Шевченко. Біографія. — С. 476.
3 Тарас Шевченко. Документа та матеріали до біографії. — К., 1982. — С. 348.
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ковано велику статтю без підпису, яка належала перу М. Доб
ролюбова (щодо його авторства не було сумніву). В ній доклад
но переповідано автобіографію Шевченка; з поетичних творів 
найбільше уваги приділено «Гайдамакам», яким дано високу 
оцінку; головним і найціннішим в українського поета визнано 
його глибоку народність. Однак коли Добролюбов із захватом 
пише: «...Він лишився вірний своїм першим дням, вірний своїй 
Україні. Він співає про її минуле життя, співає про її сучас
не — не в тих колах, які втішаються плодами новітньої росій
ської цивілізації, а в тих, де збереглась безхитросна простота 
життя і близькість до п р и р о д и » — то така характеристика все- 
таки звужує і Шевченкову народність, і його світоглядні обрії. 
Так само і в дуже прихильному відгуку М. Михайлова щедре 
увінчання Шевченка лаврами народного поета — народного 
швидше в етнографічному, соціально-побутовому, ніж громадян
ському і світоглядному розумінні, — порівняння з Кольцовим (!) 
і Бернсом обертаються недобачанням справжнього ідейно-ху
дожнього масштабу творчості Шевченка. Це тим дивніше, що 
М. Михайлов знав і позацензурні, «позакобзарські» його твори. 
Під цим оглядом інакше звучить рецензія в «Отечественных 
записках» (також у березневому числі) невідомого автора (здо
гадно — М. Костомарова). Фактично вона спрямована полеміч
но проти розуміння Шевченка як «народного співця», коло ін
тересів і засобів якого замкнене в світі традиційного україн
ського побуту та пісенно-баладного фольклору. «Його місце 
поряд з Міцкевичем і Пушкіним», — стверджує автор, ніби на
слухавшись отих похвал «від Кольцова». І далі говорить про те, 
що Шевченкова поезія — це вже історично новий етап розвит
ку української поетичної свідомості: «Його поезія йде на зміну 
народним пісням. Вона змушує визнати, що вироблене народ
ною думою не зникне, але повинно увібрати інші образи і по
вести до інших явищ в розумовому і діяльному житті народу. 
Те, ще насолоджувало безграмотних селян, тепер повинно зро
битись насолодою освіченого смаку; те, що існувало в уривках, 
повинно стати струнким, художнім творінням. Те, що, очевид
но, безплідно завмирало, як залишок безслідної старовини, що 
виживало з сил, а разом і з розуму, повинно стати моральною 
силою, що збуджує народ до дальшого саморозвитку». Полемічне 
спрямування має й думка автора про те, що Шевченко не є 
поет тільки українського життя й тільки українського народу 
(що звучало в багатьох похвалах йому): «Якщо збагнути поезію

‘Світова велич Шевченка: У трьох томах. — К., 1964. -  Т. І. — С. 59.
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Шевченка, виникає і утверджується думка і надія відродження 
маси, що раніше була засуджена на злидні під гнітом забобонів, 
від яких ми ще взагалі дуже не вільні, хоч і думаємо, що звіль
нились, — відродження маси не тільки малоросійської, але вза
галі всякої... Ось чому і великорос, і поляк, і німець, і француз, 
якщо тільки у нього є поетичне чуття і тепле, любляче сер
це, не залишиться без впливу від поезії Ш евченка»(Ц е остан
нє, до речі, дуже швидко почало справджуватися.) Рецензію, 
вочевидь, писала не людина «збоку», а така, що жила сама 
потребами української літератури. Так само і велика стаття 
Д. Мордовцева (Данила Мордовця) в ч. 6 журналу «Русское 
слово» — про незводимість Ш евченка до народно-поетичної 
традиції, хоч яка вона для нього важлива.

У ряді відгуків підкреслювалося, що Шевченкова поезія показала 
безглуздість уявлень про українську мову як нібито не придат
ну для високої літератури. А О. Плещєєв навіть стверджував: 
«Тепер ви на кожному кроці зустрінете у нас людей, що захоп
люються п. Шевченком, вивчають навіть малоросійську мову 
для того, щоб прочитати його вірші». (На його думку, змінило
ся ставлення до української мови порівняно з минулими деся
тиліттями: «Чудесні, вищою мірою поетичні й художні творіння 
Шевченка служать яскравим запереченням пануючій в нашій 
літературі років десять чи двадцять тому думці, що малоросій
ська мова нездатна до дальшого розвитку і життя, малоросій
ське не може дати змісту для художнього твору. Подивіться, як 
цією мовою, яка вважалась тоді провінціальним наріччям, Шев
ченко, як малоросійський поет, залишаючись народним, до
ступним простолюдинам, зумів внести в свою поезію елемент 
загальнолюдський» 2.)

Менш як через півроку після виходу українського «Кобзаря» 
з’являється «“Кобзарь” Тараса Шевченко в переводе русских 
поэтов», підготовлений зусиллями відомих російських поетів 
та перекладачів, серед яких: О. Плещєєв, М. Курочкін, Л. Мей, 
В. Крестовський, М. Михайлов, М. Берг, М. Гербель (упоряд
ник і редактор). До нього ввійшли і деякі нові твори Шевченка, 
але його політична поезія і далі залишається непрохідною для 
цензури. На російське видання теж відгукується преса, в росій
ських журналах з’являються нові переклади з Шевченка.

Здавалося б, Шевченко — на вершині успіху та слави.
Але — не бракувало й того, що засмучувало й пригнічувало.

1 Світова велич Шевченка. — Т. 1. — С. 66.
2 Там само. — С. 69.
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Глибокою травмою для Шевченка була і залишалася неможливість 
постати на весь свій справжній творчий зріст — через невбла
ганність цензури. Ці муки душі можна, мабуть, порівняти хіба 
що з тими фізичними муками, що їх завдавав «іспанський чобіт» 
інквізиції. «Звеличений творчим спогляданням дух дуже сильно 
відчуває потребу в повідомленні іншим свого твору» ’. Це, влас
не, головна потреба творця. Заради неї, щоб вернутися до жит
тя як творення, Шевченко мусив звертатися до своїх катів із 
проханнями, в яких сучасний цинічний пустопляс-красно- 
бай ловить його на «каятті», що, одначе, не віднімає величі 
Шевченкові й не додає благородства пустоплясові-краснобаю. 
Скільки зусиль доводилося витрачати йому на те, щоб дістати 
цензурний дозвіл, але результатом такого дозволу були тільки 
нові й нові катування поетової душі шляхом калічення його 
Слова! І не побачив він за життя жодного видання, в якому 
була б повнота його творчої потуги. Тому й тогочасна критика 
не могла адекватно оцінити Шевченка, навіть тоді, коли осипа
ла його похвалами й величала генієм. І не могло сповна втіши
ти те, що дедалі ширше й ширше, особливо в Україні, розходи
лися списки з позацензурною поезією...

Пекло душу й усвідомлення того, як багато часу, сил, здоров’я за
брала солдатчина, як утрачено «темп» у змаганні з непоступли
вим богом часу Сатурном і скільки загублено можливостей. Як 
зламано долю. Гіркоти додавали й мучили сумління невдачі зі 
спробами визволити з кріпацтва рідню. Не допомогло навіть 
сприяння видатних діячів російської культури, які, на пропози
цію 1. Тургенева, підписали до поміщика В. Фліорковського 
звернення від імені «Общества для пособия нуждающимся ли
тераторам и ученым».

Завжди емоційний, але самоконтрольований, Шевченко в останні 
роки нерідко втрачає самовладання. Давалися взнаки втома, 
недуги, побутова невлаштованість і... самотність. Пекуче від
чуття самоти — та жадання її позбутися — стають домінантою 
його душевного стану. І відбиваються на всьому — творчості, 
висловлюваннях у листуванні, поведінці. Відчуття самоти ти
хою тінню супроводило його ще з малих і молодих літ — як 
сирітство. Воно оберталося й особливою чулістю до дівочої ува
ги, бажанням бути привітаним, — а водночас відкритістю й 
співчутливістю до дівочого серця, чим сповнена Шевченкова 
поезія. З роками відчуття самоти природним чином набирає

' Вільгельмь Бельиіе. Релігия нашого времени'. Пер*, с нем. / /  Библиотека для 
всехъ. — № 39. — С. 33.
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форми потреби в рідній душі як дружині, як берегині родинно
го затишку. І тут доля повела з Шевченком жорстоку гру. На 
десять літ його викинено з життя, якраз на ті десять літ, коли 
саме й міг він улаштувати свої родинні гаразди. Оці десять ук
радених літ і відіграли фатальну роль у його особистій драмі. 
Солдатчина ще більше загострила почуття душевної, інтимної 
самотності, якої не могли компенсувати ніякі друзі, ніякі пуб
лічні визнання й пошанування, ніякі успіхи на громадській або 
творчій ниві. Він відчуває критичний брак часу, а це завжди 
породжує психологічну перенапругу й форсовані дії. У гаряч
ковій спробі одружитися з молоденькою акторкою Катериною 
ГТіуновою ще було захоплення чарівною особистістю чи, хай, 
ілюзією особистості. Далі залишиться — крім двох неодмінних 
умов: щоб була українкою і не панського роду — залишиться 
тільки самісінький мінімум практичних вимог: щоб була моло
да (потім — реальніше: не стара), чепурненька, чорнобривенька 
(або кирпатенька). Тобто, суто селянські критерії. Рівень «ви
мог» з кожним місяцем знижуватиметься, і вже мовчиться на
віть про щиру душу й доброту. Тільки пекельно-тоскна облога 
самоти й передчуття недалекої смерті можуть довести людину 
до такої крайності. І Шевченко з властивою йому одвертістю 
цього не приховує, хіба що думку про смерть якийсь час ще 
відганяє.

Остання спроба одружитися мала характер фатального захоплення. 
На дачі в Надії Забіли, сестри В. Білозерського, в Стрельні під 
Петербургом він улітку 1860 року побачив наймичку Ликеру 
Полусмак і захопився нею. Шевченкові на біду, це було таки 
захоплення. Які ідилії малювала Шевченкові його уява!

І яким гірким та принизливим було Шевченкове розчарування...
Однак, попри все це, не можна уявляти Шевченка останніх років і 

місяців життя як цілком замордованого особистими негаразда
ми. І трохи (а може, й досить таки) помилявся М. Драгоманов, 
коли закидав Шевченкові пасивність, громадянську й творчу, 
в цей останній період: «У такому стані (політичної, мовляв, не- 
сформованості. — І. Дз.) й здоровший чоловік, ніж Шевченко 
останніх років, не стане не то практичним революціонером, а й 
практичним громадянином узагалі. І ми справді бачимо, що 
Шевченко в 1858—60 pp. живе більше день за днем, ніж працює, 
та ще й за громадською працею [...] Шевченко просто заслаб 
тілом і духом і не міг вправитись із тією купою справ, про які 
тоді “галасували”, і засувавсь у свої особисті діла, як, напр.,
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сватання в Нижньому Новгороді, на Україні, в Петербурзі»1. 
Несправедливість цих слів очевидна. Ми вже бачили, якою 
людською трагедією було те, що Драгоманов називає «засу
ванням у свої особисті діла», і які перлини лірики з того вийшли. 
Взагалі Шевченко «постраждав» від Драгоманова не за себе, 
а за чужі гріхи: за своїх ідолопоклонників, які приписували йому 
й зайве. Але ж і Драгоманов вимагав від поета зайвого. Шевчен
ко не був (і не міг, і не повинен був бути) політичним діячем, 
партійним організатором і «пропагандистом» з тими «новоєвро
пейськими» і «соціалістичними» думками, з приводу нібито 
браку яких (і політичної освіти взагалі) в Шевченка так гірко 
ремствував Драгоманов. Потужний мислитель і кладезь знань, 
він, одначе, словесність сприймав переважно під кутом зору тієї 
історичної, соціологічної, етнографічної інформації, яку вона 
може дати, і був абсолютно глухий до позараціоналістичної ма
гії поезії. Це він переконливо засвідчив своїми дріб’язковими 
причіпками (гідними вченого педанта) до деяких Шевченкових 
текстів, а особливо своїми судженнями про його «розтріпаність», 
«недоладний спосіб розмови», коли поет «скаче од сліз до жар
тів», — тобто про те, що власне і є Шевченковим поетичним 
генієм: магматичний вилив чуття, спонтанність, бурхлива імп
ровізаційність, політональність — багатоголосся в одному голо
сі, — чим Шевченко випереджав свій час і що почасти сприй
няла поезія XX століття... А чого варта, скажімо, саркастична 
причіпка до Шевченкового: «Дніпро, брат мій, висихає, / /  Мене 
покидає», — в цьому, повчає Драгоманов Шевченка, «царі мос
ковські мало винні». Дивовижне несприйняття поетичної мета
фори — в запалі політичного вчительства! (До речі, це метафора з 
«Розритої могили», а не з «Великого льоху», як каже Драгоманов.) 
Це при тому, що Драгоманов не тільки визнавав велич Шевчен
ка, а й обстоював його від недругів, дуже багато зробивши для 
вивчення й популяризації поета.

Ні громадянський, ні творчий потенціал Шевченка не вигас і в ці 
останні тяжкі роки — роки недуг та, сказати б, кризи самовла- 
штування, хоч, звісно, сили людські не безмежні. Досить звер
нутися до праці Петра Жура «Труди і дні Кобзаря», в якій день 
за днем, місяць за місяцем, рік за роком скрупульозно зафіксо
вано все, що робив Шевченко і що діялося навколо нього, щоб 
пережити відчуття грандіозності цього життя, яке, словами са
мого Шевченка, є частиною життя його батьківщини. Та якою 
частиною! І останніх його років це стосується також.

1 Драгоманов М. Літературно-публіцистичні праці. — К., 1970. — Т. 2. — С. 95.
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Але вернімося до поезії. Хоч яким лейтмотивом звучить у ній сто
гін самоти, але Шевченко й далі залишається поетом над
звичайно широкого емоційного та громадянського діапазону. 
Навіть інтимна лірика його залишається багатобарвною. Наче 
всупереч мотивам безнадійної самотини, а може, і роз'ятрюючи 
їх, він пише справжні ідилії на родинні теми («Росли уку
почці...», «Подражаніє», присвячене Едуарду Сові). Важко пові
рити, що саме в ці тяжкі дні написано знані нам з дитинства 
«Ой діброво — темний гаю...», «Тече вода з-під явора...», «Над 
Дніпровою сагою» — перлини «пейзажної» (а власне психоло
гічної) лірики, перейняті світлим гармонійним настроєм пере
живання життя природи, з делікатною присутністю людини. 
Уривками згадуються колишні баладні мотиви («Титарівна-Не- 
мирівна»), вабить слов’янський фольклор («Подражаніє серб
ському»). І вперше береться він до перекладу чи переспіву «Слова
о полку Ігоревім».

Але цей період творчості Шевченка найбільш знаменний тим, що 
він — мабуть, мимоволі, — немовби доводить до вивершення 
деякі головні й наскрізні мотиви своєї поезії.

Написане 25 грудня 1859 року «подражаніє» «Осії глава XIV» — це 
немовби його прощальне слово до України. Воно завершує ту 
судну мову до земляків, яку розпочато «Посланієм...» 1845 року. 
З книги пророка Осії Шевченко вибрав останню главу, в якій 
накликається грізну кару на Ізраїль, якщо той не схаменеться і 
не вернеться до зрадженого Бога свого, — і розгорнув цей мо
тив у апокаліптичну картину погибелі України:
Погибнеш, згинеш, Україно,
Не стане знаку на землі.

«За що тебе Господь кара, / /  Карає тяжко?» — запитує поет і від
повідає: «За Богдана, / /  Та за скаженого Петра, / /  Та за панів 
отих неситих / /  До краю нищить...» Але це не повна відповідь, 
далі йде інша, що прямо заперечує поетове звернення до Ук
раїни як неповинної жертви («мій любий краю неповинний»: 
«Бо довго довготерпеливий / /  Дивився мовчки на твою, / /  Грі
ховную твою утробу...» І «довготерпеливий» присудив Україні 
найстрашнішу кару: «Сама розіпнешся. Во злобі / /  Сини твої 
тебе уб’ють...» Звичайно ж, це не пустий пострах: Шевченко на 
власні очі бачив здійснення цієї грозьби, що розтяглася й на 
півтора століття по ньому... Взагалі ж у «подражанії» — виру
вання настроїв, взаємозаперечень «обвинувачення» й «оборо
ни», що, одначе, не є ніяким хаосом, а є цілісним складним 
переживанням образу і долі України, нестямно рідної і тяжко 
гріховної в своїх «лукавих чадах». І поет неначе спиняє прокльо-
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ни й грозьбу «довготерпеливого» й знову бере слово собі: 
«Воскресни, мамо! І вернися / /  В світлицю-хату; опочий, / /  Бо 
ти аж надто вже втомилась, / /  Гріхи синовні несучи». І далі вже 
устами матері-України він застерігає «лукавих чад», що «пропа
дуть вони, лихі» за своє «безчестіє, і зраду, і криводушіє»; що 
«крикне кара невсипуща», і всюди їх «найде правда-мста». За 
цими емоційно наснаженими формулами-метафорами націо
нальної зради й розплати стояв цілком конкретний соціальний 
і моральний зміст, добре зрозумілий і Шевченковим сучасни
кам, і нащадкам, — хоч реальна історія людства ще ніколи не 
справджувала надій на осоромлення зла й торжество добра. Але 
ж для того, хто вірить у силу правди, — все ще попереду. І поет 
хоче, щоб ця його віра передалася самій матері-Україні, якій 
він «підказує» свої гарячкові слова:
Скажи їм ось що: — Брешуть боги,
Ті ідоли в чужих чертогах,
Скажи, що правда оживе,
Натхне, накличе, нажене 
Не ветхеє, не древлє слово 
Розтленноє, а слово нове 
М еж людьми криком пронесе
І люд окрадений спасе 
Од ласки царської...

Це «подражаніє» — може, «найзапекліше» з усього, що написав 
Шевченко. І не випадково мотив української покари обертаєть
ся пекельним гнівом проти царя як символу імперського гні
ту і лжі.

Антицаристські мотиви посідають настільки велике місце в Шев- 
ченковій поезії, особливо останніх років, що про це треба гово
рити окремо, тим більше, що нинішній читач не завжди «влов
лює» в них те, що належить не лише XIX століттю, а історії 
людства взагалі та має значення для нашого власного розуміння 
політичної свободи й моральної постави.

Пост гніву чи геній любові?.. Отже: як підсумувати Шевченкове 
ставлення до дійсності, до світу?

Була, і є, і завжди буде велика спокуса шукати ідейну або емоційну 
домінанту незводимого ні до яких домінант Шевченка. Крім 
однієї, про яку далі, — але вона настільки всеоб’ємна, що це 
вже щось інше: абсолют його духу.

Macro в Шевченкові бачили тільки (або насамперед) заклики до 
народного повстання, до соціальної (абр національної) помсти, 
розплати. Без цього, звичайно, Шевченка немає. Інші ж бачили
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і бачать тільки настрій євангельського милосердя, екстаз усе
прощення. І без нього Шевченка немає.

Але є третє, вище, в чому преобразується і перше, і друге. Що?
У Шевченка було те благоговіння перед життям, та довіра до нього, 

які набагато пізніше висловив Еріх Фромм у своїй праці «Мати 
чи бути?» (То have or to bee?»): «Любов і повага до життя в усіх 
його виявах, розуміння, що священним є життя і все, що сприяє 
його розквіту, а не речі, не влада і не все те, що мертве».

Суєтність і марність усіх надуманих, суспільними умовностями 
народжених уявлень, «цінностей» Шевченкова поезія виразила 
з великою силою, а в деяких («Колись то ще во время оно...» та 
ін.) поезіях мотив їхньої нікчемності перед простими і вічними 
виявами життя набирає гостро саркастичного звучання.

Колись гнівний і вибуховий Мікельанджело, титан духу, з гордістю 
сказав: «Не народилася ще людина, яка, подібно до мене, була 
б такою мірою схильна любити людей».

Його винятковість немовби коригує Василь Стефаник такими сло
вами: «Шевченко один був у нас, що любив страшно, без за
стережень і без претензій [...] Праця, робота, заслуги, користь і 
то все додатки хвилеві, котрі скорше або пізніше пропадають. 
Як ми станемо народом сильним, то забудемо за всі заслуги 
Шевченка, а лишиться лишень ідеал чоловіка, що любив кава
лок нашої землі. Дивний і рвучкий до себе і далекий, як сонце, 
що всіх гріє».

Хвороба. Смерть. Похорон... Вирішуючи Шевченкову долю в травні 
1847 року, імператор і його жандарми обрали для нього сол
датчину — «как для одаренного крепким телосложением». Ви
значення не позбавлене садизму. Тим часом не знати, чи справ
ді Шевченко мав міцне здоров’я. Ще в молодому віці, напе
редодні визволення з кріпацтва, його спіткало тяжке захворю
вання. Про характер його відомо лише те, що два тижні Тарас 
лежав у гарячці і втрачав свідомість. Іван Сошенко, який узяв 
на себе піклування про товариша, всерйоз боявся за його жит
тя. Восени 1839 року він пережив тяжку форму тифу. Дава
лася взнаки й невлаштованість побуту. Небезпечну хворобу пе
реніс Шевченко під час другої поїздки в Україну — в жовтні 
1845 року, з рецидивом у грудні, коли було написано «Як умру, 
то поховайте...» Переслідували його й простуди.

Але все це, зрештою, звичайні речі, які хоч і залишають свій слід, 
але згубно позначаються на здоров’ї хіба тоді, коли назбируєть
ся їх «критична маса». От власне ця критична маса недуг по
чала нагромаджуватися в засланні — тут було безповоротно
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підірване здоров’я Шевченка. Спосіб життя і моральні муки 
впливали не лише на душевний, а й на фізичний стан Шевчен
ка не менше, ніж хвороби — скорбут, лихоманка, ревматизм. 
У листах із заслання він гірко жартує, що «посивів, оголомозів», 
став «старим, лисим, усатим солдатом». А його в окремі періоди 
ще й муштрували нарівні з молодими новобранцями.

Повернення в Петербург, атмосфера визнання й шаноби, занурен
ня в активну громадську діяльність і творчу працю на якийсь 
час відновили сили організму, але повернути втрачене здоров’я 
не могли. До того ж побут його залишався невлаштованим, пе
тербурзький клімат гнітив його, а повернутися в Україну, де він 
сподівався ожити духом і тілом, не вдавалося.

Восени 1860 року починається та хвороба, що виявилася смертель
ною. Тодішня медицина кваліфікувала її як водянку. Друзі ото
чили Шевченка турботою, його лікували добрі фахівці, але за
собами тодішньої медицини зупинити прогресування хвороби 
не вдавалося.

Невесело починався для Шевченка новий, 1861 рік — останній рік 
його життя. Він ще не втрачає надій остаточно, не відмовля
ється від своїх великих планів. На початку січня пише до 
П. Симиренка: «Составил я и издал букварь для наших сель
ских школ в количестве 10.000 экземпляров и продаю его в 
пользу тех же сельских школ по три копійки за книжечку [...] 
Когда соберу за букварь все деньги, то думаю издать в таком же 
объеме букваря и личбу или арифметику. А потом космогра
фию и географию нашего края, преимущественно в большем 
объеме, но не дороже 5 коп. Потом краткую историю нашего 
сердешного народа. И когда все сие сотворю, тогда назову себя 
почти счастливым». Але тут же доводиться зізнатися: «О мно
гом и многом нужно бы писать вам, но я нездоров и так гнусно 
ослабил, что едва пером двигаю». Можна уявити, якою мораль
ною мукою була для Шевченка оця фізична безсилість у пору, 
коли стало можливим здійснювати стільки давніх задумів... «Так 
мені погано, що я ледве перо в руках держу, і кат його батька 
знає, коли воно полегшає», — пише він 29 січня до Варфоло
мія Шевченка. Але й у ці останні дні в листах до М. Чалого, 
Ф. Ткаченка, В. Тарновського він клопочеться про розповсю
дження «Букварів» на користь недільних шкіл... «Якби Бог поміг 
оце мале діло зробить, то велике б само зробилося».

Передчуття смерті бореться з надією. До старості ще ж дале
ко. Друзям каже про те, як не хочеться помирати. Ці складні 
почуття бачимо і в останніх його поезіях. У них і гіркота, і не- 
неселий жарт з приводу неминучого, і думка про вічність...
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За якимось незбагненним сценарієм Долі смерть почала тупцювати 
під дверима Шевченкової майстерні 25 лютого (за старим сти
лем, 9 березня за новим) у 47-му річницю від дня народження. 
Кількома днями раніше, 20 лютого, Володимир Жемчужников 
написав листа до Літературного фонду з проханням негайно 
допомогти Шевченкові, зокрема з огляду на невідповідність 
умов, у яких він перебуває, потребам лікування. «Живет он в 
Академии в комнате, разделенной антресолями на два яруса, 
спит в верхнем, где окно приходится вровень с полом, а рабо
тает в нижнем, где холодно. В обоих ярусах сыро, дует из окна, 
особенно в верхнем, потому что оно начинается от пола. Это 
способствует отеку ног и примешивает к существующей болез
ни простуду». Шевченкові запропонували перейти в лікарню. 
Він раніше відмовлявся, але тепер погодився. Та було вже піз
но. Настала криза.

25 лютого надходять вітальні телеграми, друзі відвідують Шевченка, 
але довго не затримуються, щоб його не обтяжувати. Постійно 
був коло нього М. Лазаревський. Приходили лікарі Е. Барі та 
П. Круневич, намагалися полегшити його страждання. Силь
ний біль у грудях не давав йому лягти, і він мусив сидіти. «Муки 
страдника буди невимовні, кожне слово коштувало йому страш
них зусиль», — згадує О. Лазаревський. Пізно ввечері на поба
жання хворого його залишили самого. Внизу чергували слу
га М. Лазаревського Іван Саєнко та академічний служитель 
Гаврило Єфимов. Шевченко то запалював, то гасив свічку, але 
до людей, що були внизу, не озивався. О п’ятій годині він по
просив служника зробити чай і випив склянку з вершками. 
«“Прибери ж ти тепер тут, — сказав Тарас Григорович служни
кові, — а я зійду вниз”. Зійшов Тарас Григорович у майстерню, 
охнув, упав, і о пів на шосту нашого дорогого, рідного поета не 
стало!..»

Сумна звістка вразила всіх друзів поета в Петербурзі — вона, сло
вами Л. Жемчужникова, «мов електрична іскра, пробігла по 
всіх, і невимовна туга огорнула наші серця»2; швидко діста
лася вона і в Україну. «26 лютого, о дванадцятій годині дня в 
Київській 2-й гімназії одержали телеграму від п. Каменецького, 
який повідомляв інспектора про смерть поета. Звістка про цю 
сумну подію рознеслася по місту з електричною швидкістю, — 
свідчив перший біограф Шевченка М. Чалий. — Учнівська мо
лодь завирувала.

1 Спогади про Тараса Шевченка. — С. 379.
2 Там само. — С. 372.
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Студенти, а також вільні від уроків гімназисти відслужили в універ
ситетській церкві панахиду. Того ж дня в деяких містах Малоросії 
та Галичини пам’ять народного поета була вшанована більш чи 
менш урочистими виявами співчуття до великої втрати всієї 
України. З виявом такого ж співчуття в редакцію “Основи” з 
усіх кінців Росії надіслано силу-силенну листів і віршів, з яких 
на сторінках журналу надруковано тільки незначну частину»'.

Відспівували Шевченка в церкві Академії мистецтв. Попрощатися 
з ним прийшли майже всі петербурзькі літератори, журналісти, 
художники, вчені. Крім українців — Костомарова, Куліша, Бі- 
лозерського, Честахівського, братів Лазаревських, Афанасьєва- 
Чужбинського — були Некрасов, Лесков, Достоєвський, Салти- 
ков-Щедрін, Микола і Василь Курочкіни, брати Жемчужникови, 
Помяловський, Шелгунов, Михайлов, Пипін, Панаєв, Микола 
і Олександр Серно-Соловйовичі та багато інших2.

Про похорон Шевченка залишилося багато спогадів очевидців. Усі 
вони підкреслюють те незвичайне збудження, шо панувало 
особливо серед студентської молоді, яка несла гроб на руках до 
самого Смоленського кладовища.

Промови над труною Шевченка не були ритуальним жестом. Вони 
були актом публічного осмислення його постаті, значення його 
для України та всього слов’янства. На цьому робили наголос усі 
промовці.

Поховали Шевченка в дощатій труні, але вистеленій усередині 
свинцем: бо вже вирішено було його перепоховати в Україні. 
Ще в день смерті, після панахиди, його друзі зібралися в Ми
хайла Лазаревського — душеприкажчика поета — й ухвалили:
1. Перевезти його тіло в Україну згідно з його поетичним за
повітом: «Як умру, то поховайте / /  Мене на Вкраїні»; 2. Вста
новити на його могилі пам’ятник; 3. Заснувати народну школу 
імені Шевченка; 4. Утримувати одного чи кількох стипендіатів 
у Київському та Харківському університетах, Одеському ліцеї 
та в Академії мистецтв; 5. Видати якнайкраще його твори; 
6. Призначити премію за кращий життєпис поета і за кращий 
критичний аналіз його творів; 7. Допомагати його рідним; 8. Від
відувати щорічно комусь із найближчих друзів покійного його 
могилу.

Програма досить скромна, але достойна. Проте через двадцять ро
ків М. Чалий у біографії поета залишає до неї такий комен
тар: «Усі ці чудові наміри близьких до поета осіб через нестачу

1 І ;ім с;імо. — С. 386.
Ч І . ІІІенчепко. Біографія. — С. 520.



матеріальних засобів залишилися нездійсненими та навряд чи 
коли й здійсняться»

На щастя, цей сумний прогноз зрештою не справдився, хоч довго 
ше Україна, під гнітом царату бувши, не могла гідно вшано
вувати пам’ять свого великого сина. Але все-таки два пункти 
з наміченої Шевченковими друзями програми були вже тоді 
виконані: прах поета перевезено в Україну й поховано на Ка
нівській горі; могилу хоч і не зразу було впорядковано, але її 
доглядали віддані пам’яті Кобзаря люди, і вона вже ставала міс
цем паломництва для тих, кому ім’я Шевченка промовляло до 
серця.

В Україну — назавжди... Відразу ж після похорону Шевченка його 
друзі почали клопотатися про дозвіл на перевезення праху пое
та в Україну. Велику наполегливість виявив молодий художник 
Григорій Честахівський, який познайомився з Шевченком у 
1858 році і перейнявся його долею. В кінці квітня дозвіл було 
одержано. 26 квітня труну було викопано з землі, в присутності 
друзів поета, покладено в свинцеву труну і поставлено на ре
сорні дроги. Куліш покрив труну червоною китайкою. Про
щальне слово сказав М. Костомаров. Зі Смоленського кладови
ща труну перевезли до Московського вокзалу. В поїзді її супро
воджували О. Лазаревський та Г. Честахівський. 27 квітня труна 
з тілом прибула до Москви, її перевезено на Арбат і поставлено 
в церкві Тихона. Відбулася багатолюдна панахида, з небіжчи
ком прийшли попрощатися О. Бодянський, М. Тихонравов. 
З Москви труну Шевченка повезли кіньми на спеціальних ре
сорних дрогах за маршрутом: Серпухов -  Тула — Орел — Во- 
лобуєво — Кошелівка — Дмитрівка — Севськ -  Есмань — Глу- 
хів — Кролевець — Батурин — Борзна — Ніжин — Носівка — Ко
зелець — Залісся — Бровари — Київ. Скрізь, особливо в Україні, 
багато народу приходило прощатися з Шевченком.

Цей шлях, як і потім шлях із Києва на Канівську гору, описано в 
усіх подробицях і в біографічній, і в популярній літературі.

Родичі й друзі вирішували, де поховати поета. Було кілька варіан
тів: на Щекавицькій кручі, на Аскольдовій могилі, у Видубиць- 
кому монастирі. Справу вирішило те, що Честахівський заявив, 
буцімто Шевченко перед смертю просив, щоби поховали його в 
Каневі. Зрештою, це відповідало духові Шевченкового «Запо
віту»: «...щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі було видно, 
було чути, як реве ревучий...» На цьому всі погодилися, й іс-

*Т. Г. Шевченко. Біографія. — С. 387.
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торія показала, наскільки це було вдале рішення -  можна ска
зати, конгеніальне образові великого поета України.

10 травня (за ст. ст.) відбувся похорон, який зібрав силу-силенну 
люду з передмість та навколишніх сіл. Протоієрей І. Мацкевич 
відслужив заупокійну обідню, а після панахиди виголосив над
гробне слово. Це було публічне слово священнослужителя про 
нелюбого офіційній церкві поета, сказане з  великою повагою 
до нього і з розумінням його значення в житті українського 
народу:

«Горы каневские, луга и долины украинские! Вы видите перед со
бой просвещенного, родного вам мужа, любившего Украину и 
любимого ею взаимно. От северной столицы России до нашего 
скромного городка — чей прах шествует? Кого провожают так 
далеко и с таким почетом? Мужа ли, исполненного воинских 
доблестей, или сановника, прославившего себя на поприще 
гражданской деятельности, действовавшего силою власти и за
кона? Нет, братия! Это Тарас Шевченко! Кто здесь не знает 
его? Он некоторое время был воин, но рядовой; он не был 
гражданским чиновником; но имя его известно всему краю, но 
дела его прославлены: его славный ум, его живые, никем не 
задобренные мысли и чувства, коими проникнуты его произве
дения, глубоко запали в сердца и души соотчичей.

Ты, древний Бористень, красующийся седыми волнами своими 
Днепр! Ты, кому судилось, наконец, на хребтах своих волн при
нести к нам прах Шевченко, — скажи ты нам о муже сем, до
рогом для каждого украинца Кобзаре! Было время, когда об 
Украине думали как о стране, недоступной для возвышенных 
чувств и мыслей; но Шевченко доказал, что сия забытая для 
народного просвещения страна имеет такое же сердце, такую 
же душу, доступную для всего высокого и прекрасного...

Пройдут века, и отдаленное потомство сынов Малороссии увидит 
и узнает, кто был Тарас Шевченко!..»'.

Про інші обставини похорону розповідав Григорій Честахівський у 
листі до Шевченкового приятеля Федора Черненка: «...Винесли 
гроб, поставили на козацький віз, накритий червоною китай
кою, а замість волів впрягся люд хрещений, і повезли, як слід, 
діти свого батька, що повернувся з далекого краю до свого дому. 
Як рушили од церкви, то везли парубоцтво, чоловіки і наша 
київська громада... Любі канівські дівчата везли батька України 
добрих верстов з вісім або й усіх десять... Котрі дівчата не мали

' ( Мери, и похороны Т. Г. Шевченко. (Документы и материалы). — К., 1961. — 
С. 77.
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де притулиться до Кобзаревого воза, напали на ліс і давай ла
мать віти і устилати дорогу кобзареві... Покрилась Кобзарева 
дорога зеленими вітами, як зеленим килимом заслана. Як вез
ли, то поперед усієї процесії несли портрет Кобзарів, і весь люд 
до малої дитини бачили, яким він був живим»

По-своєму доповнює цю інформацію рапорт начальника канівсь
кої повітової поліції Котлярова київському генерал-губернато
ру: «Погребение это происходило 10 сего мая в 3 часу пополуд
ни, при стечении народа около 2 тысяч человек, во время по
хорон было сохраняемо спокойствие и порядок. Над телом 
покойника говорено было две проповеди и шесть речей; первая 
проповедь произнесена была протоиереем Мацкевичем при 
выносе тела из церкви, а вторая — при самом погребении свя
щенником Чайковским. Во время же шествия похоронной про
цессии, когда останавливались для чтения над телом св. Еван
гелия, и при погребении покойника произнесено шесть речей 
на русском, малороссийском и польском языках [...] В про
поведи, говоренной протоиеереем Мацкевичем, преувеличено 
выставлены заслуги Шевченко как человека, хотя и не госу
дарственного, по его выражению, но старавшегося своим высо
ким умом разлить свет истины в здешнем крае; в произнесен
ных же студентами и другими попутными лицами речах выска
зано, что Шевченко был отцом Малороссии и Украины, что 
слава его не померкнет надолго и что в творениях его есть за
родыш будущего величия страны, им воспетой»2. До рапорта 
додано «Список лиц, прибывших из г. Киева в г. Канев на 
пароходе вместе с телом академика Шевченко» — названо 
24 прізвища. Невідомо, чи потрапляв у поле зору поліції Ми
хайло Максимович, який приплив на похорон на човні зі своєї 
Прохорівки і прочитав коло могили вірша, написаного на похо
рон поета.

Похорон тривав кілька годин, закінчився під вечір. «Опустили біле 
тіло в гроб, і почав народ розходиться... — писав Честахівський. — 
А декотрі остались ночувать на Тарасовій горі, і всю ніч огнище 
горіло, наче гайдамацтво ночувало в лісі з свяченими ножами».

Як бачимо, вже тоді — з легкої руки Честахівського чи ще когось із 
учасників похорону — місце вічного спочинку Шевченка стало 
зватися Тарасовою горою. І згадка про «свячені ножі» й гайда
мацтво виявилася не випадковою і озвалася в подіях і легендах 
навколо Шевченкової могили.

'Див.: Киевская старина. — 1898, февраль.
2 Смерть и похороны Т. Г. Шевченко. — С. 96—97.
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...Через два місяці після похорону, 12 липня, якийсь переляканий 
поміщик Парчевський інформує князя П. Лопухіна про те, що 
«г. Канев єсть центр заговора против помещиков, а Корсунь 
подручное место. Есть очень деятельные агенты между последова
телями Шевченко. Мы все на вулкане, неведение или беспеч
ность полиции удивительны». Полковник князь Лобанов-Рос- 
товський, до якого потрапив цей лист, подає рапорт київському 
генерал-губернаторові. Розпочинається нове коло поліцейсько
го листування.

Рапорти, листи, розпорядження йшли день за днем. 17 липня на
чальник канівської повітової поліції повідомляє непідтвердже- 
ну звістку про формування в повіті повстанчих загонів («трех 
шаек из крестьян»). Того ж дня він просить надіслати, «незави
симо от батальона Алексапольского полка», розташованого в 
канівському повіті, «еще хотя [бы] 2 роты пехоты». (Київський 
генерал-губернатор князь І. Васильчиков мусив стримувати своїх 
надто завзятих підлеглих.) Все це відбивало страх поміщиків і 
влади перед заворушеннями селян («в скором времени начнет
ся резня»), незадоволених грабіжницькою «реформою», — але 
набувало фантастичних форм. В одному з таємних поліцейсь
ких донесень читаємо: «...Верование в силу, славу и святость 
Шевченко до того стало фантастическим, что народ рассказы
вает уже о сбывшихся будто бы чудесах, например, что у одной 
женщины был сын калека, она только раз помолилась Шевченко, 
и сын ее будто совершенно выздоровел [...] В прошлую субботу 
могила Шевченко была окружена массою народа, простирав
шегося до тысячи человек [...] Народ приготовляется к ужасно
му беспорядку...» ‘.

Отак саме ім’я Шевченкове одних гіпнотизувало страхом, других — 
надією, і обидва ці почуття супроводжували і супроводжують це 
ім’я в століття, додаючи й своїх барв у вінок його безсмертя...

* * *

Незвичайним було життя Тараса Шевченка, незвичайними — по
хорон і могила, незвичайними стали і його посмертна доля та 
слава.

11 с лише його людський образ, а й різні моменти його долі набрали 
значення великих символів для українського народу в його іс
торії.

' ( 'морїї. її похороны Т. Г. Шевченко. — С. 111, 112.
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Хіба не є таким символом його посмертне повернення в Україну в 
травні 1861 року? І хіба є в історії якоїсь іншої літератури, в бутті 
іншого народу щось подібне до тієї прощі, яку в наш час здій
снили сотні людей, пройшовши той шлях, що ним вертався ве
ликий небіжчик на вічну Батьківщину?

Історія сама творила символи з епізодів Шевченкової долі. Один із 
таких символів пов’язаний з днем його перепоховання в Кане- 
ві — 22 травня (за новим стилем).

Щорічне відзначення 22 травня спершу знаменувало лише той дра
матичний факт, що жагуче Шевченкове бажання оселитися на 
рідній землі могло здійснитися лише в такій сакральній формі. 
Народ повернув собі свого пророка.

Але згодом, у міру того, як радянський режим дедалі більше поси
лював русифікацію і водночас фальсифікував образ і творчість 
Шевченка, — 22 травня стало символом протесту проти анти
української політики, символом боротьби за справжнього Шев
ченка і водночас символом самоствердження України.

Упродовж багатьох років у день 22 травня влада мобілізувала свої 
сили для вистежування і залякування «українських буржуазних 
націоналістів». І впродовж багатьох років українська громад
ськість робила того дня новий крок у своєму національному 
самоусвідомленні.

Отож ця дата посідає місце в низці найважливіших дат нашої на
ціональної історії, нашого національного самоствердження.

Протягом небагатьох років творчості Шевченко пройшов великий 
і складний шлях розвитку. Його поезія багатогранна і часом 
навіть суперечлива, та це неминучі суперечності інтелектуаль
них і духовних шукань, невтоленної думки. Водночас Шевченко 
дивовижно цілісний і послідовний, основу його єства склада
ють ті сокровенні думи, які проходять крізь усю його творчість 
поета, прозаїка, художника.

Найпомилковішим було б уявляти Шевченка статичним і одно
значним. Не менше спрощення — малювати його еволюцію 
як перманентну відмову від одного в ім’я другого. Звісно ж, між 
«Причинною» і «Неофітами», між ранніми баладами і пізніми 
біблійними «подражаніями» — величезна відстань, довгий і 
тернистий шлях, пройдений у муках, думах і трудах. Але цим 
шляхом Шевченко не відходив від себе, а йшов до себе. 
Мабуть, траплялося йому року десь, скажімо, 1840-го сказати 
слова, яких він не став би повторювати року 1860-го, та на
вряд чи знайшлися б такі, від яких довелося б чи хотілося б 
йому відмовитися. І не випадкове його звертання до власної 
Долі:
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...ми просто йшли;
У нас нема
Зерна неправди за собою.

Шевченко, як і кожен геній, весь — незкінченне і безперервне 
сплетіння самозаперечень і самостверджень, але його заперечен
ня ніколи не було простою відмовою від колишнього, а ствер
дження — простою заміною його новим. Це був складний про
цес поглиблення, збагачення, перетворення попередніх понять 
та їхнього активного входження в наступні, перевірка колишніх 
уявлень та ідеалів новими, виґрунтованими на більшому знан
ні, їхнє боріння та взаємозапліднення — тяжка, органічна і не- 
зупинна робота вивищення духу.

Справді: хіба могутня сила й обпалююча пристрасність його біблій
них псалмів та «подражаній» (на жаль, не відомих ширшому 
колу його сучасників) не є нова, вища якість колишнього Шев- 
ченкового бунтарського романтизму?

І хіба не те гостре відчуття своєї невлаштованості, самоти, «недолі» 
на чужині і не те жадання зустрічі з батьківщиною, з матір’ю 
Україною, які надихали його ранню поезію, — по-новому, по- 
інакшому і з особливою силою та зворушливістю залунали в 
його передсмертній ліриці: в тихій печалі, у невеселих думах 
людини, яка прожила гірке життя на чужині, що стала йому 
другою батьківщиною, дала йому і друзів, і ворогів, та не дала 
щастя; людини, яка позбулася ілюзій про Україну, але чує там 
свою домівку і туди поривається серцем, потребуючи і шукаю
чи душевного заспокоєння та останньої розради серед свого 
народу?

А драматична історія України, її героїчне і сумне минуле? Адже 
воно завжди надихало поета і було одним із живодайних джерел 
його натхнення. І якщо спочатку його зір вабили уславлені в 
легендах козацькі ватажки та гетьмани, а потім він «звузив» 
коло своїх захоплень до ранньої, героїчної доби козацтва, а в 
декому з пізніших діячів справедливо побачив «рабів, поднож- 
ків, грязь Москви, варшавське сміття», підмагачів в уярмленні 
Вітчизни,'— то це не означає, що минуле України в усьому 
його багатстві стало менше його цікавити, менше вже давало 
сил, віри, підпори у боротьбі за майбутнє свого народу. Швидше 
навпаки. Але тепер переважають не жалі за минулим і скорбота 
про втрати, а його драматична переоцінка. Поет бере з мину
лого уроки, співвідносить із сучасним і майбутнім, робить еле
ментом історичної перспективи. Шевченкоиа любов до України —

ПОРТРЕТІ! Д  І
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це любов сина до матері. В ній відданість і відповідальність, 
неможливість зректися, абсолют самоототожнення:
Я так її, я так люблю,
Мою Україну убогу,
Що проклену святого Бога,
За неї душу погублю...

Як це не схоже на патріотизм самовдоволення і хвастощів або на 
патетику співців імперій! Ось, наприклад, що каже про ім
перську гординю одного з них, Редьярда Кіплінга, його співвіт
чизник Гільберт Честертон: «Він захоплюється Англією, але не 
любить її, захоплюємося ми за щось, любимо — просто так. Він 
захоплюється Англією за те, що вона сильна, а не за те, що 
вона — Англія. Я не ображаю його, він, до честі своєї, сам у 
цьому зізнався із звичайною, живописною простодушністю. 
В дуже цікавих віршах він пише: “Була б Англія слабкою” (а не 
сильною і практичною, як йому здається)... “Я кинув би її”» '. 
Шевченко ж — навпаки; напевне, він любив би Україну вільну 
і сильну (про яку мріяв), але не так, не до всезабуття і бого- 
прокляття...

Шевченкова поезія давно стала найважливішим і нетлінним склад
ником духовного єства українського народу. Колись Генріх 
Гейне говорив про Біблію як «переносну вітчизну» євреїв — 
з нею вони, гнані, мандрували світом. Такою «переносною віт
чизною» для українців, куди б їх не закинула доля, був «Кобзар» 
Шевченка. І навіть у себе вдома, на «нашій, не своїй землі», він 
давав почуття вітчизни. Шевченко — це не тільки те, що вивча
ють, а й те, чим живуть. У чому черпають сили і надії. У глиби
ни майбутнього слав Шевченко свої непохитні заповіти синам 
рідної землі. Він говорив до мертвих духом, які ще мали пробу
дитися, і до живих, і до ще не народжених, і в Україні, і в сві
тах, — у кого ще є таке звертання до всього народу як до вічної 
категорії — і таке грандіозне розуміння народу як сукупності 
поколінь, і духу, і діянь — поза обмеженнями в часі та про
сторі?! І серед його заповітів перший і останній:
...Свою Україну любіть,
Любіть її... Во время люте,
В остатню тяжкую минуту 
За неї Господа моліть.

(2004 р.)

1 Честертон Г. К. О настоящих поэтах и прозаиках / /  Дружба народов. — 1995. — 
№ 8. -  С. 171.
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Коли я сказав одному своєму другові про те, 
що готуватиму виступ саме на цю тему, він 

І І І о сг- І  мене відраджував: мовляв, навіщо при-
LUGDMGHHOCpOOIfl 1 ВЄртати увагу до таких речей: їх або не зна- 
В СуЧОСНІО І ють, або скоро забудуть. На жаль, це не
Україні * і так. Різного роду антишевченківських пуб

лікацій більшає і більшатиме, бо шевченко- 
фобія — це прихована (а інколи й неприхова

на) форма українофобії, яка набирає обертів.
Початки шевченкофобії заклало жандармське літе

ратурознавство ще з початком поетової творчості. Прилучилися 
до неї київські поміщики, налякані легендою про те, що коло 
поетової могили в Каневі зарито ножі, якими повсталі селяни 
зводитимуть з ними рахунки, — були навіть вимоги прислати 
військо для захисту: через це тривало й відповідне службове 
листування. Але серйозної «інтелектуальної» потуги в кінці XIX — 
на початку XX століття надали шевченкофобії київські «русские 
националисты» й чорносотенці із «Союза русского народа», що 
обрали Київ — як «мать городов русских» — мало не своєю сто
лицею. Особливим ажіотажем відзначалися їхні антишевченків- 
ські кампанії під час ювілеїв поета — в 1911 та 1914 роках, коли 
київська українська громадськість намагалася дістати дозвіл на 
спорудження пам’ятника поетові й збирала кошти на нього. 
Кредо чорносотенців висловила газета «Кіевь» напередодні со
тої річниці від дня народження Шевченка: «...Был человек весь
ма малограмотный, невежественный, не подозревавший о су
ществовании знаков препинания и совершенно неспособный 
по своему умственному убожеству...»

Такі й подібні сліпоненависницькі речі пишуться й друкуються вже 
після того, як стали широко відомими спогади й відгуки про 
Шевченка видатних діячів російської літератури й культури; 
після того як слава його поширилася по всій Слов’янщині й 
досягла багатьох країн Європи; нарешті, невдовзі по тому, як 
нам’ять його було вшановано на урочистому засіданні Академії 
наук, де академік Д. Овсянико-Куликовський у спеціальній до
повіді, висловлюючи вже твердо означену компетентну думку 
літературознавчої науки, говорив: «Шевченка можна розглядати 
як поета національного відродження і як загальнолюдського 
поета — і таким чином вияснити значення Шевченка для 
України, для всієї Росії і для всього людства».

* іісміія у Льмінському національному університетівм. Івана Франка (15 верес
ни ,!()()6 року).



Але минуло майже сто літ, Шевченкова творчість постала на всю 
свою велич у панорамі слов’янських літератур; змінилася Укра
їна, світ змінився — не змінилися тільки українофоби і шевчен- 
кофоби. І знову на шпальтах їхніх видань у незалежній Україні 
розкошує те саме мракобісся.

Як останнє слово науки передруковуються імперські видання 
столітньої давності, спрямовані проти «малороссийского сепа
ратизма», і в колах інтелектуальствуючих невігласів їхню «аргу
ментацію» проти української мови й української національ
ності вважають не тільки достатньою, а й незаперечною. Такі 
публікації можна зустріти не лише в деяких донецьких, хар
ківських та інших регіональних виданнях, а й у «всеукраїн
ських».

Особливо вільно почувається троглодитська українофобія-шевчен- 
кофобія в Криму, і не випадково тут перевидали сумнозвісну 
книжку Олеся Бузини й розіслали її по школах. Ініціатором цієї 
«добродійної» справи виступив головний редактор газети «Крым
ская правда» Міхаїл Бахарєв, той самий, що, бувши депутатом 
Верховної Ради АРК, з її трибуни заявив: «Нет такого украинс
кого языка. Это язык черни... Это язык, который искусственно 
выдумали Шевченко и другие авантюристы. Я вам скажу больше 
того — нет и такой нации “украинцы”, как и нет никакого бу
дущего у Украинского государства» (див.: Зеркало недели,— 
1997. — 4 жовтня).

А ось інший головний редактор, уже донецької газета «Город», 
Владислав Ришков вітає учасників Міжнародного форуму ук
раїністів, який відбувся влітку минулого року в Донецьку і на 
який з’їхалися з усіх континентів сотні дослідників нашої іс
торії, культури, мови, в тому числі й люди з великим науковим 
авторитетом (до речі, з жодним із них донецькі засоби масової 
інформації не влаштували зустрічі, не провели інтерв’ю):

«Это, конечно, может вызвать какие-нибудь аналогии типа прове
дения слёта любителей сала среди сугубых вегетарианцев, но 
ведь, будучи в высшей степени гостеприимными людьми, мы 
же не станем вспоминать известную поговорку про незваного 
гостя, который хуже...»

Отже, «головний редактор» великодушно надає нам статус «незва
ного гостя» у своїй хаті... Або помилявся Шевченко, кажучи: 
«В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля», або в нашій хаті 
господарем почувається хтось інший, а ми — «на нашій, не 
своїй землі».

І «головний редактор» згадує Шевченка, але не для підтвердження 
своїх прав господаря в домі — тут для нього питань немає, —
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а щось ніби на предмет можливості притягти поста до кримі
нальної відповідальності за заклики до «противоправных дейст
вий» у «Заповіті».

Вдаючи, що не знає специфіки жанру заповіту в світовій поезії або 
й справді не знаючи («інтелектуал» же!), він з єзуїтським циніз
мом запитує, чому це поет закликає до повстання після своєї 
смерті замість очолити його за життя...

Тут немає можливості розглянути ширше коло інтелектуальних 
здобутків новітніх «чорносотенців», розсіяних по різних видан
нях. Але є вже й спроби концентрованого вираження мракобіс- 
ної ідеології. На одній із них я хочу зупинитися докладніше.

...Ця довгоочікувана книжка (довгоочікувана тому, що неодмінно 
мала з’явитися в незалежній Україні для повноти її образу) 
вийшла 2005 року в Луганську накладом 10 000 примірників — 
треба думати, поки що. Бо, напевне, ненависників України в 
незалежній Україні все-таки більше, ніж 10 000, а мірою нена
висті до Шевченка як символу України й концентрацією най- 
брутальніших лайок на його адресу — вона унікальна. Знов-таки: 
поки що. Автори — Николай Греков, іменований руководителем 
проекта; Константин Деревянко — религиозный философ, психо
лог-психиатр; Глеб Бобров — писатель. На останній сторінці об
кладинки вміщені фотопортрети цього творчого тріо, а руково
дитель проекта Николай Греков поділився зворушливим спога
дом: «Когда я учился в школе, в кабинете украинского языка и 
литературы висел плакат: “Витай українську мову — вона допомо
же тобі краще знати рідну”». Отож можна здогадуватися, в якій 
мовно-культурній атмосфері виростав майбутній руководитель 
проекта і яке знання української літератури, яке ставлення 
до неї і яке розуміння Шевченка виніс він. А втім, книжка й 
починається з гордовитого зізнання: «В начале 90-х пришла 
пора перечитать Тараса Шевченко. Не то, чтобы душа проси
ла. Скорее — напротив. После изучения в школе ничего такого 
(підкреслення автора. —/.Дз.) она больше не просила. Но слиш
ком уж  часто и назойливо звучали ежедневно со всех сторон 
его имя и его строки» (с. 4).

і цих слів і починається перший розділ книжки з багатообіцяючою 
назвою: «Давно пора...». Можна вже здогадуватися, для чого 
настала «пора» (точніше було б сказати: вернулася, бо ця пора 
настигає Україну не вперше), але щоб уже зовсім не було сум
нівів, видавці на другій сторінці обкладинки вмістили — під деві
зом «Триста лет вместе» — кольорову карту «Территория Украины 
в 17 веке». Карти «Территория Московского царства в 17 веке» 
(або й раніше) — звісно, немає.
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Книжка трьох авторів має ударну назву: «Шевченко -  крёстный 
отец украинского национализма». З цим визначенням можна 
було б і погодитися, якби йшлося про розуміння націона
лізму як ідеології національного визволення або про те ро
зуміння, виходячи з якого Анатолій Луначарський говорив 
про «революційно-демократичний націоналізм» Шевченка, 
стверджуючи, що він більший за найбільших «поетів-націо- 
налістів» — Міцкевича, Петефі, Ф’єсколо... Але автори націо
налізм розуміють на суто обивательському рівні й головним 
нервом Шевченкової поезії оголошують ненависть до росіян, 
до всього російського і до Росії як історичного феномена.

Немає потреби доводити, що автори цієї книжки — «принципові» 
шевченкофоби. Вони самі декларують це на кожній сторінці з 
достоїнством безстрашних невігласів. Але їхня шевченкофобія 
якась... сказати б, дуже простодушна. Вони цитують Шевченка, 
не розуміючи його. Бо якби розуміли, то їм було би соромно 
за себе. Натомість вони — свята простота! — переконані, що 
соромно має бути великому поетові, соромно має бути нам з 
вами, його шанувальникам, соромно має бути поколінням лю
дей, яким Шевченкове слово западало в душу, соромно має 
бути десяткам великих людей XIX і XX століть, які схилялися 
перед Шевченком і присвятили йому захоплені відгуки різни
ми мовами світу, соромно має бути тим мільйонам людей де
сятків національностей, які йшли і йдуть на поетову могилу як 
до святині, соромно має бути, зрештою, історії світової літера
тури, в якій Шевченко посідає місце в сім’ї геніїв. Я вже не 
кажу про те, що для них не існує величезної наукової літера
тури про Шевченка. Тільки час від часу вони зверхньо став
лять свої «вопросы шевченковедам», не маючи й гадки про те, 
що відповіді на ці «вопросы» давно дали і шевченкознавство, 
і сама історія. Якщо це зарозумілість, то надто жалюгідна у 
своєму непроторенному невігластві. Втім, за цитування Шев- 
ченкових інвектив проти деспотії та «плачів» про долю України 
можна їм подякувати: адже книжка розрахована на специфіч
ну публіку, в якій переважатимуть ті, хто ніколи не тримав 
«Кобзаря» в руках, тож уперше почуте слово великої правди 
на когось може справити й зовсім не те враження, на яке 
розраховують автори.

Щиро дивуються автори, чого це Шевченко плаче, що «Украйна 
гибнет». «Странно только одно, — “в’їдливо” іронізують во
ни, — почему-то этого никто не видит» (с. 150). Невже ніхто 
так-таки й не бачив? Коли про це говорив Шевченко, то він 
картав незрячих: «осліпли, не бачать». Картав тих, хто «кайда-
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нами торгував». Тих, хто духовно осліплював народ. А народ ' 
бачив. Це ж він склав пісню: «Катерино, вража бабо, що ти 
наробила — Степ широкий, край веселий ти занапастила». 
Бачили й автори козацьких літописів, бачили й такі козацькі 
ватажки, як Гордієнко та Калнишевський. Бачили й ті лібераль
ні чи й революційно настроєні українські шляхтичі, які покла
дали надії на Наполеона або які шукали контактів з польськи
ми революційними групами, з російськими декабристами,— 
і серед самих декабристів були люди, які бажали Україні іншої 
долі.

Але те, що Україна гине і може загинути, якщо не усвідомить тра
гізму свого становища, Шевченко справді побачив зіркіше за 
всіх, гостріше за всіх пережив і потужніше за всіх закликав не 
коритися загладі. Тому й назвали його «пророком», хоч би як 
глузували з цього мізерні циніки. Луганські автори протистав
ляють Шевченкові Костомарова, ніби шануючи останнього і 
солідаризуючись із ним. То хай би й послухали росіянина 
Костомарова, Шевченкового «подельника», як вони висловлю
ються. До речі, чому б їм не проштудіювати укладені Косто
маровим «Книги битія українського народу» та й не поділитися 
своїми враженнями?

Тим часом — враження Костомарова від першого прочитання 
Шевченка:

«Тарас Григорович прочитав мені свої недруковані вірші. Страх 
огорнув мене... Я побачив, що Шевченкова муза роздирала за
слону народного життя. І страшно, й солодко, й боляче, й при
вабливо було туди заглянути!!! Поезія завжди йде попереду, зав
жди відважується на сміливе діло, її слідами йдуть історія, 
наука та практична праця... Тарасова муза прорвала якусь під
земну гать, уже кілька віків замкнену багатьма замками, припе
чатану багатьма печатями, засипану землею, навмисне зораною 
і засіяною, щоб сховати для потомства навіть пам’ять про це 
місце, де є підземна порожнеча. Тарасова муза ввійшла в цю 
порожнечу із своїм незгаслим світильником і відкрила за собою 
дорогу і сонячному промінню, і світлому повітрю, і людській 
цікавості. Легко було входити в це підземелля, коли повітря 
туди дістанеться, але яка людська сила може встояти проти ві
кових випарів, що вбивають в одну мить усі сили життя, що 
гасять усякий земний вогонь!.. Однак поезія не злякається нія
кого згубного випару, якщо вона справжня поезія, і не погасить 
її світильника ніяка історична або моральна вуглекислота, цей- 
бо світильник горить нетлінним вогнем -  вогнем Прометея...»
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Ось чому від Шевченка починається новий етап української іс
торії, української світоглядної думки. Але щоб це зрозуміти, 
треба не бути сліпоглухонімим до високої поезії і треба хоч тро
хи знати історію України з автентичних джерел, а не тільки з 
російської монархічної історіографії, і не сікатися до Шевченка 
із запасами власної «історичної або моральної вуглекислоти». 
Звичайно, можна і Шевченка, і всю реальність сучасної йому 
України спростувати посиланням на Гоголеві «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» та на пушкінське захоплення «живым описа
нием племени поющего и пляшущего», — як це і роблять лу
ганські автори, іронізуючи з Шевченкового «Якби ви знали, 
паничі...». Але на це вже, кажуть розумні люди, «немає ради»...

Як особливою є шевченкофобія ненависницької трійці, так особ
ливим є і її фальсифікаторство. Це навіть не навмисна страте
гія, а якась природна стихія, в якій взаємодіють і одне одного 
употужнюють — невігластво, нестримна злоба і мертва відпор- 
ність до поетичного слова. Тому якось і незручно закидати їм 
фальсифікацію: вони просто писали як могли. А фальсифікація 
виходила сама собою, може, й мимовільно.

Ось, наприклад, згадана вже наскрізна ідея книжки: Шевченко не
навидів росіян, їх звинувачував у всіх бідах України. Чи варто 
їм пояснювати, що Шевченко вбачав ворога в Російській імпе
рії, в російському царизмі, в російському деспотизмі, а не в 
росіянинові як представникові нації? Чи варто і чи можливо їм 
це пояснити, коли цих речей вони принципово не розрізняють, 
для них це все одне й те саме? Картає царів — отже, ненавидить 
росіян, бо царі ж російські! — отже, «из всех русских наиболь
шей ненависти достойны, конечно, русские цари», — іронізу
ють автори (с. 37). Висміює модну псевдовчену мудрість — для 
авторів це привід приписати поетові уявлення, що «русские — 
это недоумки, которые и солнцем недовольны [...] Русские, на
верное, рассказывали ему про Коперника и гелиоцентрическую 
систему. А он не поверил» (с. 68—69). Говорить про «моска
лів» — так це про росіян взагалі, а не про тих, на означення 
яких народ і слово це створив, і не про тих, хто здійснював ім
перське «освоєння» України. Може, порадити їм почитати, що 
писали про цих росіян інші росіяни, від Герцена починаючи? 
Даремна справа. Може, нагадати, що говорили і писали про 
Шевченка ці інші росіяни? Може, назвати тих із цих інших 
росіян, з якими Шевченко був у найщиріших дружніх стосун
ках? Дарма й дарма. Бо, певно, в очах авторів ці росіяни — нія
кі не росіяни, а революціонери й атеїсти. Якщо їм вірити, то у 
Шевченка «и слова доброго о русских не найти».

105
104



ЛІТЕРАТУРНІ

ПОРТРЕТІ!

І Вон Пзюбо ■3 KPUHUUi

А Т
Отже: невігластво, злоба, глухота до поетичного слова.
Невігластво як джерело палкого натхнення виявляється в цілкови

тому незнанні України, її історії, культури, а через це довільно
му поводженні з окремими фрагментами неогіанованої цілості; 
у незнанні того (чи небажанні знати), чим було кріпацтво, чим 
був царизм, чим була Російська імперія для неросійських на
родів, та й для самих росіян. Не знаючи цього або вважаючи 
таке знання некорисним для себе, можна, звичайно, брати в 
лапки слова «класова експлуатація», «національний гніт», зух
вало гадаючи, що іронічними дужками можна викреслити з іс
торії пам’ять і про страшні знущання кріпосників з «крещёной 
собственности» (О. Герцен), і про довгий мартиролог жертв 
принципу «самодержавия, православия и народности» по-мос- 
ковськи. Але пам’ятатимемо, бо все це зафіксоване в документах 
і в класичній літературі...

Новітні апологети російського самодержавства вважають, що іс
торія підкинула їм козирний аргумент для його реабілітації. 
Ось і творча трійця пише: «Что можно сказать в защиту са
модержавия? Всё уже сказала сама история. В сравнении 
с трагедией украинского и других народов под властью без
божников XX века его “страдания” под властью христианско
го монарха кажутся просто санаторием» (с. 50). Що сказали б, 
піднявшись із могил, ті, хто побував у цьому «санаторії»? Навряд 
чи втішило б їх те, що їхнім нащадкам випало ще більше лихо.

Це, сказати б, невігластво (і цинізм) на макрорівні. На мікрорів- 
ні — бачимо незнання й ігнорування обставин життя і твор
чості Шевченка, літературного життя його доби, слов’янського 
і європейського контексту його поезії. Глузуючи з Шевченкових 
плачів про долю України, вони навіть не здогадуються, що ве
ликі поети всіх поневолених народів плакали над долею своїх 
народів: Міцкевич і Словацький — над долею Польщі, Петефі — 
над долею Угорщини, Леопарді — Італії, Ботев — Болгарії, 
Коста Хетагуров — Осетії, Янка Купала — Білорусії, Райніс — 
Латвії, — цей ряд можна продовжувати й продовжувати. Одним 
розчерком потрійного пера оголосивши поему «Марія» бого- 
хульською, вони не просто ігнорують оцінки, скажімо, такого 
християнина, як Борис Пастернак, не говорячи про інших ви
датних письменників і дослідників, від Драгоманова починаю
чи, а й засвідчують цілковите незнання інтерпретацій цієї теми 
и європейській літературі, мистецтві, філософії...

Один із розділів книжки має назву: «Обвиняется Господь Бог». Це 
так вони інтерпретують постійну напружену зверненість поета 
до Бога як найвищого адресата своїх роздумів про таїну буття і
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злигодні людської долі, про призначення людини і народів, про 
невідповідність поведінки людей і особливо можновладців 
Христовим заповідям, про осквернення земного раю і надій на 
рай небесний. Натрапивши на зболені слова:
Нема раю на всій землі,
Та нема й на небі, —

вони сприйняли їх не як поетичну метафору, а з міліцейською бук
вальністю (взагалі поезію вони читають, як протокол службово
го розслідування) і з відповідними висновками: «Итак, рая нет. 
Но Бог всё-таки существует (как это возможно — пойми, кто 
сможет!). И Он объявляется сообщником человеческих пре
ступлений. Логика простая: “Каин убил Авеля. Кто виноват? 
Правильно: Создатель”. Железная логика (или скорее дубо
вая?)» (с. 10). Таке враження, що це вони самі про себе, бо 
«логіка», яку щойно продемонстрували — лише продукт їхньої... 
ну, мабуть, уяви не можна сказати, бо надто простолінійно, як 
у авторів передвиборчих «тез».

Де тут уже нагадувати їм про те, який глибокий і драматичний 
зміст мало звертання до Бога у світовій поезії та філософії, який 
спектр людських духовних і соціальних переживань у цьому 
діалозі з Богом розгортався! Не бачачи в таких зболених звер
таннях до Бога нічого, крім «ненависти к Богу», автори засвід
чують фальшивість свого ритуально-заскорузлого «боголюбс- 
тва», позбавленого сумнівів перед обличчям буття, мук, осо- 
бистісного осягнення людського стояння перед Богом, — усього 
того, чим століттями жила і живе світова поезія...

Трагічні медитації зі збірки «Три літа» дали «матеріал» ще для двох 
позовів поетові: «Шевченко признаётся, что в его сердце пус
тыня» (це з приводу: «Невеликії три літа [...] / /  Опустошили 
убоге / /  Моє серце тихе...». — І. Дз.) — і: «Шевченко познал исти
ну: люди — это змеи. Он начал лечить своё разбитое сердце ядом 
и выть совой» (с. 81, 83). Це — «нищівний», на думку авторів, 
коментар до картини душевної драми поета, обставини і причи
ни якої знає або може зрозуміти кожен нормальний читач. Але 
авторам мало показати свою тупуватість, їм так кортить додати 
ще й підлуватість. І вони додають: «Особенно трудным выда
лось, как мы видели во второй части, лето 1843 года, когда 
Шевченко входил в “товариство мочемордів” со всеми вытека
ющими из этого членства обязанностями, а параллельно “скрізь 
був й все плакав: сплюндрували нашу Україну катової віри ні
мота з москалями — бодай вони переказились”. Плюс ресторан 
Излера, плюс Адольфинки из дома терпимости и т. д. и т. п. 
Какое же сердце выдержит такие перегрузки» (с. 82). Чи не на-
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гадує це «логіку», стиль та інтелектуальний рівень «слідчих дій» 
КГБ проти «дисидентів» I960—1970-х років? Та сама нездатність 
уявити будь-яку іншу мотивацію недоступного їм мислення, 
крім своєї ницої, та сама хамська пристрасть лізти в душевний 
світ людини своїми брудними чобітьми...

...Не зупиняються і перед зовсім уже очевидним, нахабним шу
лерством. Процитувавши славетне Щевченкове:
У всякого своя доля 
І свій шлях широкий:
Той мурує, той руйнує...
...А той нишком у куточку 
Гострить ніж на брата, —

додають: «Последние слова, судя по всему, автобиографичны» (с. 71).
А ось як коментується відомий вірш із засланської «захалявної 

книжечки» — про розмову двох солдатів, українця і росіянина, 
двох братів по нещастю. «Вот задушевная поэтическая сцена: 
один солдат жалуется другому на обидчика-помещика. В конце 
говорит: “А знаєш, його до нас перевели із армії”. И слышит в 
ответ: “так что же? Ну, вот теперь и приколи!”». Автори обачно 
промовчали про характер «обиды», бо це не вписується в їхню 
тезу про благодать російського кріпацтва. «Не помітили» вони 
й того, що пораду «приколи» дає солдат-росіянин (способи 
помсти за такого роду кривди були однакові скрізь, де знущан
ня кріпосників переходили всяку межу терпіння), — а що ук
раїнець відхиляє цю пораду. І річ не в тім, що він українець, а в 
тім, що це одна з типових постатей Шевченкової поезії цієї 
пори, коли він з особливою любов’ю малює образи людей, пе
рейнятих християнським милосердям і всепрощенням. А що ж 
кажуть автори? А ось що: «Какую же ещё сцену мог воссоздать 
первый украинский приколист Тарас Ш евченко?» (с. 72). Буває, 
у подібних випадках кажуть: «Хай це залишиться на совісті 
автора». Але цього разу таке відсилання було би безадресним, 
і не тому, що авторів аж троє...

Друге джерело натхнення — злоба супроти Шевченка як символу 
українства. Вона вихлюпується на кожній сторінці. Автори не 
удостоїли Шевченка жодним не те що об’єктивним — де вже 
там! — а й  просто толерантним, задля формальної пристой
ності хоча б, словом. Про великого поета вони говорять з па
тологічною безпардонністю нікчем: «поэт-зомби», «деформи
рованная личность», «войдя в раж, стал неудержим в своей 
лжи», «продавший душу» дияволу, «брехака», Каїн — бо «ока
янний» — і т. д. (див. с. 72, 74, 80, 81, ЮР, 113, 115 та ін.). На тлі 
цих пароксизмів уже майже джентльменськими виглядають



такі перлини московсько-православної віротерпимості: «укра
инский папа римский», «Тарас Первый», «украинский кобзар- 
ско-папо-римский язык». Це останнє — про переспіви псал
мів Давидових; з традицією їх поетичного переспівування, на 
відміну від буквального перекладання, автори теж, виявляється, 
не обізнані. Багато світових поетів давали свої вільні переспі
ви з них. Від Шевченка ж вимагається суворе дотримання біб
лійного канону, не припускаючи жодного «неблагоговійного» 
слова про подвиги царя Давида, серед яких були, як відомо, 
й досить сумнівні. Але ж він, кажуть автори, покаявся перед 
Господом, — отже, будь-які питання знімаються. А оскільки 
автори не страждають на почуття гумору, то, скажімо, «лов
лять» поета на тому, що тоді як у Біблії про дівицю, якій до
ручено було зігрівати постарілого царя в ліжку, сказано тільки 
однією фразою: «Девица была очень красива», Шевченко, — 
жаліються вони, — «сочиняет целую “Энеиду”» (с. 105—106).

Трете джерело безпробудного натхнення авторів — мертва глухота 
до поезії (чи, може, ситуативна імітація такої глухоти). Вони, 
для прикладу, немовби не розуміють, що голос літературного 
персонажа не завжди є голосом самого автора, що авторське 
«я» і «я» ліричного героя можуть перебувати у складному спів
відношенні і що це є спеціальною проблемою літературознавчої 
науки. Для авторів ці «подробности» — зайва річ. Прочитавши 
в «Тризне» монолог уявного романтичного героя: «Я тайну 
жизни разгадал, раскрыл я сердце человека...», — вони вино
сять вердикт: «гордыня» Шевченка, а це, як відомо, не є хрис
тиянською гідністю; більше того, «в течение всей жизни коб
зарь был уверен, что он всеведущ», а це відомо чия прерогатива.

Поетичний текст існує для авторів не як естетичне явище, а як 
об’єкт для настирливого вишукування чогось невідповідного 
їхнім уявленням, а отже, обурливого й неприпустимого. Якщо 
таке «предосудительное» знайдено — більше нічого й не треба, 
все інше їх не цікавить. Скажімо, в поемі «Неофіти», яка мала 
б зацікавити цих «християн» (попри те, що своє «християнство» 
вони ідентифікують у межах казенного московського право
слав’я), їхню увагу привернув лише один епізод, що стосується 
апостола Петра. «Вот что заставил его проделать украинский 
папа римский» (с. 100), — блюзнірствує православна трійця, — 
і цитують уривок, де апостол, ідучи до Рима, зустрічає оргію і 
не проклинає «золоту молодь», а дає їй християнське благосло
вення. У своєму московсько-православному обуренні автори 
«не помітили», на що благословляє апостол молодь. «Не помі
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тили», що йдеться про сакральну силу апостольського благо
словення, яке перетворило душі оргіян і зробило з них жертов
них неофітів християнства. Певно, завинив перед ними не тіль
ки «український папа римський» Шевченко, а й сам апостол 
Петро, бо ж до Рима йшов... Ось до якої сліпоти й цинізму до
ходять наші московсько-православні борці за «єдино правиль
не» розуміння християнського Бога і християнства...

І ще одне. Вирвавши з контексту Шевченків поетичний рядок: 
«наробив ти, Христе, лиха!», — автори подають свій присуд: 
«Какого же зла наделал Христос? И кому? Ответ давно извес
тен: врагу рода человеческого, князю мира сего. Ему и служил 
Шевченко, продавший свою душу за славу» (с. 113). Шевченко 
служив тому, кому служили всі великі поети — Богу правди. 
У багатьох із них можете прочитати й про те зло, яке мав на 
увазі Шевченко: зло, що творили «іменем Христовим» його 
фальшиві й захланні слуги, розпалюючи криваві релігійні чвари 
і «цивілізуючи» нехристиянські «дикі» народи в різних краях 
земної кулі — від обох Америк до Сибіру й Кавказу.

...Але все, що повідали автори досі, — це лиш артпідготовка до 
завершального «килимового» бомбардування всієї території ук
раїнської культури — в розділі, який зветься: «Шевченко про
тив украинской культуры». Виявляється, вся українська історія 
пішла не туди, куди слід, оскільки українці не знали того, що 
повідомляють тепер автори в оцій своїй геніально-простій ев
ристичній формулі. Але послухаймо їх.

«...Украинская культура шире и глубже, чем Шевченко (как слон 
больше маленькой собачки). К украинской культуре относятся 
ещё Е. Гребинка, Г. Квитка-Основьяненко, И. Котляревский, 
Г. Сковорода, Н. Гоголь. Своей позицией все эти люди вызы
вали у Шевченко неудовольствие, выражаемое в различных 
формах. Ещё к украинской культуре относятся М. Максимович, 
Н. Костомаров, М. Драгоманов, П. Кулиш. Их взгляды проти
воречили позициям Шевченко, которому они давали трезвую 
(підкреслено авторами. — I. Дз.) оценку» (с. 140).

Ik- будемо питати авторів: чому б це Шевченко, виборюючи ук
раїнській літературі шлях самостійного розвитку, а не мало
російського додатку до великоруської, не мав права на якесь 
критичне ставлення до своїх попередників, повагу до заслуг і 
внеску яких він неодноразово висловлював? (До речі, «зловив
ши» Шевченка на тому, що в новій редакції послання «До 
Основ’яненка» мало назву «До українського писаки», автори 
(повтішаються: «Отныне с чистой совестью будем называть 

Тараса Шевченко “украинским Писакою”. И не с маленькой
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буквы, а с большой, учитывая резонанс от его писаний» (с. 152). 
Та не дуже «с чистой». Адже в часи Шевченка слово «писака», 
або «письмака», означало просто письменник і не мало того 
образливого забарвлення, що пізніше, коли в широкий вжиток 
увійшов сучасний термін «письменник».)

Але запитаймо інше: чому вони не наводять жодного із багатьох і 
багатьох захоплених відгуків, жодної із щонайвищих (а не тіль
ки «тверезих») оцінок, що їх давали Шевченкові поіменовані 
вище його побратими й послідовники? Ну, хоча б глибокі кос- 
томаровські характеристики Шевченкової музи, ні з чим не 
зрівнянні своєю проникливістю й пристрасністю? Або драгома- 
новської характеристики поеми «Марія», про яку вони говорять 
зі «скрежетом зубовным» і яку Драгоманов популяризував у 
Європі? Або чому б їм, зрештою, не звернутися було до славет
ної доповіді Драгоманова про «українську літературу, забороне
ну царизмом», призначеної для Конгресу на захист культури в 
Парижі? До його слів про «змарнований час» — час перебуван
ня України у складі Російської імперії, яку автори уявляють 
«санаторієм» для малоросів? Таких «чому» є багато й багато, але 
з ким говорити...

...Починається й закінчується книжка переможним протиставлен
ням Шевченкові — Гоголя. Тема ця — Шевченко і Гоголь — 
уже досліджена в багатьох публікаціях, серед яких і блискучі 
праці Юрія Луцького та Юрія Барабаша. Але авторам вона по
трібна лише з одного, вузького погляду: протиставлення Го- 
голевого вибору — Шевченковому. І насамперед — мовного 
вибору. Вони наводять розлогу цитату зі спогадів Г. Дани- 
левського, де той переказує розмову Осипа Бодянського з 
Гоголем про Шевченка. Ось Гоголеві рекомендації, які автори 
недвозначно перекидають через півтора століття нашим сучас
никам: «Нам, Осип Максимович, надо писать по-русски, — 
сказал он, — надо стремиться к поддержке и упрочению одно
го, владычного языка для всех родных нам племён. Доминантой 
для русских, чехов, украинцев и сербов должна быть единая 
святыня — язык Пушкина...» (с. 5).

Ну, що ж: думка відома, багатьма підхоплена, та й Російською ім
перією нав’язувана всіма цій державі властивими методами. Але 
ні чехи, ні серби, ні навіть підвладні Росії українці цим шляхом 
не пішли, бо цінували своє національне і розвивали власні 
мови. За Шевченком пішли наступні покоління творців укра
їнської культури й літератури... Тут я хотів назвати декого з 
найвидатніших, але обачно зупинився. Краще тримати язик за 
зубами. Не давати авторам «наводку». Бо, виявляється, пораху-
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нок із Шевченком — це лише початок їхнього великого «проЖ- 
та». На черзі в їхньому списку — «кровожадная» «Панночка», 
«которая в своей “Лесной песне” с глубокой симпатией и огром
ным мастерством (дякуємо, хоч це, мабуть, тонка іронія. — І. Дз.) 
воспела различные виды лесной нечисти». На черзі й Франко, 
«который в поэме “Моисей” уродует Библию и заставляет Мои
сея богохульствовать [...] Однако такие крупные фигуры, как 
Франко и Украинка, требуют отдельного разговора. Не зря же 
они украшают своими умными лицами купюры в 20 и 200 гри
вень. Уже только за это каждый из них заслуживает отдельной 
книги в нашей будущей серии “Пламенные революционеры”» 
(с. 199). Не ясно, чи удостояться окремих книжок названі далі 
Довженко і Яновський, чи вони заслуговують лише на відповід
ні розділи у спеціальній праці, як і «так называемое» «розстрі
ляне відродження» та діячі ненависної «украинизации». Мож
ливо, пощадять Коцюбинського — за сина, Юрія: хоч і більшо
вик, але ж від Москви присланий...

Отже, гряде судний день. «Пора пришла», — знову погрожують ав
тори. Але точної дати «дня ікс» не називають — може, щоб 
більшого страху нагнати. А тим часом є робота адміністрації 
президента Ющенка. На сторінці 144-й читаємо:

«Настоящую публикацию авторы просят считать открытым обраще
нием к православному христианину президенту Ющенко с требо
ванием восстановить историческую справедливость и вернуть 
Киевскому университету потерянное им вследствие революцион
ного беззакония имя крестителя Руси Святого равноапостольного 
Владимира».

...Поки в Адміністрації Президента сушитимуть голову над «требо
ванием» скасувати знаки шани «первому украинскому больше
вику Тарасу Первому» (може, луганські автори зініціюють збір 
підписів за проведення всенародного референдуму з цього пи
тання, а також у справі будівництва Шевченкової церкви в 
Каневі, що їх не менше обурює?), поки українська держава шу
катиме виходу з чергової кризи, тепер уже кризи меморіалів, — 
хочеться запропонувати для ознайомлення один цікавий доку
мент майже столітньої давності.

1911 року українська громадськість розпочала збір коштів на спо
рудження пам’ятника Шевченкові в Києві. Проте київські «рус
ские националисты», як вони себе йменували, чорносотенці 
та московська православна церква розпочали шалену кампа
нію спротиву. Ось що писав авторитетний у цих колах архіманд
рит Антоній: «Ш евченко вовсе не имает никаких заслуг пе
ред отечеством, а известен, кроме своего стихотворства, резко
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безнравственной и глубоко преступной жизнедеятельностью [...] 
Разогревая себя постоянно “горилкою” и ромом, заражаясь 
польскими революционными настроениями, Шевченко мало- 
помалу сделался безбожником, кощунником, наглым отрицате
лем и порицателем всего того, что дорого для честных русских 
людей [...] Поэзия Шевченко находится в тесной связи с осо
бенно революционными произведениями Мицкевича, Чайков
ского, Залесского и Гощинского, с которыми Шевченко позна
комился во время проживания в Варшаве в 1830 году и усвоил 
себе от поляков на всю жизнь и выразил в своей поэзии свире
пую ненависть вообще к “Москве” Царской и в частности к 
Императору Николаю Павловичу и Богдану Хмельницкому». 
Твори Шевченка, доносить архімандрит, «создали почву для 
возникновения ныне существующей многочисленной партии хох- 
ломанов, именующих себя украинцами, и проникнутых старым 
сепаратизмом изменника Мазепы и современными радикаль
ными тенденциями»; в цих творах «безбожие, кощунство, отри
цание власти и закона, ненависть к своему отечеству — России, 
её доблестной армии, её великому прошлому, её церкви право
славной, Царскому самодержавию, её Великим Монархам Пет
ру I, Екатерине II и Николаю I, подстрекательство к отделению 
Малороссии от России, к кровавой междуусобице и многим дру
гим революционным явлениям» (Старец Архимандрит Антоний, 
бывший наместник Киево-Печерской Лавры. — К., Лавра: Ти
пография «Русской печати», 15 апреля 1911 года). Безсмертні 
слова!

...Майже сто років минуло, а мракобісся знову гострить свої вовчі 
щелепи на Шевченка...

...Ще не так давно як «піонер» новітньої шевченкофобії уславився 
Олесь Бузина — київський літератор того новітнього типу, що 
«ради красного словца не пожалеет ни мать, ни отца». Він по- 
зиціонував себе як аристократ духу, що не зносить мужицького 
поета, та, зрештою, і всієї мужицької — української — літерату
ри. Доволі штучний ажіотаж навколо його «викриттів» швидко 
вигас, але ім’я його не забулося і час від часу зринає в нових 
колотнечах коло підніжжя тієї гори, на якій височіє Шевченкова 
слава.

II березня 2006 року з нагоди чергового ювілею поета в газеті 
«Одеські вісті» з’явилася стаття відомого романіста й автора ба
гатьох творів різного жанру Богдана Сушинського під назвою 
«Його Превосходительство академік Шевченко». Фактично це 
був розділ з книжки, яка незабаром з’явилася друком. У статті

І ІЗ



ЛІТЕРАТУРНІ Іван Пзюба > 3 hPUHUUi

noPTPETu \ Д І

йшлося про те, що Шевченко, отримавши в останні роки жиїтя 
звання академіка Академії мистецтв, став належати «до одного 
з найвищих, четвертого, класу чиновників», і до нього, мовляв, 
слід було звертатися: «Ваше Превосходительство». На Шевчен
кові роковини, мабуть, хотілося кинути виклик гідному всіля
кої зневаги «традиційному» шевченкознавству з його акценту
ванням менш радісних обставин поетового життя. Розвиваючи 
свій «виклик», Богдан Сушинський стверджує, що головну роль 
у визволенні Шевченка (який, до речі, фактично відбув призна
чений йому десятилітній строк покарання) з солдатчини та по
верненні в Академію мистецтв й набутті звання академіка віді
грали не його друзі та родина Толстих, а велика княгиня Марія 
Миколаївна. Шевченко ж виявився невдячним до імператор
ської родини, відгукнувшись на смерть цариці Олександри 
Федорівни брутальним віршем.

Невдовзі, 15 квітня, «Одеські вісті» опублікували порядком полемі
ки статтю професора Євгена Прісовського «Феномен одеського 
Бузини»; в ній, зокрема, нагадувалося про деякі історичні об
ставини, ігнорування яких призводить до легковажності в по
риванні до спростовування «стереотипів» — як справжніх, так і 
намислених. У тому самому числі газети опубліковано й відповідь 
Богдана Сушинського під назвою: «Хрестоматійна бузина по- 
професорс ькому».

Приблизно того самого часу в іншій одеській газеті: «Инфо-радуга: 
Общественная газета /  Одесское педагогическое общество» Бог
дан Сушинський опублікував статтю (2006, № 2—3) «Шевченко: 
історія одного допиту», в якій стверджує, що в справі відомого 
арешту в Оренбурзі поет добровільно дав компрометуючі свід
чення на своїх друзів, фактично доніс на них, що не минулося 
безслідно. Для переконливості цих звинувачень і всієї високо
моральної позиції Сушинського редакція подала апологетич
ний вступ про автора: «Рыцарь Ордена Пера и Чести» з виразно 
сумнівним підписом: «Олег Добролюб» — прізвище для Одеси 
доволі екзотичне. У статті до неймовірних висот піднесено за
слуги Богдана Сушинського як письменника, історика, дослід
ника і т. д. — і як володаря дивовижної купи звань, нагород, 
титулів тощо, особливо ж тих, які констатують високий арис
тократизм їхнього носія: «...Первый вице-предводитель Союза 
Аристократов», «благородный рыцарь и ясновельможный князь», 
«писатель-рыцарь», «один из создателей Международного ры
царского Ордена Архистратига Михаилу (штаб-квартира в Чер
новцах), а также Всеукраинского Аристокра тического рыцарского



Ордена Георгия Милосердного, для которого написал Устав и 
стал Магистром этого Ордена».

Можна, звісно, поставитися до цієї інформації як до «локшини» 
(для реклами вона хибує на втрату почуття міри), але вона ко
рисна і допоможе дещо зрозуміти в книжці, про яку йдеться в 
кількох публікаціях самого Богдана Сушинського та в його 
інтерв’ю одеським газетам. Ця книжка — роман-есе «Тарас 
Шевченко: геній — в самотності» (Одеса, Видавничий дім «ЯВФ», 
2006).

Автор не приховує — навпаки, підкреслює, — що хоче кинути ви
клик усьому дотеперішньому шевченкознавству. У своїй від
повіді (швидше «відсічі») Є. Прісовському він пише: «Що ста
новить собою наша “Шевченкіана”? Це або “класове ридання” 
над долею кріпака-рекрута в овечій шапці та кожусі, або ж 
маніакальне культотворення, чи не менш наполегливі спроби 
очорнити Шевченка, зводячи його образ мало не до образу 
“вовкулаки”». Тут доводиться запитати: чи Богдан Сушинський 
читав Драгоманова, Франка, Грінченка, Васильченка, Луна- 
чарського, Корнія Чуковського, Сергія Єфремова, Євгена Ки- 
рилюка, Олександра Білецького, Платона Білецького, Олек
сандра Дейча, Ієремію Айзенштока, Леоніда Большакова, Юрія 
Шевельова, Юрія Бойка, Григорія Грабовича, Леоніда Плюща, 
Оксану Забужко, Валерія Шевчука... мушу зупинитися, бо не
просто перелічити всіх, чиїх праць не читавши, не варто судити 
про «Шевченкіану». А Богдан Сушинський або не читав і не 
знає, або дуже покривив душею, вихопившись з отією своєю, 
вибачайте, дурницею про «Шевченкіану». Я вже не кажу про те, 
що йому — з усього видно — абсолютно невідомі праці молодих 
шевченкознавців, які нічого спільного не мають з отим обиватель
ським стереотипом, яким послуговується наш «Рыцарь Ордена 
Пера и Чести».

Так само доводиться «дезавуювати» гучні заяви Богдана Сушин
ського та його рекламістів про мало не подвижницьку роботу в 
архівах, викопування нових документів, відкриття незнаних 
раніше сторін життя і творчості Шевченка. Прочитавши книж
ку, кожен, хто хоч трохи вивчав добу й особу поета, пересвід
читься, що жодного невідомого раніше документа в ній немає і 
ніяких слідів праці в архівах не видно. Саме собою це ніяка не 
біда і не гріх — просто не треба хвалитися тим, чого немає. 
Андре Моруа під час написання своїх класичних романів-есеїв 
про великих французьких письменників не потребував гибіти в 
архівах і вишукувати невідомі документи. Йому вистачало їхніх 
творів та загальноприступних документів, щоб створити кон
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геніальний образ своїх героїв. Але, звичайно, існують і інші 
типи біографічних романів чи романів-есеїв. Богдан Сушинський 
справді використав — хоч і вибірково, не без тенденції — вели
кий обсяг біографічних матеріалів про життя й особу Шевчен
ка. Деякі з них, хоч і були відомі, мало бралися до уваги, і ак
центування їх можна вважати заслугою Богдана Сушинського. 
Є й такі, що не залучалися при розмові про Шевченка, але вони 
стосуються досить віддалених від нього осіб, — зрештою, це та
кож цікава інформація. Взагалі ж справа не в документальній 
новизні, а в глибині, ґрунтовності й переконливості інтерпрета
ції. Отже, й подивімося на роман-есе Богдана Сушинського 
саме під цим оглядом.

Починається роман з двох епіграфів авторства... самого Богдана 
Сушинського. Ось вони:

«Це не геніальний митець творить своє велике та непідсудне Мис
тецтво...

Це геніальний народ творить свого великого та непідсудного Митця!

* * *

Кожен народ повинен створити свого Пророка, без якого немож
ливе сотворіння... самого народу. Богдан Сушинський».

Як бачимо, думки гарні й достатньо банальні -  саме для епіграфа. 
Більшої або меншої міри банальності епіграфи того ж автора 
передують і кожному розділові книжки. Що ж, і такий риторич
ний прийом можливий.

Авторський вступ до книжки — «Замість прологу»: «Морально- 
етичні котурни українця XXI століття». Не зовсім зрозуміло, 
який зміст вкладає автор у метафору «котурни» (вважалося, що 
«ставати на котурни» — це намагатися штучно вивищувати 
себе, перебирати невластивий тон тощо) і що означає: «прой
нятися тими ж таки соціальними, політичними й національни
ми котурнами, через які душею і тілом пройшов Шевченко». 
Але сам він таки точно стає на котурни, коли вганяється в па
тетику з некращих зразків отієї «Шевченкіани», яку так зневаж
ливо ганив. Закликає «відсторонитися від таких звичних — коли 
йдеться про Шевченка — пафосу, риторики та патетики» (до 
речі, пафос і патетика, як-то кажуть, з одної опери, але таких 
«дрібниць» у Сушинського багато). А сам пише в такому стилі: 
«Ось тоді-то на страдницькій, випаленій усіма війнами і ви
мореній усіма пошестями Голгофі народній з’являється Він —
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безліч разів катований, але нескорений, осміяний і гнаний, але 
всепрощаючий... Пророк! [...] ...Над землею предків, — саме 
цьому народові відведеною, кров’ю цього народу политою, 
кращими синами цього народу оспіваною й оплаканою зем
лею, — вже непорушно височить осяйна постать Вождя і Генія, 
Мученика і Пророка» (с. 8, 9). На п’яти сторінках прологу — 
повний набір усіх стереотипів зневаженого нашим автором по
пулярного шевченкознавства. 1 раз у раз з-під пера есеїста ви
лущуватимуться перли, яким позаздрить будь-який службовий 
референт, якому треба подати «козу» для чергової ювілейної 
доповіді про Кобзаря: «Тепер, з височини XXI століття, коли по 
всій Україні, по всіх континентах постають сотні пам’ятників 
Тарасу Шевченку, а весь цивілізований світ (типова ілюзія 
казенного шевченкознавства радянської доби,— І. Дз.) визнає 
його як національного месію та вселюдського генія...» (с. 131).

Можна було б разом з автором перейнятися цими, як він казав, 
«котурнами», але річ у тім, що в самій книжці не залишилося 
нічого від «Вождя і Генія, Мученика і Пророка», а є... Втім, хто 
є — побачимо далі.

Але більше тривожать не самі собою «котурни», а побачені з їхньої 
висоти і висловлені в афоризмах майже епіграфічної ваги 
відкриття. Власне — перша фраза і перший абзац роману:

«Відкладіть “Кобзаря”. Справа не в текстах.
[...] Велич Шевченка — не в геніальності його поезій». Далі: «...ге

ніальність цього митця і політичного діяча — не в його по
літичній заангажованості і не в його соціальних закликах...»; 
«Справа, зрештою, не в таланті його і не в конкретних діяннях, 
а в тому ореолі мученика, якого він зумів витворити (! — І. Д з.) 
навколо себе». А після цього раптом: «В силі національної 
величі, якою зумів надихнути зневірений народ свій» (с. 5, 8).

Це — лише частина того риторичного хаосу, з яким Богдан Су
шинський приступає до виконання своєї місії: навчити нас 
розуміти Шевченка. Саме так: «Кожна держава, якщо тільки 
вона справді держава, а не сукупність безликих територій, 
повинна мати великомучеників своєї ідеї, патріархів своєї 
історії, незламних оборонців цілісності й незалежності. Зро
зумійте це — й, можливо (! — І. Д з.), тоді навчитесь розуміти 
Шевченка» (с. 7).

Запам’ятаймо ці та інші «орієнтації» з прологу й подивімося, що 
від них залишилося, коли від риторики перейшлося до оповіді.

Перша глава книжки: «Велика княгиня і великий поет». Залишмо 
осторонь дивне поєднання двох зовсім різних великостей: духу 
і титулу. Зрештою, для любителів титулів така гра слів мила. Та
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річ не в цьому. Богдан Сушинський з якоюсь особистого 
пристрасністю прагне довести, що саме велика княгиня, донька 
Миколи І, відіграла вирішальну роль у визволенні Шевченка з 
солдатчини, поверненні в Академію і, зрештою, обранні в чле
ни Академії,— а не ті, про кого досі говорили шевченкознавці. 
Мабуть, ніхто не заперечуватиме, що без участі великої княги
ні як президента Академії мистецтв ця акція справді не могла б 
відбутися. Немає підстав сумніватися і в її особистому благо
родстві, високих моральних гідностях. Можливо, і її чоловік, 
який був президентом Академії до неї, — герцог Максиміліан 
Євгеній Йосип Август Наполеон Лейхтенберзький, родовід яко
го Богдан Сушинський, сам «ясновельможный князь», за згаду
ваною вже інформацією «Олега Добролюба», — старанно випи
сує (це справді один із небагатьох нових матеріалів, які автор 
вводить у шевченкознавчу есеїстику), — був людиною доброї 
волі та якось спричинився до поліпшення Шевченкової долі. 
Але, мені здається, Богдан Сушинський дуже перебільшує їхню 
роль. Не враховує принаймні трьох важливих обставин. По- 
перше, Шевченко повернувся із заслання в апофеозі слави, 
якою оточила його революційно-демократична та ліберальна 
громадськість Росії; атмосфера напередодні вистражданих су
спільством реформ була зовсім не та, що десятьма роками рані
ше, і з цим доводилося рахуватися. Зрештою, йшлося про репу
тацію самих «реформаторів» в очах значної частини суспільства. 
Друге: президент Академії мистецтв, член імператорської роди
ни, виконував (виконувала) переважно представницькі функції. 
Реальним керівником був віце-президент, у цьому випадку — 
Федір Толстой. Звичайно, велика княгиня могла й не затверди
ти своїм підписом запропоновані їй документи, але навряд чи 
таке траплялося часто. Тобто, її роль була більше формальною, 
хоча не виключено, що вона виявляла і якийсь інтерес до долі 
покараного поета й художника, і мала якесь співчуття до нього. 
Нарешті третє. Шевченка звільнили після відбуття майже всьо
го строку покарання. До того ж тяганина з оформленням звіль
нення стала ще однією мукою для поета — почитайте його 
«Щоденник». (Щоправда, Сушинський слідом за Бузиною вва
жає, що солдатська каторга була для Шевченка мало не сана
торієм.) Це одна з причин того, чому він не відчував особливої 
вдячності до своїх вельможних благодійників, обмежуючись 
формальними жестами. Натомість пригадаймо, якими глибоки
ми почуттями перейняті його листи до справжніх благодійни
ків — насамперед Федора й Анастасії Тол стих. Навряд чи той 
поний напрям шевченкознавства, який започаткував Богдан
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Сушинський і яким він пишається — стосунки Великого Поета
і Великої княгині, — має перспективи: бо ніяких особистих сто
сунків (не те що «взаємин», як пише романіст) не було, «діало
гу» ширшого характеру — також. Хіба що можна було б розігра
ти певну умовну ситуацію, але її не запропоновано, та й вигля
дала б вона, швидше за все, надумано. Або й кумедно, як ось це 
осягнення Богдана Сушинського: «Судячи з усього, героїнею 
душевного роману Великого Поета Велика княгиня так і не 
стала. Як, втім, і сам Великий Поет — героєм роману Великої 
княгині. І з цього приводу можна лише поспівчувати [...] Але... 
не судилося. Шевченкові багато чого в житті його, та ще й осо
бистому, не судилося. Така вже його доля» (с. 109).

Набагато складніша колізія — та, що стосується вірша «Хоча лежа
чого й не б’ють...», яким поет відгукнувся на смерть цариці 
Олександри Федорівни. Не Сушинський перший (як це він 
удає своїм тоном першовідкривача) висловив думку про бру
тальність і невідповідність християнській моралі такої реакції 
на смерть людини, хоча б і імператриці. Але він обговорює цю 
колізію багатослівніше за інших. Можна з ним погодитися. Але, 
як писав Франко, сказали про вовка, скажімо й за вовка. Адже 
річ не лише в тому, що Шевченко не міг пробачити царевій 
родині своєї недолі. Ця недоля була частиною недолі його на
роду. Цариця, як і цар, була символом імперії, її образ, оспіва
ний багатьма вірнопідданими поетами, став важливим складни
ком усієї естетики тиранічної монархії. Саме з цим символом і 
зводив рахунки Шевченко. Це слід брати до уваги, хоч це і не 
знімає етичної колізії, на яку вже звернуто увагу. І, звісно ж, 
давні інтерпретації радянського шевченкознавства в його хрес
томатійних варіантах звучать сьогодні анахронізмом.

Багато відкриттів, великих і малих, зробив Богдан Сушинський у 
своєму романі. Деякі просто зворушливі. Наприклад, запитував
ши уривок з Шевченкового листа до Варвари Рєпніної, в якому 
він пише, що за клопотами про долю родичів йому не до твор
чості, романіст дружньо застерігає літературну громаду: «Проте 
нікому із дослідників, чи просто читачів, я не радив би в даному 
випадку вірити йому на слово [...] Як не довірився і я, а почав 
уважно вивчати, що саме написано ним в цей період з поезії, над 
чим працював у своїй майстерні живописця, про що йшлося в 
його листах до інших осіб. І досить швидко переконався, що на
справді, в реальному житті, все виглядало дещо інакше» (с. 262). 
Не будемо засмучувати Сушинського натяками на те, що про це 
слід було довідатися ще в середній школі. Зауважимо лише, що 
той єдиний вірш, який при цьому згадується, у Шевченка нази-
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вається не «Чигирине, Чигирине...», а «Чигрине, ЧигринеТтж" 
Можна було б вважати, що це звичайна коректорська помилка, 
але ж вона повторюється кілька разів! Чимало й не менш ціка
вих відкриттів. Наприклад, що попри всі негаразди життя Шев
ченко «все ж залишався патріотом-бунтівником» (с. 265); мав 
громадянську мужність (с. 271) — певно, в окремих випадках, бо 
згодом ми прочитаємо щось прямо протилежне; був істинно-на
ціональним поетом (с. 277), — усе це тоном великодушного роз’яс
нення: «зауважу», «наголошую на цьому» тощо. Без кінця пов
чаючи презренних «шевченкознавців» і «літературознавців», він 
без кінця повторює найбанальніші банальності, коли тільки не 
можна уникнути розмови про поета як поета.

Проте є і відкриття, якими він справді може пишатися — до цього 
не додумався ще ніхто. Одне з них він анонсує на багатьох 
сторінках своєї книги — воно має докорінно змінити загаль
ноприйняті соціально-етичні критерії. Полягає воно в тому, що 
і поміщик і кріпак, і вельможа і його «козачок», і цар і катор
жанин з його волі, і кат і жертва — однакові заручники історич
ної ситуації, свого становища, — і це їх урівнює. Моральна вина 
розподілена між ними чи не порівну, а соціального виміру при 
цьому не існує. Особливо зворушливо це звучить у пасажі, де 
Великого Поета урівняно з Великою княгинею у моральній 
вині за служіння імперії.

Цитую («имеющий уши да слышит»): «...З цього погляду (з погляду 
відповідальності всіх за все. — І. Дз.) вина Марії Миколаївни як 
громадянки цієї імперії така ж, як  і громадянина Шевченка, 
який, хоч і не зі своєї волі, десять років служив цій імперії, 
підтримуючи її солдатським багнетом. І не більше. Оскільки 
вона як Велика княгиня і він як Великий Поет — обоє є дітьми 
цієї системи, цього режиму, цієї імперії; їх породженням, їх 
заручниками. Не вони цей лад, цей режим, цю систему держав- 
но-політичного устрою в Росії, в Європі, в світі тогочасному, 
запровадили, і не їм було дано знищити його» (с. 146).

Здається, вже все зрозуміло, і на цьому можна було б кінчати роз
мову. Але ж попереду ще дуже й дуже багато прецікавого, і бо
дай дещо мусимо згадати.

У кожному випадку, коли Сушинському треба описати стосунки 
Шевченка з кимось із тих, хто належить до вищих соціальних 
станів (а тільки такі стосунки його цікавлять), він неодмінно 
підкреслить, що це дворянин чи дворянка, офіцер або аристо
крат, які знаються на манерах, тактовно поводяться, стоять, 
принаймні під цим оглядом, незмірно вище за плебея Шев
ченка — і завжди в усіх колізіях між ностом і «аристократами»

ЛОРТРЕТи Д  І



121

поет програє (звісно, в очах Сушинського). Навіть коли йдеться 
про небажання поміщика Фліорковського дати волю Шевчен- 
ковій рідні (за викуп), то й тут невдячний поет не лише юри
дично, а й морально програє шляхетному шляхтичові (даруй
те вимушений плеоназм). Послухаймо: «Як відомо, Фліорков- 
ський відпустив братів і сестру Шевченка без викупу і навіть 
узяв на себе 900 карбованців сріблом боргу його маєтку, що 
припадав, за розподілом, на родину з 11 душ Шевченків» 
(с. 175). Цю ж поміщикову версію він повторює і на сторінках 
398—399, 402. Але презренному шевченкознавству давним-дав- 
но відоме щось інше. Зокрема, Сергій Єфремов докладно ви
вчив цю справу і присвятив їй спеціальну розвідку «Поет і план
татор», у якій показав усе крутійство аристократа (будемо вжи
вати це означення замість неприйнятного для Сушинського 
«плантатор»). Адже «відпустити» кріпацьку родину без землі й 
садиби означало кинути її на жебрацтво, а 900 карбованців 
сріблом боргу — це ж банківський борг самого Фліорковського, 
розкладений на селян. Але аристократичний крутій — ще й 
«ідеолог»: він написав спеціальне «сочинение» — «Краткий 
взгляд на направление Малороссийской литературы», яке, ра
зом з його листами, надрукованими в «Кіевском Телеграфе», 
може вважатися започаткуванням «інтелектуальної» шевчен- 
кофобїї. Однак Сушинський мав усі підстави не зважати на 
Єфремова, який не врахував, що поміщик Фліорковський, 
власник сотень мужицьких душ разом із землями й садиба
ми, — витончений знавець аристократичного етикету. До того 
ж він і знати не міг, що з цього аристократичного роду вийшов 
барон Унгерн — відомий діяч білогвардійського руху. Це вста
новив Богдан Сушинський — він має смак до таких, зрештою 
цікавих і корисних, генеалогічних розколин. Але незрозуміло, 
чому його дратує Шевченкове бажання одержати гонорар за 
«Кобзаря» — для викупів з кріпацтва родичів, як відомо, та й 
одруження. А втім, він залюбки пояснює свою аристократично- 
патріотичну збентеженість: «Навіть якось незручно читати, зна
ючи, що йдеться про святу для кожного українця книгу — 
“Кобзар” — “про нашу національну Біблію”, коли Шевченко 
описує в листі (від 25 березня 1859 року) до Марії Максимович, 
як він збирається заробити на виданні “Кобзаря” грошей та од
ружитися» (с. 387). Чого тільки не буває на світі! Але невже за
повзятий аристократизм і невтомна прискіпливість у справах 
рицарства і честі так небезпечно межують із глухим фарисей
ством?
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Не Шевченком сказане: «Мужича правда єсть колюча, а панська'на 
всі боки гнуча», — відбивало гіркий історичний і соціальний 
досвід народу. Він дістав своє вираження у фольклорі й літера
турі всіх без винятку народів світу, і вже це зобов’язує врахо
вувати цей досвід усіх, для кого правда щось означає. У всіх 
випадках, коли Сушинський звертається до якихось колізій між 
Шевченком і «аристократами», його симпатії — на боці пан
ської правди гнучої, а не колючої Шевченкової.

Дуже не до душі мужній натурі Рицаря Пера і Честі Шевченкова 
«сльозливість». Тільки те й робив, що плакав. Ну, в поезії — 
зрозуміло, це встановили луганські автори, та й до них було 
кому. Але, виявляється, і в побуті та в листуванні. Занадто час
то жалівся на свою долю, а це, як знає Сушинський, не було 
правилом доброго  тону. Більше того, «дозволяв собі, при всьо
му товаристві, влаштовувати істерику і кидатися в ридання» 
(с. 259). Досі на це не звернуто належної уваги, й Шевченкові 
не сказано те, чого він заслуговує. Сушинський скаже за всіх:

«Ясна річ, вселенська розчуленість та сльозливість Шевченка дає 
підстави декому з дослідників так само розчулено стверджува- 
ти, що у такий спосіб він проймався болями і стражданнями 
свого нещасного народу. Можливо, що й так. Але погодьтеся, 
що подібна, не лише чуттєва екзальтованість, але й хвороблива, 
нав’язлива декларація цієї екзальтованості, не можуть не викли
кати відчуття явного “перегравання” , щоб не сказати фальші; 
прагнення пограти на почуттях співбесідника чи адресата. 
Здебільшого йому це прощалося. Проте Шевченко не тільки 
був упевнений, що прощається, але й переконаний, що... по
винно прощатися.

Він настільки міцно увійшов в образ простака, напівдитини, щиро
го, по-дитячому не обтяженого вихованням сільського парубка, 
що примушував усіх навколо змиритися з ним, саме таким, 
і списувати, прощати йому, завжди пам’ятаючи про його талант, 
його винятковість, його геніальність» (с. 250).

Звісно, погано робили ті Шевченкові сучасники, які пам’ятали. 
Сушинський щоразу забуває. Отож, скажімо, наводячи описану 
в спогадах новгородського журналіста Григорія Дем’янова сце
ну сутички Шевченка з російським письменником Павлом 
Мельниковим-Печерським, коли Шевченко справді грубо обір
вав його імпровізації на історичні теми, Сушинський вважає за 
потрібне коректний тон спогаду супроводити своєю черговою 
нотацією Шевченкові: «...зрештою, ким би не вважав себе поет: 
революціонером-демократом; найбільшим, хоч і ніким не уповно
важеним (! — І. Дз.) заступником бідних та гнаних; національним
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месією, передусім він повинен залишатися стриманою інте
лігентною людиною» (с. 258). А про те, що Шевченко міг не 
вважати себе ні тим, ні тим, а просто був виснаженою злигод
нями долі і знервованою людиною, через що його органічне 
неприйняття брехні набрало неадекватного вираження, — про 
це наш «тонкий психолог» (один із безлічі титулів, дарованих 
йому «Олегом Добролюбом»), звісно, не здогадується...

Учасники описаної Г. Дем’яновим зустрічі, здається, все-таки про
стили Шевченкові, бо пам’ятали. А от деякі земляки-патріоти 
не пам’ятали (або знати не хотіли) і тому не прощали, і Богдан 
Сушинський схильний розуміти швидше їх, ніж Шевченка.

Ось, наприклад, відома історія з поміщиком Платоном Лукашевичем, 
який був зблизився з Шевченком на ґрунті інтересу до українсь
кого фольклору. Епізод хрестоматійний, але це не підстава його 
уневажливлювати. Прислав Лукашевич до свого приятеля Шев
ченка слугу із запискою, а слузі наказав одразу ж повернутися з 
відповіддю. Справа ж була лютої зими і йти снігами 10 верстов. 
Шевченка як людину не едуковану в дворянській етиці така 
нелюдяність обурила, і він повідомив пана, що пориває з ним 
стосунки. Пан, звісно, не забарився продемонструвати свій 
аристократизм, відповівши, що в нього триста душ таких йо
лопів, як Шевченко. Епізод цей відомий і зі спогадів Варвари 
Рєпніної, яка описала Шевченкові страждання від образи, ро
зуміючи їх, намагаючись злагіднити поетів біль і поділяючи 
його обурення хамством поміщика-патріота. Не так розуміє 
справу Сушинський. Оскільки у Варвари Рєпніної відповідна 
фраза із записки Лукашевича звучить трохи інакше, ніж це по
дав перший біограф Шевченка М. Чалий: не «триста душ таких 
йолопів, як ти», а: «триста таких дурнів, як той, котрий тебе 
привіз» (тобто двоюрідний брат Тараса Варфоломій), то наш 
дука в дворянській етиці вносить істотну поправку і в опис си
туації, і в оцінку: «Тобто, адресат, а відтак і акцент відповіді на 
образливого листа Шевченка (фраза так невдало скомпонована, 
що виходить, ніби це Шевченко образив поміщика, але вважа
тимемо це за редакційний недогляд, яких у книжці немало.— 
І.Дз.) дещо змінюються: Шевченкові було образливо, що 
Лукашевич, висловлюючись так про брата, нагадав йому само
му, хто він за походженням. Відтак, тридцятилітній чолов’яга 
не знайшов нічого кращого, як — уже через кілька днів після 
цього листа — ударитися в присутності княжни... в ридання!» 
(с. 252).
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І це дивується «знающий историк и тонкий психолог», який (та 
десятках сторінок описує стосунки Варвари Рєпніної і Тараса 
Шевченка, вважаючи, що саме він осягнув їх душевний зміст!

Знову і знову він шпиняє поета: «...чимало документовано засвід
чених — у “Щоденнику”, в листах, спогадах, жандармських па
перах — фактів та епізодів переконує, що подеколи він пово
дився аж занадто заземлено, дріб’язково та слабкодухо, як на 
справжнього поета і як на борця-демократа. А крім того, що 
стосується самого життя, то нерідко, влаштовуючи сцени пла
чу, істерик та кріпацько-мученицьких екзальтацій в присутності 
дам та по салонах-вітальнях, він, в образі Поета, аж занадто 
перегравав — це безсумнівно» (с. 268).

Щодо «слабкодухості», то чому б не згадати його поведінку на 
слідстві в казематі, порівнявши з поведінкою інших братчиків 
або, скажімо, з поведінкою деяких декабристів на такому ж 
слідстві (яким, до речі, докору ніхто не кидав і не кидає, бо 
спершу треба побувати в казематі і знати, що то таке)? А от «крі
пацько-мученицькі екзальтації в присутності дам» (!) — це справді 
моветон і навіть дискомфорт.

Дуже своєрідно використовує Сушинський спогади про Шевченка, 
які — він запевняє — прочитав усі й дуже уважно. Ось, при
міром, скульптор Мікешин, тоді молода людина, пише, що піс
ля вистави в Маріїнському театрі, коли короля Ліра грав леген
дарний Айра Олдрідж, він прийшов за лаштунки, то... «Картина, 
яку я побачив, вразила мене: в широкому кріслі, розкинувшись 
від утоми, напівлежав “король Лір” , а на ньому, буквально на 
ньому, знаходився Тарас Григорович; сльози градом котилися з 
його очей, уривчасті палкі слова лайки і ласки здавленим голо
сним шепотінням вимовляв він, вкриваючи поцілунками змальо
ване олійною фарбою обличчя, руки й плечі великого актора».

Ось як «розшифровує» цю коротку зарисовку Богдан Сушинський: 
«...Сцена, яку влаштував за лаштунками Марийського театру — 
ридаючи на Олдріджеві — Шевченко, викликала, не могла не 
викликати, відчуття незручності і в свідка цієї сцени, не кажу
чи про самого Олдріджа, і, звичайно ж, у нас із вами, читачів 
цих спогадів» (с. 255).

Як бачимо, розписався і за Мікешина, який вражений був, можли
во, зовсім не в тому характері, що Сушинський, і за нас з вами, 
і, головне, за Айру Олдріджа, якому незрозумілі й відразливі 
для Сушинського «кріпацько-мученицькі екзальтації» були на
стільки близькі, що, власне, і здружили, зріднили великого не
гритянського актора, викупленого з .рабства, і великого ук
раїнського поета, викупленого з кріпацтва. Чомусь не вичитав
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цього Сушинський у спогадах Катерини Юнге, онуки Федора 
Толстого, яка багато разів бувала при зворушливих зустрічах 
Шевченка й Олдріджа і докладно їх описала...

Це взагалі характерно для методології роботи Сушинського з мему
арним матеріалом. Старанно визбируючи якісь моменти з 
Шевченкового життя, які можна було б поставити йому на карб, 
чиїсь спогади, з яких можна вихопити щось несприятливе для 
Шевченка, — він майже постійно оминає свідчення й спога
ди, в яких говориться про вихованість, делікатність, тактов
ність, чуйність, правдивість, доброту Шевченка. Йому, видно, 
набридло це в «шевченкіані», він шукає іншого погляду. Хай 
так, полеміка з усталеними підходами може бути корисною. 
Але полеміка, а не галасливе повчання всіх і вся. І новаторський 
підхід — не у вишукуванні «компромату» і не в домислюванні, 
коли його бракує. Не варто переносити прийоми белетристич
ної романістики на біографічну есеїстику. А Сушинський це 
робить, і не раз.

Приміром, негативний запис у «Щоденнику» про Чужбинського він 
інтерпретує як «помсту за неоплачений самовар», що «не робить 
честі» Шевченкові (с. 240, 244). У «Щоденнику» справді є саркас
тична згадка про самовар, але це — між іншим, а справжній мо
тив — вірнопідданчі вірші: «бесконечное малороссийское стихо
творение [...] отвратительная и подлая лесть русскому оружию». 
Про цю більш ніж поважну для Шевченка причину, оскільки вона 
стосувалася тих принципів, на яких він будував свої стосунки з 
сучасниками, Сушинський промовчав, зате про «самовар» розво
диться багато. (До речі, підловлює він Шевченка і на термінологіч
ній помилці. Той говорить про «фельетон» Чужбинського, а наш 
есеїст важно поправляє поета: «Шевченко помиляється, на
справді [...] був це не фейлетон, а патріотичні вірші». Навіть не 
знаючи, що в ті часи і вірші публіцистичного характеру часто 
називали фейлетонами, що робив, наприклад, Некрасов, — мож
на було здогадатися про це з Шевченкового тексту, де далі він 
говорить про «бесконечное малороссийское стихотворение».)

Або ось відомий епізод, пов’язаний з написанням поеми «Тризна». 
Живучи у Рєпніних, Шевченко щодня відвідував княжну Вар
вару. І коли сталося так, що він «пропустив» кілька візитів, 
княжна стривожилася і попросила братову спитати, «чи він на 
мене не гнівається. Він відповів, що навпаки, і ввечері прий
шов до нас». Коли скінчилося чаювання, тривала розмова у 
вузькому колі; «він став верзти дурниці, і я сказала йому, що 
було б краще, коли б він не порушував своєї самотності, тому 
що він говорить стільки дурниць. Після цього настала глибока
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мовчанка, ніхто не промовив ні слова, “Тихий ангел пролетів” , 
сказав Шевченко: це російська приказка, що означає загальне 
мовчання».

Процитувавши цей пасаж, Сушинський довго і всебічно обговорює 
невідповідність Шевченкової поведінки «канонам етикету» (ніби 
це й так не очевидно), вказує, що на його місці «будь-хто з дворян 
цивілізованої Європи» негайно вибачився б і залишив дам, «при
наймні не повинен був би коментувати мовчання з приводу влас
ної ганьби». Все майже так. За винятком того, що це не було 
офіційне світське прийняття, а розмова досить близьких людей, 
які й «дурниці» могли пробачити. Принаймні княжна Варвара не 
аж так абсолютизувала етикет, як Сушинський, та й не про ети
кет, власне, йшлося. «Вечір, по суті, було зіпсовано», -  каже наш 
психолог. Але потім виявляється, що його все-таки було врятова
но, як і стосунки поета й княжни. Бо княжна «негайно прийшла 
на допомогу Поетові. Вхопившись за зміст його недоречної реплі- 
ки-приказки, вона з милою світською посмішкою (! — і це психо
логові відомо. — І. Дз.) запитала: “Ви вмієте говорити з ангелами, 
то розкажіть нам, що вони там говорять”».

Знов-таки: все майже так. За винятком того, що «недоречна реплі- 
ка-приказка» про ангела дуже багато означала в «таємній мові» 
між поетом і княжною. Адже незадовго перед цим княжна 
надіслала поетові «алегорію», в якій, дорікаючи йому за похо
деньки в товаристві «мочемордів», бажала йому покровительс
тва ангела, який берегтиме його й надихатиме. Хто мав стати 
цим ангелом, поетові було зрозуміло. Вражений її алегорією, 
він оті чотири дні, коли не був у товаристві княжни, писав при
свячену їй поему. А коли на вечорі, де наговорив «дурниць», 
урятувався «недоречною», як здалося Сушинському, «реплі
кою-приказкою», то княжна зрозуміла його інакше, ніж Су
шинський: «Ви вмієте говорити з ангелами, то розкажіть нам, 
що вони там говорять». І Шевченко «схопився з місця, побіг за 
чорнильницею, схопив аркуш паперу, що лежав на столі, і став 
писати. Потім простягнув мені цей папір, кажучи, що це при
свята до одного твору, який він вручить мені пізніше». Княжна 
зізнається, що «кинулась би йому на шию», але «в присутності 
Тані і Глафіри» «поцілувала його чистим поцілунком». Ці слова 
й Богдан Сушинський цитує, але чомусь не відчуває, що сто
сунки поета й княжни мали такий характер, зрозуміти який 
краще без лекцій про «етикет» «дворян цивілізованої Європи».

І’оманіст-психолог творчо доповнює й багато інших ситуацій. 
Особливо коли є можливість «припускати» інтимні стосунки.
Не дає йому спокою те, що немає достатньої впевненості в таких
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стосунках із матроною Закревською, з казашкою Забаржадою, 
з дружиною полковника Карла Герна Софією, з Терезією 
Маєвською; — хоч, здавалося б, взаємини цих осіб просто не 
надаються до обговорення в такому тоні. Делікатно сказано 
про Шевченкового доброго знайомого Макарова та його най
мичку Лікеру Полусмак, до якої сватався Шевченко: «Нема 
підстав вважати, що взаємини ці сягали почуттів інтимних, але 
принаймні можемо сказати, що Лікера дуже поважала свого ко
лишнього господаря» (с. 389). Ще делікатніше — про надії, які 
пов’язував Шевченко з появою в українській літературі Марка 
Вовчка. Здавалося б, поет сам із запалом висловив ці свої щас
ливі надії у славному вірші «Марку Вовчку». Але Сушинський, 
за звичаєм, «домальовує» ці надії в іншій площині: «...Поява на 
літературному небосхилі молодої талановитої української пись
менниці породила в Шевченка надію на близьке знайомство, 
на дружбу, а там, хтозна, раптом!» (с. 345).

А ось, наприклад, які фантазії розгортає він з приводу добре відомих 
біографам обставин приятелювання Шевченка з родиною комен
данта Новопетровської фортеці майора Ускова. Відомо, що Шев
ченко був майже своїм у цій інтелігентній родині. Та коли часті 
зустрічі Тараса Григоровича й Агати Омелянівни стали виклика
ти пересуди в гарнізоні, вона припинила їх, що дуже вразило 
поета. Історія зрозуміла. У Богдана Сушинського вона обростає 
припущеннями, що плавно переходять у впевненість: «Шевченкові 
вже не раз доводилося чути, як услід йому, кинджально, в спину, 
вдаряли 'їдкими плітками: “Ну, так, йому, улюбленцеві комен
данта, це дозволено!..”, “О, коханець комендантші знову в ка
раулі!”, “Цікаво, в які степи поведе її цього разу?..”».

Але ж жанр інтелектуального біографічного есею не припускає ви
користання белетристичних припущень як факту!

«Романізуючи» конкретну біографічну ситуацію, Сушинський «при
пускає», що через необережне поводження Шевченка рано чи 
пізно «жорстко і невідворотно постане проблема офіцерської та 
родинної честі майора Ускова! Честі, яку той змушений бу
де відстоювати хіба що дуеллю чи самогубством» (с. 302).

Он які страхи! (До речі, з якоюсь специфічною настирливістю 
Сушинський повторює, що Шевченка годилося б — і тому, 
й тому — викликати на дуель, але для дворянина було б при
низливо ставати до дуелі з плебеєм, а офіцерові — з рядовим. 
Є й «думка» про те, що в деяких ситуаціях гідним вчинком було 
б застрелитися.) Але це ще не все. Сушинський докоряє Шев
ченкові, що той не беріг таємниці свого почуття і писав про 
нього до свого польського друга Броніслава Залєського. Але в
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листі, який тут же цитується, поет висловлює своє захоплення: 
«Какое чудное, дивное создание непорочная женщина! [...]
Я полюбил ее возвышенно, чисто, всем сердцем и всей благо
родной моей душою [...] Не допускай, друже мой, и тени чего- 
либо порочного в непорочной любви моей». Здавалося б, мож
на повірити поетові, знаючи, як стужився він за виявами люд
ського благородства. Але романіст не вірить, усіляко смакує 
(моралізаторськи) можливість «не платонічного, а справжньо
го, духовно-плотського» кохання — аж до того, що, «коли саме 
в розпал їх взаємин Агата Ускова... завагітніла», — наш охоро
нець дворянської етики вважає за потрібне додати: «Судячи з 
усього, не від Шевченка».

Немає змоги зупинятися на всіх «психологічних новелах», які роз
гортає романіст навколо конкретних біографічних фактів і кон
кретних історичних осіб. Але ті новели бувають у нього не лише 
психологічні, а й криміналістичні та, сказати б, ідеологічні.

З-поміж них особливо цікава та, в якій ідеться про обставини жан
дармського трусу, проведеного за доносом прапорщика Ісаєва, 
під час якого в Шевченка вилучено листування з друзями.
В численних біографічних дослідженнях слушно говорилося 
про прикру необачність Шевченка, який зберігав листи в себе, 
що мало сумні наслідки для декого із його друзів. Про це, як і 
про недоречне втручання Шевченка в родинні справи Гернів, 
Сушинський пише різкіше, ніж інші автори, але тут він має 
підстави, хоч і переходить міру у своїх висловлюваннях.

А от до відповідей Шевченка на допиті Сушинський мав би підійти 
виваженіше і не поспішати з оцінками типу: «наш сльозливий 
друзяка Шевченко» виказав усіх своїх друзів і знайомих, та ще 
і з власної ініціативи. Зокрема, у протоколі допиту є власноручні 
свідчення Шевченка про те, від кого він одержував листи, але 
ж ми не знаємо всього іншого, зокрема — якою інформацією 
володіла сторона, що проводила слідство; це, як правило, зали
шається поза протоколами допитів. Особливо обурило Сушин
ського те, що Шевченко назвав прізвище поетеси, яка надісла
ла йому свої вірші — це була його яготинська добра приятелька 
Олександра Псьол. Сушинський вибухає тирадою: «Навіть плат
ний жандармський агент і той, можливо, пожалів би жінку, тим 
паче ту, в яку колись трішечки був закоханий і яка теж віршує 
рідною українською мовою. Та будь-хто з мужчин вважав би за 
честь, навіть під страшними тортурами, не виказати ім’я цієї 
жінки». (Чи йдеться про членство в таємній терористичній ор
ганізації? Чи Олександрі Псьол щось загрожувало? І чи Богдан 
Сушинський побував колись під «страшними тортурами» і знає,
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що це таке?) І далі: «Але тільки не Шевченко. Він одразу ж ви
казує її, і ніякі муки совісті його не терзають [...] Читаючи ці 
зізнання (що вірші «Свята вода» належать Олександрі Псьол, 
яка так і не зацікавила слідчого. — І. Д з)  нашого революціонера- 
демократа, починаєш дивуватися: невже не існувало ніякої 
межі, переступити через яку він не міг?!» (с. 327).

Я ж як читач «починаю дивуватися» (власне, давно, читаючи, ди
вуюся): якщо Богдан Сушинський вважає своїм громадянським 
і моральним правом писати про Шевченка як про останнього 
негідника, — то яке тоді він має право виголошувати тріскучі 
казенні тиради про нього ж як про Генія, Пророка, Вождя, 
Мученика і т. д.? І вичитувати його, шпиняти моральними но
таціями з кожного приводу? Тут одне з двох: або цілковите не
розуміння предмета оповіді, або, вибачайте, інтелектуальна не
чесність. На цьому тлі легендарний Бузина виглядає чесніше. 
Він прямо сказав, що як духовний аристократ (самопроголоше- 
ний, звісно) не сприймає плебея Шевченка, і пішов своєю пря
мою дорогою зводити з ним рахунки. Сушинський же, йдучи 
тим самим маршрутом, який проклав Бузина, задля самостій
ності роздивляється на всі боки і створює новели-домальовки 
та читає Шевченку нотації там, де Бузина говорив коротко і 
ясно. А головне — ховається за різні банальні суперлативи про 
Шевченкову велич, які, здається, потрібні йому як «алібі» — 
щоб не виглядати шевченкофобом. Він і справді не шевченко- 
фоб, він український патріот, але сподобився наговорити про 
Шевченка такого, на що й усі шевченкофоби разом не спромог
лися. Поки що.

Це так виглядає справа об’єктивно. А суб’єктивно... можна при
пускати, що були в Сушинського найкращі наміри. Хотів вийти 
за межі канонізації Шевченка, показати його як складну й су
перечливу постать. Але забракло розуміння Шевченкової доби 
та його творчості, зате через край били зарозумілість і бажання 
сказати щось нечуване, або, як виловився колись Степан Смаль- 
Стоцький, «блиснути ракетою свого власного духа» — замість 
вслухатися в Шевченка.

* * *

Дивна й небезпечна ситуація створюється нині навколо Шевченка — 
його творчості та його постаті. Маємо безперечні успіхи в нау
ковому шевченкознавстві, часом нові й плідні підходи, зокрема 
в розвідках молодшого покоління авторів (хоч і тут тривогу ча-
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сом викликає розмивання історичного виміру і те, що я назвав" 
би замороженістю соціального почуття). Але паралельно з на
ростанням потенціалу наукового шевченкознавства відбувається 
деградація шевченкознавства публіцистично-популярного, яке 
пережовує старі загальники; зменшується читацький — а не ри
туальний — інтерес до Шевченка в суспільстві, і школа дедалі 
менше здатна виховувати повагу й любов до нього. Зрештою, це 
лише один із виявів — хоч, може, найболючіший — дедалі глиб
шого розриву між нинішнім поважним рівнем наукового до
слідження проблем національної культури та рівнем її масового 
сприйняття, її реальним місцем в українському суспільстві — 
може, краще сказати: в державі, — бо суспільство в цьому кон
тексті якось і не дуже вимальовується.

Причин і чинників тут багато, може, й не всі з них ми бачимо, але 
я в цьому контексті можу зупинитися лише на деяких із тих, 
що, на мій погляд, сприяють очевидному пожвавленню різного 
роду наскоків на Шевченка.

Насамперед це обставини, сказати б, глобальної політики. У сучас
ному світі чи, принаймні, в Європі дедалі менше залишається 
можливостей для силової, збройної експансії. Набагато ефектив
нішою стає експансія економічна, інформативна, культурна. Щоб 
нація втратила свою життєздатність, дуже важливо дискредитува
ти основні опорні конструкції її національного самоусвідомлення.
І тут, звичайно, Шевченка ніяк не обійти. Це найзагальніший 
політичний проект. Воюючи з Шевченком, воюють з Україною, 
хоч і приховують це з різною мірою вправності.

Є й порівняно частковіші обставини й мотиви. Ті глибина націо
нального почуття й міра переживання України — її долі, її об
разу, навіть її природи, — якими дихає поезія Шевченка, знач
ною мірою втрачені, особливо серед частини російськи зорієн
тованого контингенту суспільності. В обстановці, коли навіть 
саме користування літературною українською мовою розгляда
лося, а подекуди й розглядається — в певних колах, на певних 
рівнях знекультуреності — як ознака одвертого або приховано
го націоналізму, є можливість «конвертувати» неприйняття ук
раїнства в неприйняття Шевченка, а звідси вже й крок до шев- 
ченкофобії як форми українофобії. Над цим, власне, і працює 
«інтелектуальний авангард» російського шовінізму. При цьому 
пристрасне викриття Шевченком імперії, російської деспотії по
дається як випади проти російського народу — в надії налаш
тувати проти поета російського читача або того, хто не бачить 
вини царизму перед Україною. Ця політична і моральна реа
білітація імперії матиме (і вже має) дуже серйозні наслідки.
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Далі, очужілості від Шевченка сприяє і втрата історичної ретро
спекції та соціальних критеріїв, коли кріпаччина, громадянська 
безправність, духовний обскурантизм і багато інших феноменів 
царської Росії, шо були «подразниками» Шевченкового почуття 
справедливості й живили його ювеналівські бичування зла, ба
гатьом здаються чимось далеким і примерхлим на тлі пізніших, 
«соціалістичних» трагедій. Але ми взагалі втрачаємо здатність 
співчувати, не бачимо реального становища сучасного села, су
часного жіноцтва, не переймаємося переживанням моральних 
потворностей сучасного життя і тому не можемо адекватно 
сприйняти багато його ліричних і громадянських медитацій. Та 
ще й за теперішніх збайдужілості до великих ідей та неприязно
го відкидання всього, що до чогось кличе і зобов’язує.

Нарешті, є ще одна обставина, яка обмежує можливості повно
цінного переживання Шевченкової поезії (це вже не лише 
Шевченкової) навіть для декого із тих, хто читає його з любов’ю. 
Йдеться про те, що Шевченків мовний і образний арсенал не 
цілком резонує з досвідом сучасної міської людини, вимагає від 
неї певного «вживання» в зовсім інший побут. Втрата органіки 
української мови, збіднення її лексики й ідіоматики теж ідуть 
«не на користь» Шевченкові. Певні труднощі виникають і для 
іншомовного читача. Недавно я прочитав у «Кримській світли
ці» лист молодої інтелігентної росіянки, яка, на відміну від ба
гатьох кримчан, доброзичливо ставиться до української культу
ри і самостійно вивчила українську мову. Вона цілком щиро 
пише, що вважає Шевченка великим художником, а от його 
поезія її менше зачаровує. Мені здалося — причина в тому, що 
вивчити мову — це завжди добре, але це не завжди гарантує те 
входження в її дух, яке забезпечує повноцінне сприйняття на
ціональної поезії.

Та це вже виходить за межі нашої теми. А повертаючись до шев
ченкофобії як такої, хочу назвати ще одну її немалозначущу 
причину (а в деяких випадках — і вирішальну) чи, принаймні, 
обставину, яка її стимулює. Це — варварські форми ідолопок
лонства, яким частина нашої патріотичної публіки карала і ка
рає великого поета. Хіба не лунають багато років заклики ого
лосити Шевченка національним святим і канонізувати його? 
Хіба не замінили ми читання Шевченка і прилучення до його 
духовного й естетичного світу, зрештою, видання його творів 
доступним народу накладом — ювілейними заходами? І хіба 
є ще такі епітети й суперлятиви, яких ми не навішували б на 
нього? І хіба не зрозуміло, що це може відштовхувати і добро-
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зичливу інтелігентну людину, а недоброзичливій дає ой яку йо- 
живу!

Отже, дбаймо про цивілізовані форми вшанування національного 
генія. Не підмінюймо патріотичною тріскотнею посутні визна
чення його місця в нашій і світовій літературі. Поглиблюймо 
адекватне осягнення його творчості, шукаймо способів донести 
універсальність його ідей та образів до найширшої читацької 
громади.

І, будучи нетерпимими до блюзнірства, профанацій і фальсифіка
цій, не плекаймо нетерпимості до критичного погляду на якісь 
аспекти творчості Шевченка чи риси його особистості, коли 
цей критичний погляд позначений уважністю і шанобливістю 
до «трудів і днів» великої людини. Адже саме такий підхід — 
найбільш перспективний у проекції на історичне майбуття.

ЯкіВ
Г олоВаиькш
(Зо БО-річчя 
Від дня 
народження)*

Гарне слово «родолюб» було на вустах серед 
гуртка молодих ентузіастів-галичан, що в 
другій третині XIX ст. взялися самовіддано 
за розбудову національної культури, повста
ли проти полонізації та мадяризації, про
голосили ідеї всеукраїнської єдності й на

ціонального відродження, в унісон до такої 
самої роботи і таких самих ідей «наддніпрян- 

ців», що протистояли русифікаторській робо
ті царизму.

Гурток цей увійшов в історію під назвою «руської трійці», бо найак
тивнішими його діячами були троє патріотів: Маркіян Шаш- 
кевич, Іван Вагилевич, Яків Головацький (за давньою тради
цією вони ще називали Україну «Руссю», а себе «руськими», як 
і в пізніші часи західних українців звали ще «русинами»).

Треба сказати, що ознаки близького національного відродження і 
значні елементи національно-культурної роботи були наявні в 
Галичині й Закарпатті ще наприкінці XVIII та на початку XIX ст., 
гак що «трійця» починала не на голому місці. Якщо письменс
тво було слабке (наприклад, невдалі переклади та вірші Йосифа 
Левицького), то зате були успіхи в наукових розробках, головно 
її історії та граматиці, тобто провідних на ті часи гуманітарних 
науках (згадаймо, що так починалося національне відродження

* Опубліковано (через 20 років після написания) у* газеті «Літературна Украї- 
па» за 18 жовтня 1984 р.
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і в чехів, словаків, сербів, хорват). Можна назвати праці Михайла 
Гарасевича, Йосифа Лозинського, Івана Могильницького, Івана 
Лаврівського та ін. Щоправда, значна частина цих робіт лиши
лася ненадрукованою і не спопуляризованою, але так чи інакше 
вони засвідчували наростання культурно-творчих сил поступо
во пробуджуваної нації, вони вводили в життя новий суспіль
но-культурний фактор.

З іншого ж боку, великий вплив на духовне життя галичан справ
ляло зародження на Наддніпрянщині нової української літе
ратури, з творчості Котляревського починаючи, успіхи там ро
мантичної школи, дух зацікавлення народною творчістю та 
історією України, — всі ті культурно-політичні процеси, які 
підготували появу великого Шевченка.

Потроху вже розхитувалися тисячолітні бар’єри, штучно понастав
лювані між розокремленими українськими землями. «Коли 
Даніил король Галицький був в Переяславі? Ох, давно!.. Коли, 
після Ондрусовського замирення, писав Галичанин до Пере- 
яславця? Николи!.. О Боже! велики суть вороги наши, поло
жившій перст на наши уста...» — відписував Я. Головацькому 
скептичний П. Лукашевич, дивуючись із перших ділових кон
тактів між українцями двох країн і не дуже вірячи у їхнє май
бутнє... А тим часом сила єдності поступово брала своє, спро
стовуючи ліниву зневіру і зловісні пророцтва...

...Яків Головацький народився 20 жовтня 1814 року в Чепелях 
Бродського повіту в родині пароха (парафіяльного священника). 
Вчився в т. зв. нормальній школі, а потім у Львівській гімназії, 
де захопився збиранням українських народних пісень і впер
ше познайомився з «Енеїдою» Котляревського, що справила на 
нього велике враження. 1831 р. поступив «на філософію» і тоді 
ж в університеті познайомився з Маркіяном Шашкевичем. Ця 
зустріч на багато років визначила його життя. Протягом багатьох 
років подорожував пішки по Галичині й т.зв. «угорській Русі», 
збираючи фольклорні матеріали, які вдалося видати тільки 
1878 року (вийшли в Москві в чотирьох томах) та матеріали до 
словника української мови. Довгий час був священником на 
Станіславщині, хоч австрійська влада всіляко його утискувала 
як спільника Шашкевича.

Яків Головацький брав активну участь у підготовці задуманого 
Маркіяном Шашкевичем альманаху «Зоря», який мав задекла
рувати появу на Галичині нової національної літератури на
родною українською мовою. Спроба видати цей альманах бу
ла зроблена 1834 року, але скінчилася нещасливо через брак 
коштів та цензурні утиски, які були рівнозначні забороні.
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Невдача справила тяжке враження на Маркіяна, породивши м  
якийсь час зневіру і безнадію. І в цей час багато важила під
тримка й заохочування з боку Якова Головацького, який, бувши 
впродовж кількох років на студіях у Будапешті, мав нагоду 
придивитися до національного відродження та визвольних 
змагань південних і західних слов’ян, запалився їхнім прикладом 
і закликав галичан навчатися у них «витривалості в боротьбі з 
ворогами». Взагалі студії Якова Головацького в Будапешті мали 
винятково важливе значення для «руської трійці» і для всієї 
справи галицького літературного відродження, оскільки через 
молодого ентузіаста встановлювався зв’язок галицьких будителів 
із великими світилами Європи і відкривалися двері в сусідній 
світ, де багато чого можна було навчитися. Ось як описав 
пізніше, в листі до Якова Головацького від 6 лютого 1844 p., 
його брат Іван цю вимушену й тяжку, але заразом ентузіястичну 
й дещо романтичну подорож: «...Судьба над тобою увисла: 
прийшло із тяжелим серцем спомеж родини і свійні у далеку 
чужиноньку ступати! Тямлю, як нині, коли сьте ся прощали 
біля Зимної води, — йшло під осінь, сонінько спочивало — а 
Ти однісенький як палець, кількоро шматя у хустині і пара 
чобіт — тай тільки всего — і грошенять ледви чи досить було — 
із тим пустив ся у світ! Але Господь печалився Тобою, і вів за 
рученьку помеже братію Словенску; тут меже ними либонь чи 
не друга Твоя епоха: пізнав єсь честного Верещинского, Лучкая; 
над Дунаєм широким, поважным, під печю Отця Коляра спо
важніли й Твої гадки, і доспіли плода рясного; тут виробила ся 
сила Твоя моральна до такої степені, якої би я ще й пойняти не 
встиг. Побідивши нужду і тугу за родиною, повернув єсь щас
ливо домів, хоч не раз не два під тягиром покладу Твого і скар- 
бовні — Книг — із безсиля стогнав, омлівав на дорозі! — а Ру
салка Дністровая, Приповідки, Похід по Галицькій і Угорській 
Русі були первістками Твоїх родолюбивих трудів! — Відтиля все 
дальше а дальше поступаєш певним, поважним кроком» '.

М одному з листів до брата Івана Яків Головацький писав: «...Тямлю 
я і вовік не забуду тих годин, перебутих у Пешті із молодыми 
Сербами, Хорватами і Словаками і з тими Чехами...» При
дивляючись до їхньої енергійної, чіпкої і різнобічної роботи, 
він побачив, як треба розбудовувати національну культуру.

1 Дші.: «Кореспонденція Якова Головацького в літах 1835-49», видав др. Ки
рило Студинський, Збірник філологічної секції наукового товариства 
їм. Шевченка. — Т. XI. — С. 103—104.

ПОРТРЕТІІ Ч. Д  |
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У Будапешті Яків Головацький познайомився і зблизився з «бать
ком Словенщини» великим Яном Колларом, з видатним серб
ським діячем Георгієм Петровичем, з Павловичем, Курелцом 
та ін. До числа симпатиків галицького відродження належав 
і великий Міклошич, а його вчитель знаменитий Бартоломей 
Копітар, раз зробивши, на посаді австрійського цензора зі 
славістики, помилку в оцінці «Зорі», надалі всіляко старався 
загладити свій промах прихильним ставленням до української 
мови та літературних починань галичан, заснованих на народ
ній мові.

Року 1834 славнозвісна «руська трійця» — Маркіян Шашкевич, Іван 
Вагилевич, Яків Головацький — спробували видати у Львові 
альманах «Зоря». Але їм не пощастило цього зробити через ма
теріальні труднощі та цензурні утиски. Тоді вони зв’язалися зі 
славними діячами слов’янського відродження, зокрема Вуком 
Караджичом, і за їхнього сприяння видали у Будапешті 1837 р. 
знамениту «Русалку Дністровую», що провістила початок на
ціонального відродження західноукраїнських земель.

У передмові до альманаху зокрема писалося:
«...Коли другі слов’яни вершка ся дохоплюють, і если не вже, то 

небавком побратаються з повним, ясним сонцем, нам на до
лині в густій і студеній мраці гибіти. Мали і ми наших півців і 
наших учителів, але найшли тучі і бурі, тамті заніміли, а наро
дові і словесності надовго ся здрімало; однак язик і хороша 
душа руська була серед слов’янщини, як чиста сльоза дівоча...»

Передова галицька інтелігенція та прихильні до неї кола із західних 
і південних слов’ян надавали великого значення альманахові й 
покладали на нього неабиякі надії, розуміючи історичну вагу 
цього кроку.

Згаданий уже Вартоломей Копітар прирівняв значення «Русалки 
Дністрової» до роботи великого серба Вука Караджича, який 
запровадив до сербського письменства народну мову і таким 
чином відродив національну літературу.

Але розуміли це і вороги української національної культури, вони 
не дрімали і домоглися того, що вже після виходу альманах було 
заборонено і не допущено до поширення на Галичині. Це був 
тяжкий удар по культурних задумах і зусиллях молодої інтелі
генції, по всьому національному рухові. Шашкевич та його 
друзі, в тім числі й Головацький, зазнали урядових репресій, які 
потім не раз падали на їхні голови.

І все ж «Русалка Дністровая» зробила велику історичну справу, за
клавши основи нової писемності на народній українській мові, 
ствердивши її суверенність та відкинувши наступ польщизни,
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старослов’янщини та «язичія», пробивши дорогу національному 
рухові. І в цьому є значна частка праці Якова Головацького.

Велике значення мала науково-педагогічна діяльність Якова 
Головацького. В 40-ві роки минулого століття на Галичині від
чувалося чимале національне піднесення, котре, як і в усіх 
слов’янських краях, що були під владою Австрійської імперії, 
досягло кульмінації під час революційних подій 1848—1849 p p .1 
Європейській реакції великою мірою пощастило використати 
ці національні рухи у своїх цілях для послаблення угорської 
революції (це було зумовлене також і помилками самої револю
ції), але самі по собі вони відповідали інтересам слов’янських 
народів і мали, особливо у чехів та словаків, сильний елемент 
демократії. І хоч Австрійська монархія безсоромно обдурила 
слов’янських діячів, одразу ж по придушенні угорської револю
ції завернувши всі поступки й обіцянки, — все ж ці рухи при
вели до зміцнення національного життя слов’янських народів. 
Українці Галичини та Закарпаття також спромоглися відвоюва
ти деякі національні позиції, хоч і меншою мірою, ніж інші 
слов’яни. Діяла у Львові т. зв. «Головна Руська (тобто українсь
ка. — І. Д з.) Рада». Галичани й закарпатці взяли активну участь 
у слов’янському з’їзді в Празі. 1848 р. відбувся з’їзд «учених 
руських» (українських). Того ж року, нарешті, на довгочасні 
вимоги української громадянськості, відкрито у Львівському 
університеті кафедру руської (української) мови і літератури 
(ще в кінці XVIII ст., за Йосифа II, Львівський університет мав 
набрати українського характеру, але реформи Йосифа II так і 
не було доведено до кінця, і українське слово на університетсь
кій кафедрі знов умовкло на кілька десятиліть, щоб згодом ще 
зазвучати, та й то ненадовго).

До всіх цих подій Яків Головацький був причетний дуже безпосе
редньо. На з’їзді учених він був головою «відділу управи руської 
(української. — І. Дз.) мови і словесності» і відчитав відому 
«Розправу о язиці южнорускім». Того ж року він став професо
ром кафедри української мови й літератури Львівського універ
ситету, а наступного року видав «Три вступительнії препо- 
даванія о рускій (тобто українській. — І. Д з.) словесности» і 
«Граматику руского (тобто українського. — І. Дз.) язика». Таким 
чином, Головацький був піонером української університетської 
професури, одним із зачинателів нової української педагогіки.

11 І|>о історичне співвідношення угорської революції та слов’янських рухів див. 
rpvmoiuiy історичну розвідку Петера Ханка «Пригнічені народи Австрійсь
кої імперії та угорська революція 1848—49 pp.* у Studia Historica Academia 
Si icnthirum Hungaricae, № 5.
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Якщо врахувати той початковий і нерозвинений стан, в якому 
перебувала українська наука й педагогіка, по суті всюди заборо
нена й насильно стримувана, якщо врахувати брак кадрів, до
свіду й науково-методологічних розробок, — то можна уявити, 
скільки подвижницької праці й відваги вимагало від Г оловацького 
те університетське викладання й як багато воно означало для 
нового розвою української культури.

Наукові розправи й виклади Я. Головацького тих часів пройняті 
ідеєю утвердження історичної самобутності українського наро
ду та його права на вільний і незалежний культурно-національ
ний розвиток. Головацький, на підставі наукових даних (а того
часну історичну, філологічну й етнографічну науку він добре 
знав, ураховував усі її чималі тоді успіхи і широко використову
вав при виробленні своїх позицій), спростовує поширені тоді 
зневажливі, тенденційні, ненаукові гадки про несамостійність і 
маловартність української мови (як і всієї української культури 
й історії) — гадки, котрі покликані були виправдати зазіхання 
сусідніх імперій на українські землі, українські багатства, укра
їнський народ, його минуле й прийдешнє.

Як мовознавець він досліджує відмінності й багатство наріч україн
ського народу, але заразом підкреслює єдність головних і сталих 
прикмет цього народу та його мови, — думка, що мала на ті часи 
велике значення для вироблення свідомості національної єдності 
українців, розшарпаних сусідніми державами, розкиданих на ве
ликих просторах і роз’єднаних чужими кордонами.

Почуття національної гідності бринить у словах Головацького і 
підноситься до патетики тоді, коли він обговорює давність по
ходження, багаті літературні здобутки й традиції і високі якості 
української мови, покликаючися при цьому на одностайну дум
ку визначних наукових авторитетів:

«Словом є то природна, чиста, повноголосна мова, мужеско-силь- 
на, виразиста (лаконична) в устах статного господаря або коза- 
ка-молодця, тай під пером Котляревського, Тополинского і др., 
а мягка, сердечно-ніжна, пещена в бесіді материнскій, дівочій 
співанці, або під пером сердечного Основяненка. Не є то само 
моє мніниє ані самохвальство, бо і сторонскії писателі, знавці 
язиків, признают єму краснозвучність і инчі преімущества в ви
сокім ступени над другими словенскими язиками: Бандтке на
зиває єго найкрасчим межи всіма словенскими, Мицкевич 
межи рускими язиками, Бодянский величає єго поетичність і 
музикальність і каже го рівняти іс греческим і італіянским, 
Коубек і Мацієвский іменуют го красчим від ческого, Раковецкий 
жалує, що не став ся пануючим в цілій Россиї, а наконець зна-
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комитий писатель российський Даль-Луганский признає Му 
первенство над великоруским простонародним і книжним 
язиком».

Можна зрозуміти це одушевления патріотизму в молодих представ
ників молодих сил великого народу, що відроджувався до ново
го життя по століттях чужоземного панування і під його зверх
ністю. Крім величезного політично-культурного значення ідеї 
суверенності й «високорідності» української мови, відзначимо ще 
й важливий педагогічно-виховний момент: вся діяльність «руської 
трійці» та споріднених із нею національно-культурних сил, їхня 
боротьба за народну мову, за рідний правопис, за запровадження 
їх в усі сфери життя — відповідало принципам народжуваної нової 
педагогіки про необхідність рідної школи, навчання рідною мо
вою, про роль національного обличчя й національної «вкорі
неності» у формуванні етичного життя суспільства (пор. пізніші 
теорії вчених-українців Ушинського, Потебні).

Цим самим ідеям передової педагогіки про те, що всяке пізнання 
починається з самопізнання, з пізнання ближчого й рідного, 
а потім уже розширюється на інші сфери, причому опанування 
цих останніх залежить від глибини й органічності засвоєння 
першого, — цим ідеям відповідав і лейтмотив «розправи» 
Головацького, його заклик вивчати спершу самих себе, свій на
род: «Пізнай себе, буде з тебе!» (пор. відповідний принцип ве
ликого Сковороди).

Цікавило Головацького і питання про засвоєння успіхів світової 
цивілізації, про поєднання національного розвою з загально
людським поступом. Він вважав, що кожна нація через вільний 
і повний саморозвиток повинна увіходити в загальнолюдську 
цивілізації, а всякий інший шлях привів би лише до формаль
ного й поверхового перехоплення зовнішності чужої культури. 
«Що розуміємо під просвіщеніє і образованіє?.. Я не розумію 
ані модних строїв, ані солодкої (але лестной) бесіди панской, 
ані шварготаня чужими язиками, ані богатих, вигодних платів, 
камяниць, коршем і пр., у мене европейское просвіщеніє- 
стремленіє народів до состоянія, то є приобрітенія природних 
прав всему народові, розширенія правдивой людскости, істин
ного человіколюбія через розширеніе наук і проч.». Ідеї про те, 
що нації повинні розвиватися не порядком уніфікації, а на під
ставі самобутності кожної, — утверджувалися в той час під 
впливом великих діячів слов’янського відродження; посереднє 
свідчення цього знайдемо і в одному з листів брата Якова 
Головацького — Івана: «Знакомости із Колярем, Вуком, Срезнев
ским, Миклошичем много поучили мене, і навели на лутше —
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через них я пізнав, що наші народи і дух часу не желают по нас 
змін політичних, не вникнувши перше у житье і чувствіє, сте
пень освіти їх же — а желают по нас, щоб все ізслідовати і ізоб- 
ражати, що по народові питомо-домашнє і власне — тую ниву 
нам засівати, і від неї лише хісна рясного надіятися».

Звісно ж, ці принципи, як і вся боротьба Головацького та «руської 
трійці» за рідну мову й рідну культуру, — мали і першорядне 
політичне значення, вимагали неабиякої громадянської муж
ності, ініціативи, віри в силу й будучину свого народу.

На жаль, надалі, в умовах реакції 1850-х pp., коли австрійський 
уряд зламав усі свої обіцянки слов’янським народам, — Голо- 
вацькому забракло цієї віри, і він перекинувся в табір «москво
філів», яких пізніше В. Ленін назвав агентурою російського са
модержавства і негарну роль яких супроти українського народу 
так повно висвітлив Іван Франко, що здійснив їхній ідейний 
розгром. Від 1850 р. Головацький уже майже втрачений для ук
раїнської культури, хоч ще зрідка виступав із науковими стат
тями мішаною або російською мовою, видавав зібрані раніше 
фольклорні та словникарські матеріали. З 1867 р. він опиняєть
ся у Росії, стає поважним урядовцем (голова археографічної ко
місії у Вільні), хоч до кінця життя (1888 р.) зберігає в глибині 
душі залишки колишнього українського патріотизму і «родо- 
любності».

І все ж Яків Головацький чимало доброго зробив для української 
культури, і зроблене ним у молоді роки назавжди залишить 
добру пам’ять.

(1964 р.)

|3g _

Його знають у нас переважно як автора кількох 
ліричних пісень та багатьох «співомовок», хоча 

Степан і спаДщина його досить широка й різноманітна. 
Рі ігіпмгикі їй * І «співомовки» (сам він називав їх «при-

У І казками», підкреслюючи їхню близькість до
народної словесності) і справді були його 

улюбленим жанром, який він сам і створив і 
який з його легкої руки прижився в українській 

поезії, вплинувши на розвиток гумору та сатири і 
впливаючи й досі. Співомовки Руданського — це зде

більше сюжетні комічні оповідки, жарти, віршовані притчі, різ-

* Передмова до кн.: Суданський С. Повій вітре на Вкраїну: Переклади мовами 
світу. — К., 2003.
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ні жанрові сценки, перейняті духом народного гумору, а часто 
прямо з народного побуту взяті й талановито переказані пое
тичним словом. Герої співомовок — українські селяни, чума
ки, козаки, ляхи, пани, крамарі, євреї, цигани, попи, ксьондзи, 
турки, москалі — увесь той різномасний, різноетнічний, різно
мовний (хоч у побуті таки в українську мову втягнений) люд, 
який створював своєрідну атмосферу суспільності Правобереж
ної України середини XIX століття (яка довго була під владою 
Польщі), давав більшу чи меншу барву щоденному побутові, 
входив у досвід або історичний спогад майбутнього поета, який 
і зростав у цьому світі української «глибинки».

Народився Степан Васильович Руданський 6 січня 1834 року 
(25 грудня 1833 року за старим стилем) у Хомутинцях Вінниць
кого повіту на Поділлі в бідній попівській сім’ї. Батько як міг 
намагався дати освіту своїм чотирьом синам, особливу надію 
покладаючи на здібного Степана і мріючи про його вдалу свя
тенницьку кар’єру. Це було реально тим більше, що царський 
уряд у цей час здійснював курс на протидію польській католи
цькій церкві та підтримку православної, підпорядкованої Мос
кві. У 1841 — 1849 роках Степан Руданський навчався у Шарго- 
родській бурсі, а потім, до 1855-го, — у Кам’янець-Подільській 
семінарії. Продовжувати навчання він мав у Петербурзькій ду
ховній академії, але натомість вступив до Військово-медичної 
академії. Юнак виявив велику самостійність, порушивши бать
кову волю та традицію священницького кола; певно, і семі
нарська богословська схоластика не припала йому до душі, 
може, прокинувся характерний для тодішньої молоді потяг до 
природничих знань, і вже сформувалися в нього якісь зародки 
передових громадянських поглядів. А Військово-медична ака
демія саме й була привабливою для такої молоді: в ній були свої 
демократичні традиції, був чималий гурт українців; там 1844 ро
ку ставили Шевченкового «Назара Стодолю», там виступав 
М. Щепкін; серед викладачів Академії були такі відомі про
гресивні вчені, як М. Пирогов, І. Сеченов, С. Боткін, М. Зінін. 
Тож юнак, який прийшов із краю, де ще жили спогади про Кар- 
мелюка і по сусідству з яким (на Київщині) щойно, 1855 року, 
відбулися антикріпацькі селянські заворушення, — потрапляв 
тут у близьку його духові атмосферу.

Л(іо жилося йому важко. Безперечно, автобіографічний характер 
мас його вірш із тих літ (1858) «Студент»:
II слаииім місті Петербурзі,
Недалеко від Неви,
11 Гкуюта виглядає 
Хата бідної вдови.
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1 направо — старій бабі 
Смерть підписує патент,
А наліво — без копійки 
Б’ється з нуждою студент.

Саме з кола таких нужденних студентів виходили в Російській ім
перії так звані «різночинці», серед яких поширювалися демо
кратичні та революційні погляди і до яких апелювали ідеологи 
«шістдесятництва». Степан Руданський активним політичним 
борцем проти царату не став, однак уся його літературна твор
чість і практична діяльність позначені щирим співчуттям трудо
вому людові, відразою до фальшу й несправедливості, гуманни
ми настроями.

Саме в Петербурзі кінця 50-х років починається його поетична 
творчість. У цей час тут знову активізується українське життя, 
придушене після розгрому Кирило-Мефодіївського братства. 
Повертаються Пантелеймон Куліш, Микола Костомаров, а по
тім і Тарас Шевченко. На жаль, немає свідчень про те, чи зустрі
чався молодий поет із великим засланцем, хоч нагоди для цьо
го могли бути. Але важливіше інше: Степан Руданський як мо
лодший сучасник Шевченка жив у магічному колі його поезії. 
Щоправда, Шевченко тоді асоціювався насамперед із «Кобза
рем», мало хто знав його заборонені, гостро антимонархічні й 
антикріпосницькі твори. В ліриці Руданського багато що пере
гукується з шевченківськими ранньоромантичними мотивами: 
самотність, чужина, сум за рідною душею і рідною землею, спо
гади про козацтво (хоч і не такі полум’яно-патріотичні, як у 
Шевченка)... З ’являються і громадянські мотиви, заклики до 
праці на ниві рідної культури.

Злиденне життя в Петербурзі підірвало здоров’я Степана Рудан
ського, і після закінчення Військово-медичної академії його 
направляють на роботу до Криму, в Ялту, де і прожив він до кінця 
свого короткого нещасливого життя (помер 3 травня 1873 року). 
Лікарем він був самопосвятним, жив бідно, бідних лікував без
платно, власним коштом їздив у віддалені селища до хворих; 
через свою чесність не раз наражався на конфлікти з людьми 
владними, але серед простолюду залишив по собі добру пам’ять.

Творча спадщина Степана Руданського чимала й різноманітна: 
ліричні поезії, романтичні балади, байки, небилиці, віршо
вані історичні перекази (деякі з них він називав «співами») з 
української історії насамперед («Павло Полуботок», «Павло 
Апостол», «Віщий Олег», «Мазепа», «Іван Скоропада» — фак
тично історичні поеми), а також з історії світової; переспіви
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псалмів, численні переклади зі слов’янських літератур та з ан- 
тики. Ну й, звісно ж, співомовки. Руданському належить і пер
ший повний український переклад «Іліади» Гомера «Омирова 
Ільйонянка». Це був справжній творчий подвиг Руданського. 
Хоча переклад його був незвичний: виходячи з того, що Гомер 
був народним співцем і творив як українські кобзарі свої думи, 
Руданський «українізував» Гомера, стилізував під український 
народний епос. Перше ознайомлення з цим перекладом викли
кало в Івана Франка несприйняття, але потім він змінив свою 
думку і визнав певну рацію Руданського. Пізніше ж і назвичай- 
но вимогливий як літературний критик Микола Зеров серйозно 
поставився до перекладу Руданського, а найбільший авторитет 
з античної літератури Андрій Олександрович Білецький, про
аналізувавши український текст Руданського і порівнявши його 
з оригіналом, дійшов висновку, що це досить-таки точний пе
реклад, а не переспів, попри «українізацію» прізвищ та деякі 
лексичні особливості.

Проте і творча доля Степана Руданського, а не тільки особиста, 
склалася нещасливо. За життя йому вдалося опублікувати 
лише деякі свої твори — через брак української періодики та 
книговидання, цензурні утиски, безгрошів’я. Дещо публікували 
українські видання в Галичині, поза межами Росії. На початку 
70-х років Руданським зацікавився Михайло Драгоманов, який 
мав широкі плани розгортання української видавничої діяль
ності в еміграції, в Женеві. Від його імені хтось із приятелів 
звернувся до Руданського з проханням дати для друку свої 
нові твори. Руданський відповів коротко: «Драгоманову про
шу передать, что я болен и давно прекратил все мои литера
турные упражнения». Скільки розчарування й трагізму в цій 
записці! Був кінець 1872 року. Через кілька місяців Степан 
Руданський помер...

И останні десятиліття XIX ст., коли почалося піднесення ук
раїнського національно-культурного життя, посилився інте
рес до творчої спадщини Руданського. До її збирання та пуб
лікації прилучилися Іван Франко, Агатангел Кримський та 
інші. Кілька видань творів Руданського було здійснено в ра
дянські часи. Але й найобширніше з них — тритомове видан
ня «Наукової думки» (1972—1973) до століття від дня смер
ті — теж не є повним.

Гим часом протягом усього цього часу в народі жило слово Ру
данського. Насамперед його співомовки та ліричні поезії-пісні. 
Це мовби два емоційні полюси його творчості.

ПОРТРЕТІ! V Д  I
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У співомовках панує дух розважливості й великодушного (хоч ін
коли й дошкульного) гумору, а в «піснях» (так він називав свої 
ліричні вірші) — елегійність, а часом і безрадність.

На співомовках позначилося глибоке знання Руданським українсь
кого фольклору і розуміння душі українського селянина. Це 
головний його герой; часом він здається простаком, але на
справді має мудрий погляд на речі, що дозволяє йому з гідністю 
виходити зі скрутних життєвих ситуацій та конфліктів і утвер
джувати свою кмітливість та моральну перевагу над панами і 
лихварями. Але й на самого себе він дивиться тверезим оком: 
народ і з самого себе вміє поглузувати, знаючи свої вади. І ще 
що цікаво: різних націй та вір люду повно у співомовках, але у 
Руданського немає розподілу ролей чи, власне, моральних та 
розумових оцінок за етнічною ознакою. Типові фольклорні ан
типоди селянина — циган, єврей, москаль — не є неодмінно 
втіленням якихось негативних рис, вони живі люди і можуть 
інколи блиснути думкою та дотепом не згірше за того ж таки 
селянина. Тобто, життєвий досвід свого народу Руданський 
бере різними сторонами і ситуаціями, не підпорядковуючи його 
якійсь тенденції. Тут у нього — ціла енциклопедія соціально- 
побутових комічних ситуацій, в яких вимальовуються і складні 
станові колізії українського Правобережжя, де на кріпацький 
гніт нашаровувались і старі полонізаційні впливи, і нові руси
фікаторські, і складні релігійні відносини, орієнтуватися серед 
усього цього селянинові допомагали тверезий глузд і вроджене 
почуття гумору.

Зовсім інший настрій панує в ліричних поезіях — «піснях» Степана 
Руданського. Хоч і немає в них палких пристрастей, але тихий 
смуток, здебільше від самоти або нерозділеного кохання, щ и
рість почуття, мелодійність робили кращі з них справжніми 
ліричними перлинами; вони природно лягали на музику і 
ставали народними піснями. Багато з них породжені перебу
ванням на чужині, тугою за батьківщиною; глибоке патріо
тичне почуття робило їх наче голосом душі всіх українців. 
Такою стала пісня «Повій вітре, на Вкраїну», в якій гармоній
но злилися журба розлуки з любою дівчиною і ностальгія за 
рідним краєм. Ця пісня вже понад сто років бере і братиме за 
душу кожного українця — не тільки того, хто опинився далеко 
від неї, а й в  Україні сущого, бо його не залишає тривога за 
свою батьківщину та свою причетність до неї. Але ця пісня ба
гато що скаже й людям інших націй — про Україну, про укра
їнську тугу за своєю землею.

(18 грудня 2003 р.)
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П О Р ТР Е ТІ!

Солнц
(к столє 
со 5ня р 
М. М. he

J r  Михаил Михайлович Коцюбинский лю
бил солнце и не раз называл себя солнце

поклонником. «Люблю солнечный воздух и, как

«Человечность, краса, народ, 
Украина — это излюбленные темы
разговоров Коцюбинского, они 
всегда были с ним, как сердце, 
мозг и славные ласковые глаза»

М. Горький

подсолнух, тянусь к солнцу», «Мой бог — солнце», — писал и 
говорил он. Люди, близко знавшие его, прежде всего и едино
душно отмечали в нем эту удивительную влюбленность в солн
це, в жизнь.

Своим «солнцепоклонничеством» выделялся даже в современной 
ему украинской литературе, уже обладавшей благодаря Ивану 
Франко, Лесе Украинке, Панасу Мирному, Павлу Грабовскому 
крепким духовным здоровьем и светлым гуманистическим ду
хом. И если Иван Франко совершил колоссальную работу эн
циклопедиста в приобщении украинской культуры к духовной 
жизни других народов и континентов, к сокровищницам и род
никам мировой культуры и одновременно всесторонне отразил 
бытие всех слоев галицкого общества, в огромной степени рас
ширил идейно-художественный диапазон украинской литера
туры; если Леся Украинка достигла вершин в силе концентри
рованного поэтического выражения идейных исканий передо
вой украинской интеллигенции и в драматизме постановки 
освободительных задач; если Павел Грабовский был идеалом 
революционного самоотречения и гордого мученичества, бес
компромиссности, то Михаил Коцюбинский, смысл жизни и 
труда которого также можно выразить вышеприведенной фор
мулой М. Горького: «Человечность, краса, народ, Украина», 
привносил в это общее им всем царство идей особенное, сол
нечное тепло и романтический лад души, мягкий свет и дух 
гармонии, вернее, тоску по гармонии и редкостную чуткость к 
малейшему уязвлению этического и эстетического идеала.

Развивая и обогащая лучшие традиции украинской реалистической 
прозы, традиции своих предшественников — Марко Вовчок, 
Ивана Нечуй-Левицкого и Панаса Мирного, своего старшего 
современника — Ивана Франко, углубляясь в опыт и дости
жения русской и новых европейских литератур, усваивая уроки

* Надруковано в журналі «Дружба народов» (1964, № 10).
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передовой общественной мысли своего времени и оплодотво
ряясь идеями революционной социал-демократии, Коцюбин
ский создал многозначительную летопись бытия и духовной 
жизни украинского общества в один из переломных моментов 
его истории. Он вывел украинскую прозу на новые горизонты, 
расширив ее социальный реализм и обогатив элементами рево
люционного романтизма, обеспечил ей вместе с О. Кобылянской 
и В. Стефаником европейский уровень и подготовил возмож
ности дальнейшего безграничного развития на основе реализма 
и идейно-художественной самобытности.

Как никто другой из классиков украинской литературы пред
октябрьского периода, Михаил Коцюбинский обеспечил себе, 
по единодушному мнению советских литературоведов, место 
и значение предтечи социалистического реализма в украин
ской прозе, подобно Горькому, которому он во многом род
ствен, в русской.

Михаил Коцюбинский родился 17 сентября 1864 года в Виннице в 
семье мелкого чиновника. В 1875 году, закончив двухклассную 
школу в Баре, он поступает в Шаргородскую бурсу. Здесь увле
кается литературой; особенное впечатление производят на него, 
по его собственным воспоминаниям, рассказы Марко Вовчок и 
«Кобзарь» Шевченко. Произведения Фейербаха и Фурье рано 
пробудили в нем интерес к общественно-политической мысли 
и, по его словам, «симпатии к социализму». Осенью 1881 года 
Коцюбинский семнадцатилетним юношей, прибыв в Каменец- 
Подольский в духовную семинарию, попадает в общество на
роднически настроенной студенческой молодежи, увлекавшей
ся нелегальной литературой и жившей в атмосфере революци
онных интересов.

Молодой Коцюбинский быстро становится здесь своим человеком, 
однако тяжелое материальное положение семьи вынудило его 
прервать учебу и задуматься о заработке. В 1891 году он сдает 
экзамен на народного учителя и едет в село Лопатинцы на 
Подолии, где, в частности, изучает украинский фольклор. В это 
время он уже серьезно и плодотворно работает как прозаик.

Из написанного в эти годы особенно хороши маленькие расска
зы о детях или для детей, печатавшиеся в галицком детском 
журнале «Дзвінок» — «Харитя», «Нюренберзьке яйце», «Ялинка», 
«Маленький грішник» (последний — в 1893 году) — и по праву 
входящие в «детскую классику» наравне с лучшими произве
дениями для детей Т. Шевченко, Марко Вовчок, И. Франко, 
С. Васильченко. Здесь Коцюбинский как-то сразу достиг той 
чудесной соразмерности внутреннего настроения и классичес

144



ЛІТЕРАТУРНІ І Вон П^юбо і 3 KPUHUUI

кой формы, того «единства дыхания» и высокой доподлинносги, 
отсутствия малейшей художественной неловкости или неувяз
ки, которые еще довольно долго не давались ему во «взрослых» 
вещах, при попытках художественного воплощения целе
направленных социально насыщенных замыслов. В названных 
выше рассказах особенно очаровательны удивительно нату
ральные фигуры украинской детворы с ощутимым националь
ным колоритом в психике и эмоциональном ладе. Рассказы 
проникнуты атмосферой душевности и доброты. Их незамыс
ловатость, бесхитростность при нравственной содержательнос
ти и поэтическая правда трогательны и впечатляющи. К сожа
лению, в дальнейшем М. Коцюбинский редко обращался к дет
ским рассказам. Его все больше увлекала актуальная и сложная 
социальная, общественная проблематика.

Первым крупным произведением М. Коцюбинского, вполне сохра
няющим свое историко-литературное значение, была повесть 
«На віру», написанная в ноябре 1891 года, а напечатанная в 
галицком журнале «Правда» в 1892 году.

Это была попытка молодого писателя серьезно углубиться в значи
тельные и характерные явления народного быта и народной 
нравственности, усвоив для их оценки трезвый подход труже- 
ника-крестьянина. Речь шла о распространявшейся в те годы 
на селе новой форме брака — сожительства «на веру», то есть 
без разрешения церкви и гражданских властей. Такое сожи
тельство вызывалось разнообразными причинами, часто эконо
мического порядка, и представлялось сложным социально-пси
хологическим порождением, своего рода знамением времени.

С героя повести Гната начинается длинный ряд персонажей Ко
цюбинского, излюбленных его персонажей, становящихся из 
года в год масштабнее и требовательнее, которые одержимы 
«проклятыми вопросами», на которых упорно «находят» опре
деленного рода «дурные мысли».

«Де те, мужицьке щастя, в чім воно? Не зазнаєш того щастя дити
ною, не зазнаєш і вирісши. Рано вставати, цілий день працюва
ти тяжко на спеці, у поросі, моритися голодом на пісній страві 
та лягати натомленому без вечері, бо не було кому зварити, бо 
всі були на роботі, — ото мужицька доля».

Но это еще не самое тяжелое в жизни крестьянина. Интересно 
отметить, что Гната — и это очень характерно для героев Ко
цюбинского — мучают не так физические тяготы мужицкой жиз
ни, как остро ощущаемая им собственная «незрячесть», «темно
та», как тяжкие обиды его нравственного понятия, его чувства 
справедливости и совести, его живой, топкой и тоскующей
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души (и тут можно провести нить традиции от героев Нечуй- 
Левицкого и Панаса Мирного — Мыколы Джери и Чипки).

Следующим значительным, можно сказать, этапным для М. Коцю
бинского произведением был большой рассказ «Ціпов’яз», на
писанный в 1893 году в Виннице. В нем еще нашли отражение 
некоторые народнические настроения и иллюзии автора, но 
уже определеннее чувствуется и освобождение от них. Крепнет, 
обогащается и реализм повествования, хотя не вполне преодо
лены еще и некоторые условности сентиментально-народни
ческого письма.

Этот рассказ о судьбе двух братьев, противоположных по натуре и 
устремлениям, при бытовой достоверности и определенности 
внутренне близок к народным сказаниям о правде и кривде.

В лице правдоискателя Семена мы имеем как бы дальнейшее раз
витие намеченного в повести «На віру» (образ Гната) народного 
типа, мучимого «проклятыми вопросами», пробуждающегося к 
политическому мышлению, со свойственным крестьянину фи
лософским складом ума, с его инстинктивными стремлениями 
докопаться до основы основ.

Семен из тех, кто не о себе думает и беспокоится, а о людях,
о «громаде», в известном смысле о бедствиях человеческих вооб
ще, и это замечательное свидетельство той высокой человеч
ности, той способности к социальным чувствам и к широкому 
осознанию человеческой ответственности, которые умела нахо
дить и ценить в крестьянине украинская классическая литера
тура.

Героя еще пугает перспектива бедняцкого бунта, и он хотел бы 
избежать кровопролития. Он полагает, что неустроенность и 
несправедливость потому царят до сих пор меж людей, что они, 
люди, не замечают зла или не находят путей, как его избежать. 
А если бы кто-нибудь высказал спасительную идею и объяснил 
ее людям, справедливость и благо установились бы по доброму 
их согласию. И Семену начинает казаться, что ему открывается 
эта идея и что он должен донести ее до того, кто единственно 
волен и способен претворить ее в действительность, кто имеет 
власть над людьми, то есть до царя.

После долгих и тяжких мытарств Семену удается переправить свое 
прошение в высшие сферы, а когда наконец пришел ответ, он 
был для него, что удар обуха: ответ поразил его своим спокой
ным равнодушием и издевательской обыденностью: «Оставлено 
без послєдствія». «Як се... “без послєдствія”? — не зрозумів 
Семен.

146



ЛІТЕРОТУРНІ І Вон ПзюЬа \ 3 KPUHUUI

— А так... признали, значить, що воно не слушне, не варте уваг-" 
ги...» — сдержанно иронизирует становой, препровождавший 
ответ. Несколько позже он осведомляется у сотского: в своем 
ли уме этот человек, или у него «не все в порядку?» Так перед 
Семеном навсегда захлопывается таинственная дверь, ведущая 
к разгадке тайны несправедливости и к возможности лучшего 
устроения жизни, к счастливому вразумлению и спасению лю- 
дей-братьев. И сам он попадает в кабалу к человеку, обманным 
путем присвоившему его землю, к своему же родному брату 
Роману, который сызмала жил стяжательством и насмехался 
над альтруизмом «дурачка». Семен получает жестокий и исчер
пывающий урок социальной науки, которого он еще, собствен
но, и не в состоянии понять. Удар не отрезвляет его, а, скорее, 
притупляет, выводит из жизни...

Рассказ наполнен значительным жизненным содержанием. В не
скольких условных мотивах фабулы, идущих от фольклорных 
историй о двух братьях, а также образов правды и кривды, как 
и фольклорных же форм драматизма, обобщен большой и по
учительный социальный опыт украинского крестьянства, сель
ской бедноты. Выведенные в рассказе персонажи обладают 
достоверной характерностью и психологически живо разра
ботаны.

Образ Семена связан с традицией народного идеализма, «идеализ
ма» в смысле преданности высшим целям жизни, как любили 
употреблять это слово Ромен Роллан, Стефан Цвейг, а в укра
инской литературе Василь Стефаник и Ольга Кобылянская 
(указания на такое условное словоупотребление найдем и в 
письмах К. Маркса), связан с традициями правдоискателей и 
ходоков.

Важно отметить и то, что в рассказе с большой социальной опре
деленностью выведена фигура сельского живоглота (в лице 
Романа), свидетельствующая о том, что Коцюбинский внима
тельно присматривался к процессам классового расслоения де
ревни и росту кулачества — характерным и определяющим яв
лениям тех лет, чреватым большими последствиями для исто
рических судеб украинского села.

М рассказе «Ціпов’яз» впервые определенно прозвучал и еще один 
мо ги в, которому суждено было в дальнейшем занять важное 
моего к творчестве М. Коцюбинского, — мотив борьбы за на- 
цмоналъное пробуждение, мотив протеста против политики на- 
шюналъного принижения и растления, ловко и безжалостно 
проводившейся царизмом. М. Коцюбинский понимал, что ца
ри їм использует и свои учреждения и объективно действующую
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силу капиталистических отношений, которые, как говорил 
В. Ленин, топят в холодной воде расчета, борьбы за прибыли 
все индивидуальное, человечное, национальное.

Почему родной народ столь трагически беззащитен перед этой ни
велирующей силой и дезориентирован, почему не подготовлен 
к надвигающимся грозным испытаниям истории, почему не 
понимает, что капитализм несет ему и утрату национального 
лица, — этот вопрос Коцюбинский поставит позже, когда од
ной из его тем станет «грех измены» буржуазной космополити
ческой украинской интеллигенции своему народу. Пока что его 
национально-культурная программа весьма ограниченна, и в 
качестве хранителя национального духа он может предложить 
только старую Наумиху, ревниво оберегающую ветхую старо- 
светчину. Но уже недалеко время, когда он увидит иные силы 
и иные перспективы, когда он поставит национальную будущ
ность Украины в связь с борьбой революционного крестьянс
тва, пролетариатом, с ее молодыми, жизнеспособными твор
ческими силами, а залог утверждения национальной культуры 
народа найдет не просто в охранении старины (такая позиция 
наивна и бессильна перед историей!), а в социально-нацио
нальной активности, в революционной борьбе и созидании но
вого общества, гарантирующего подлинный национальный 
расцвет.

...Тем временем Коцюбинский, всегда испытывавший живой инте
рес и влечение к общественной деятельности, сближается с оп
позиционной царскому режиму и патриотически настроенной 
украинской молодежью. В эту пору, после погрома, учиненного 
царизмом над украинскими революционными и национально
просветительными организациями в 80-е годы, снова намети
лось некоторое оживление, особенно в кругах молодежи, кото
рая организует ряд политических кружков, призванных, по 
мысли их инициаторов, сменить слишком уж деградировавшие 
«громады» (национально-культурные товарищества, существо
вавшие в ряде украинских городов: Киеве, Харькове, Одессе, 
Екатеринославе и других, и проводившие некоторую культур
но-просветительную и пропагандистскую работу). В различных 
молодежных организациях, начинавших, как правило, весьма 
энергично и многообещающе, но вскоре в большинстве случаев 
распадавшихся (по причине неоднородности состава и невыра
зительности платформы и по причине неусыпной бдительности 
царской администрации, делавшей маловозможной всякую хоть 
сколько-нибудь широкую и заметную деятельность), перебыва
ли почти все украинские писатели той поры от Леси Украинки
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до В. Самийленко и П. Тычины. Одним из таких кружков было 
«Братство тарасовцев», организованное в 1892 году студентом 
Харьковского университета Иваном Липой совместно с Вита
лием Боровиком и другими. В Киеве членами «Братства тара
совцев» были В. Самийленко, Е. Тимченко, В. Шемет, братья 
Михновские, братья Черняховские, Вера Дейша, будущая жена 
Коцюбинского, и другие. В том же 1892 году членом «Братства» 
стал и Михаил Коцюбинский.

Основной своей задачей «Братство» считало «плекання нації» в про
тивовес национальному растлению царизма. Но для выполне
ния этой задачи «братчики» могли предложить лишь ограни
ченные средства в рамках культурной работы, политического 
образования и личного примера.

Тарасовцы придавали большое значение изданию книг для народ
ного чтения и просветительской работе среди крестьянства и 
рабочих. Из переписки Коцюбинского и его друзей узнаем, что 
и он принимал участие в этой работе. Так, Урсин-Немиевич 
9 декабря 1895 года пишет М. Комарову: «Вскорости возвра
тится Михаил Коцюбинский и привезет мне книги для народ
ного чтения, которые я буду читать рабочим-украинцам, кото
рых у меня (то есть в филлоксерном отряде, где работал и Коцю
бинский. — И. Д .) есть человек двадцать».

При помощи «братчиков» М. Коцюбинский в 1892 году поступает 
на службу в филлоксерную комиссию, которая занималась борь
бой с вредителями винограда в Бессарабии и Крыму. На работе 
в различных филлоксерных отрядах он пробыл до 1897 года. 
Масса новых впечатлений и большой жизненный опыт, приоб
ретенный Коцюбинским в эти годы, легли в основу целого ряда 
его произведений, из которых рассказ «Для загального добра» 
прямо касается тех занятий и проблем, с которыми писатель 
столкнулся в филлоксерной комиссии, и того гражданского 
урока, который он получил.

Герой рассказа Тихович едет бороться с филлоксерой, думая, что 
этим он будет полезен народу, бедным «молдуванам», но про
тив своей воли он становится их врагом, так как, уничтожая 
пораженные болезнью или подозреваемые в заболевании ви- 
иоградники, филлоксеристы часто лишали крестьян единствен
ного источника их существования, и никто ничего не давал им 
іпамен. В рассказе «Для загального добра» не только показана 
несостоятельность народнических иллюзий интеллигента Ти- 
ховича, но и довольно ощутительно пробивается мысль о про
тивоположности жизненных классовых, интересов молдавского 
крестьянства и царской администрации, выражавшей интересы
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господствующих классов, о грабительском характере всякого 
колониального «попечения». «Молдуванин» Земфир «не вірив, 
щоб могла існувати на світі така жорстокість, така несправед
ливість, яка дала б спромогу відняти від бідного молдувана ос
танній шматок хліба». Но оказалось, что такая жестокость и 
несправедливость есть, да еще и зовется заботой об «общем 
благе» (отсюда и название рассказа).

В период наибольшей близости к тарасовцам Коцюбинским была 
написана сказка «Хо» — одно из наиболее значительных, ныне 
хрестоматийных его произведений, насыщенное публицисти
ческими, полемическими мотивами, пронизанное азартом мо
лодости и воодушевлением борьбы. Сказка в значительной 
степени отражала настроения и политическую позицию этой 
группы украинской молодежи, нравственно-психологическую 
атмосферу тех лет.

По словам Коцюбинского (письмо В. Лукичу), в этом произве
дении «главная фигура ~  страх человеческий». И не случайно 
этот феномен был избран для сарказма, полемики и ниспро
вержения. Коцюбинскому помогла его зоркая в молодости и не 
утраченная с годами чуткость к общественным настроениям и 
скрытым социально-психологическим факторам гражданского 
бытия, обостренная высотой морального идеала и эстетичес
кого чувства (солнцепоклонничество!) и силой собственного 
гражданского самоощущения...

Человек, в душе которого расцветали порывы служения своему на
роду и борьбы с господствующим общественным злом, чело
век, который мыслил свое жизненное дело как дело всех своих 
граждан и нуждался в их сочувствии и поддержке, в широком 
общественном движении, всюду наталкивался на Страх.

Ведь страх был одним из главных орудий деспотизма. Царизм по
рождал его сознательно, чтобы парализовать всякий протест в 
самом зародыше, убить веру в любое гражданское начинание. 
Австро-венгерская и царская империя десятилетиями и столе
тиями создавали ритуал и таинство страха, сделав его настоя
щей религией своих подданных. Страх был настоящим и не
ограниченным самодержцем общества. А на Украине он имел 
еще и свою, так сказать, национальную особенность: в продол
жение столетий власти воспитали тип благонамеренного мало
росса, хотящего, но не дерзающего быть украинцем. Таким об
разом, всероссийский страх быть человеком, борцом, гражда
нином выступал тут еще и в форме специфически украинского 
страха быть украинцем. Угнетение было двойным, особо тяже-
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лым. Вот этого-то призрачного властителя жизни, этот тоталь
ный страх, и избирает Коцюбинский для единоборства.

Коцюбинский весело «расколдовывает» эту мистифицирован
ную «фигуру страха» — деда Хо, низводит его из демонов до 
бытового образа, чья мнимая гипнотическая сила — порожде
ние человеческой фантазии (подобно тому, как Достоевский в 
«Братьях Карамазовых» обрывает тысячелетнюю традицию 
беса-антихриста, превратив его из великолепного Мефисто
феля в пошлейшего обывателя, которому осточертела возла
гаемая на него людьми роль) или же хитрая придумка людей 
для оправдания своей слабости. Рассказ забавно вышучивает 
этот страх и как бы приглашает посмотреть с близкого рас
стояния на деда Хо.

«...Жахаються, а не знають, що страх тільки й істніє на світі полох
ливістю других, що старий Хо порохом розсипав би ся, коли б 
усе живуще хоч раз зважилося глянути йому в вічі...»

В рассказе юмор и сарказм перемежаются лирикой и патетикой, 
передавая эмоциональный «образ» страха, его «историю», «со
циологию» и психологию. Из различных обличий страха Ко
цюбинского особенно интересует «украинофильский» страх, 
и ему он посвящает большую часть повествования. В рассказе, 
в частности, создан замечательный по живости, наглядности 
и социальной емкости тип «патриота»-украинофила (в образе 
Макара Ивановича Литко), один из лучших в галерее подобных 
ему во всей украинской литературе. Одним из его прототипов 
был Афанасий Погибка, крупный чиновник, начальник Коцю
бинского по филлоксерной комиссии.

Революционные, «бесстрашные» настроения и призывы очень ха
рактерны для демократической национальной интеллигенции, 
изображенной в рассказе, особенно для молодежи той поры: об 
этом достаточно широко свидетельствуют литература, публи
цистика и другие документы общественной жизни тех лет. 
Рисуя их, Коцюбинский отражал реальное положение вещей. 
Очевидно, реальное же положение объясняет и слабость, рас
плывчатость, политическую аморфность позитивной програм
мы «молодых». В конце концов, она мало отличается от того, 
с чего начинали русские народники и «старые» украинофилы. 
Да и финал многих из «молодых» оказался тем же.

Мпоследствии Коцюбинский увидел это; его социальная и нацио
нальная платформа постоянно и быстро углублялась, обогаща
лась, совершенствовалась. А пока что в сказке «Хо» позитивная 
программа оставалась слабым местом, .выглядела декларативно. 
И если говорить об утверждающем начале в сказке, то самый
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ценный элемент его не в конкретных предначертаниях круж
ковцев, а в том эмоциональном тоне бесстрашного вызова, са
моотверженности и альтруизма, в той атмосфере радостного 
служения гражданскому призванию и веселого вышучивания 
обывательских страхов, которой дышит сказка. А этот «солнеч
ный» тонус нравственного и гражданского самочувствия — за
лог плодотворности общественной миссии; опыт, наука и са
ма жизнь уточнят и разовьют «программу». Практика самого 
Коцюбинского подтвердила это.

После того как Коцюбинский оставил (в 1897 году) службу в фил- 
локсерной комиссии, он переехал в Житомир, где недолгое 
время работал в местной газете «Волынь», ведя отдел «Свет и 
тени русской жизни». Это был один из важных этапов в фор
мировании интернационализма художника, его революционно
го мировоззрения и художественного таланта.

Любовь М. Коцюбинского к трудовому народу подлинно интерна
циональна, она не знала «избранности» и вела его к понима
нию общих освободительных задач всех народов России, в том 
числе и русского. Особенно следует отметить это последнее — 
постоянное внимание к положению других бесправных наций, 
искреннее сочувствие им и попытки посильной помощи. Все 
это, как увидим и дальше, очень характерно для Коцюбинского 
и красноречиво говорит не только о высоком гуманизме и чувс
тве интернационализма, но и об углубляющемся понимании 
интернационализма, понимании насущных социальных и на
циональных проблем других народов. Особенно категоричны 
выступления М. Коцюбинского в защиту окраинных народ
ностей.

«Как это ни дико звучит в наш век, век гуманизма и толерантнос
ти, — саркастически пишет М. Коцюбинский в одной из ста
тей, — однако приходится сознаться, что инородцы, живущие 
на наших окраинах, представляют из себя пасынков если не 
России, то по крайней мере судьбы.

Стоит лишь вспомнить картину современного быта северных ино
родцев... голод, обеднение, эксплуатация, водка, сифилис и, 
наконец, вымирание целого народа, вызванное не физиологи
ческими причинами, а экономической рутиной».

Приведя факты, опровергающие официальную версию о том, буд
то бы политика царизма по отношению к «инородцам» имеет в 
виду приобщение их к «цивилизации» и прочие заботы об их 
благе, М. Коцюбинский подытоживает:

«Бесспорно, только поднятием туземной культуры, а не навязыва
нием своей, хотя бы и высшей, можно добиться желаемых ре-
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зультатов, т. е. такой степени развития инородцев, чтобы ойиу 
как губка влагу, могли воспринять плоды общеевропейской ци
вилизации».

Принципиальный вывод М. Коцюбинского о том, что каждая на
ция через развитие, расцвет своей собственной культуры долж
на восходить к уровню мировой цивилизации и усваивать на 
основе интернационализма достижения других культур, этот 
вывод связан с главным направлением в развитии прогрессив
ной украинской общественной мысли по национальному воп
росу, характеризуемой в первую очередь именами Т. Шевченко,
И. Франко, М. Драгоманова, М. Павлыка и других.

Знаменательно, что в этот период (1890-е и 1900-е годы) особенно 
углубился интерес украинской прогрессивной интеллигенции к 
научному изучению национального вопроса и в особенности к 
социалистическим теориям по нему, что прямо диктовалось ис
торическим положением украинского общества, новым этапом 
его развития, необходимостью осмыслить взаимосвязь и взаи
мозависимость национально-освободительной борьбы и борь
бы социальной, классовой в условиях развивающегося капита
лизма.

Уже в период сотрудничества в «Волыни» М. Коцюбинский, не
смотря на цензурные ограничения, касается бедственного по
ложения рабочих:

«Времена рабства прошли, крепостничество отошло в область пре
дания, а между тем рабы существуют до сих пор. Присмотритесь 
к жизни бездомного рабочего пролетариата, вечно живущего в 
атмосфере “урезок” , “вычетов” , “недоплат”, “штрафов”, “три
надцатичасовых рабочих дней” и т. п. прелестей, и вам жутко 
станет за человека, за свободного гражданина страны...»

В 1898 году М. Коцюбинский уходит из «Волыни» и переезжает в 
Чернигов, где получает место в черниговском земстве. К этому 
времени «Братство тарасовцев» по сути уже распалось, но 
Коцюбинский не прекращает общественной деятельности, яв
ляется инициатором или активным участником многих наци
онально-культурных начинаний, литературных изданий. Не
смотря на тяжелые материальные условия и недостаток време
ни, он много и плодотворно пишет.

В это же время в его творчестве большое место занимает «инона
циональная» тематика, например, жизнь молдавских крестьян 
и крымских татар, городского люда, духовенства, интеллиген
ции.

С поразительным «вживанием» в чужую духовную культуру и пси
хику рисует он быт и нравы, традиции и характеры молдаван и



татар, наблюдательно замечает новые социально-экономичес
кие и общественные процессы в их крае; с глубоким сочувстви
ем передает бедствия простолюдья, страдающего от политичес
кого, экономического и национального гнета.

Отнюдь не для экзотики обращался Коцюбинский к «экзотичной» 
тематике, а для того, чтобы увидеть жизнь и постичь душу брат
ского народа; его уважение и серьезное отношение к этому на
роду исключает какую бы то ни было идеализацию, легковес
ность или аффектацию, а предполагает трезвость и серьезность 
исследования (он с любовью отмечает мудрую человечность и 
гуманность некоторых национальных обычаев и с болью пишет
о варварстве, негуманности некоторых религиозных предписа
ний — «В путах шайтана»).

Работа над инонациональной тематикой была также важным со
ставным элементом в последовательных и целенаправленных 
усилиях М. Коцюбинского совместно с другими литераторами 
расширить идейно-тематические горизонты и обогатить палит
ру украинской прозы, сделать ее способной более полно удов
летворять интересы и запросы революционно настроенного чи
тателя.

В январе 1903 года по случаю столетнего юбилея новой украинской 
литературы и открытия в Полтаве памятника ее зачинателю 
И. Котляревскому М. Коцюбинский и М. Чернявский обраща
ются к украинским писателям со своеобразным манифестом:

«В последнее время литературное движение на Украине заметно 
оживилось...

Как русская, так и европейская критика все чаще обращает свое 
внимание на нашу литературу, ставит ей свои требования.

За сто лет существования новая литература наша (по причинам, 
выяснение которых принадлежит истории) живилась преиму
щественно селом, сельским бытом, этнографиею...

Такое ограничение сферы творчества не раз подчеркивалось не 
только критикой, но и интеллигентным читателем, который, 
к слову говоря, в последние годы значительно вырос. Воспитан
ный на лучших образцах европейской литературы, наш интел
лигентный читатель имеет право ожидать и от родной лите
ратуры более широкого поля наблюдения, верного рисунка 
различных сторон жизни всех, а не одного какого-либо слоя 
общественности, хотел бы встретиться в произведениях беллет
ристики нашей с обработкой тем философичных, социальных, 
психологических, исторических и других».

Разумеется, в этом «манифесте» были некоторые односторонности, 
но в главном он чутко и точно отмечал своеобразие литератур-
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ной и культурной ситуации на Украине и верно намечал fra-" 
зревшие потребности и пути их удовлетворения. Не все украин
ские писатели поняли призыв Коцюбинского и откликнулись 
на него, но многие, и прежде всего сам Коцюбинский, все сде
лали для осуществления этой программы развития и подъема 
родной культуры.

С наибольшей полнотой и разнообразием постоянно нараставшие 
творческие силы и возможности М. Коцюбинского воплоти
лись в его творчестве во время революции 1905—1907 годов и в 
последовавший за ней период. Огромный и поразительный по 
своей определенности и новизне социальный опыт тех лет, но
вые общественные явления, новые классовые и нравственные 
коллизии, исторический смысл жестокого и неотразимого столк
новения больших социальных сил — все колоссальное челове
ческое богатство исторического опыта тех лет требовало своего 
выражения и находило его в социально-психологических по
вествованиях М. Коцюбинского. Пожалуй, никто в украинской 
прозе не отразил с такой полнотой и ясным прозрением жиз
ненные пути и социальное поведение различных классовых и 
общественных групп, а особенно крестьянства и интеллиген
ции, в эти годы революционных сдвигов, никто в украинской 
прозе не нарисовал такого многообразия групповых и инди
видуальных портретов участников революции, как Михаил Ко
цюбинский, творчество которого составило поистине социаль
но-психологическую летопись революции.

Тут, в частности, большую идейную, познавательную и эстетичес
кую ценность представляют классические рассказы, написан
ные Коцюбинским в последнее десятилетие жизни.

В ряде рассказов с различных сторон освещены пути интеллиген
ции в революции, показаны подвижники-революционеры из 
среды интеллигентной молодежи.

Фигура профессионального революционера — конспиратора, под
польщика, окруженная загадочностью, молвой, ореолом или 
поклепом, привлекала в те годы всеобщее внимание и была 
в известном смысле психологическим «неизвестным», требо
вавшим психологического же постижения. Для художника она 
была и трудной и одновременно благодарной, поскольку в из
вестной мере удовлетворяла его тягу к ярким романтическим 
характерам и краскам, отвечала его потребности в сильных, не
будничных натурах как антитезе мещанской серости, мещанс
кому эгоизму и равнодушию к большим задачам жизни, всему 
миру низости и корысти. Во многих рассказах М. Коцюбинского
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тех лет эпизодически и как бы на расстоянии проходят, не при
нимая прямого участия в действии, условные силуэты партий
цев и революционеров, появляются картины политических каз
ней или сообщения о них как характерная примета действи
тельности, как напоминание о реальности героизма и обращение 
к человеческому чувству совести и чести. Ведь Коцюбинский 
жил в мире, где одни добровольно шли на виселицы за граж
данские идеалы, а другие «заедали сливами» сообщения об этих 
повешениях! Сколько поводов для горечи и боли, для тяжких 
раздумий и переживаний давало время тонко чувствующему и 
думающему художнику!

Но не только как идейно-нравственный «иск» мещанскому обществу 
интересовала Коцюбинского фигура революционера, а и сама по 
себе. Поэтому он не удовлетворяется условным романтическим 
силуэтом, общественным и моральным символом, а ищет жиз
ненный облик и психологическую «материальность» образа. 
Характерен в этом отношении замечательный этюд «Невідомий», 
в сжатом и точном очерке передающий динамику самоощуще
ния «смертника», человека, добровольно вызвавшегося привес
ти в исполнение революционный приговор высокому царскому 
сановнику, публично застрелившего его и теперь в тюрьме 
ожидающего смертной казни. Выразительное изображение не
обычных психологических состояний, соответствующих исклю
чительному положению героя, острота и безжалостность на
блюдений и самоанализа, свойственные человеку, находящему
ся накануне последнего расчета с жизнью в наивысшем развитии 
своих духовных сил, удивительно соразмерены с атмосферой 
энтузиазма и пафосом самоотречения, с высотой его нравс
твенного самочувствия и осознанием общественной значимос
ти своей миссии. «Я гнів народу і його кара, дихання уст правди, 
вогонь із чорної хмари людської кривди, стріла з його лука...»

Одним из наиболее драматических и емких, а одновременно, мож
но сказать, прекрасных по нравственному настроению произ
ведений М. Коцюбинского является его рассказ «В дорозі». Он 
посвящен актуальной и популярной в те годы теме «искуса» 
революционера, выбора между прежними идеалами, борьбой, 
кажущейся теперь бесперспективной, и отказом от них. По 
теме и фабуле он перекликается с «Тьмой» JI. Андреева, но 
противоположен по духу и глубже по нравственному существу, 
поскольку мотив верности товарищеским обязанностям и граж
данскому революционному долгу расширяется до мотива вер
ности своей человеческой сути, своим лучшим человеческим 
качествам.
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В жизни «товарища Кирилла», посвященной революции и прони
занной атмосферой напряженности, наступает момент, когда 
эта атмосфера становится ему как бы утомительной, тяжело 
действующей на него. Усталость рождает апатию, апатия — 
сомнение в ценности того, что до сих пор делал, и в искреннос
ти своего прежнего исполнения долга. Начинается как бы раз
двоение личности, и в образовавшуюся щель пробиваются рос
тки естественных желаний молодости. И вместо того, чтобы 
идти на очередное боевое задание, Кирилл предается пасто
ральному времяпрепровождению на лоне природы с юной хо
зяйской дочерью.

На подобном «грехопадении», прискорбном или желанном, обыч
но и сосредоточивались писатели, «разочаровавшиеся» в рево
люции. Но Коцюбинский ставил перед собой слишком серьез
ную идейно-художественную задачу, а его герой обладал слиш
ком развитой нравственной чуткостью, чтобы в этом найти 
финал, а не один из моментов кризиса.

В возврате свободы естественному «я» и отказе от своего долга 
Кирилл не может найти успокоения. Видимо, долг революцио
нера слишком необходим его существу, и, видимо, естествен
ное «я» отнюдь не исчерпывает и даже не определяет его чело
веческой личности.

Коцюбинский рассматривает идейно-нравственную проблему во 
всей ее полноте и сложности. Ведь речь идет не об элементар
ном выборе между корыстью и бескорыстием, верностью и из
меной — такой непосредственный выбор не мог быть предме
том сомнений и серьезного тона раздумий. Речь идет о главной 
истине человеческого существования. Ведь Кирилл как бы за
ново обрел себя, как бы возвратил себе то, что ему по праву 
принадлежало, как бы открыл для себя мир во всей полноте его 
радостей. На пути к ним, к покою, личному счастью в любви, 
радостям природы он должен переступить лишь о д н о :  свои 
гражданские убеждения, долг перед революцией.

И он не переступил этого. Он увидел житейское благополучие двух 
былых революционеров, и оно ужаснуло его. В нем рождается 
протест и презрение, к нему возвращается прежний огонь души 
и прежняя власть гражданского долга, и он снова «собирается в 
путь», нескончаемый путь революционера... А то была лишь 
остановка в пути.

Гак отвергается «свобода» от идейной целеустремленности и высо
ты гражданского и нравственного самоощущения и утверждает
ся потребность в идеале, в исполнении долга, в революционной 
сам оотверженности.
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Актуальность проблематики рассказа и значительность обобщен
ных в нем явлений очевидны. В годы смуты и упадка, депрес
сии и ренегатства, в «ночь после битвы» (Боровский) Коцю
бинский остался одним из тех немногих, кто устоял перед уга
ром идейных и нравственных ревизий, скепсиса и цинизма, кто 
не усомнился в идеалах обновления жизни и отстаивал высоту 
героического, не склоняясь к формуле мещанина: «Не смейте 
требовать от меня героизма».

Есть своя логика в том, что одновременно с личностью професси
онального революционера М. Коцюбинский заинтересовался и 
личностью его врага, заинтересовался обликом и «моральным 
устройством» палачей революции, охранителей обветшалого ре
жима царизма. В рассказе «Persona grata» он рисует фигуру па- 
лача-вешателя. Не ради эпатации обратился писатель к столь 
необычному предмету повествования; он испытывал потреб
ность поставить проблему ответственности за нормативные 
уродства жизни, социальные и моральные, ему представлялась 
еще одна возможность исследовать растлевающее действие по
литического деспотизма на социальную психологию и нрав
ственный тонус общества, живущего в условиях бесправия и 
униженности. Писатель разоблачает фальшивую «этику» и пси
хологический механизм деспотического строя, срывает все мас
ки, все фасадные украшения, за которыми прячется фарисейс
кая жестокость и антинародная сущность царизма. Все эти мо
тивы, все эти эмоции и раздумья в рассказе «Persona grata» 
собираются в одну равнодействующую — вопрос: кто он, тот 
главный палач, палач-повелитель, который действует руками 
палачей-исполнителей. Этот вопрос по-своему ставит «рядовой 
палач» Лазарь, вначале убеждавший себя в том, что его дело 
маленькое, он «казенний чоловік... для отечества, значить», а за
тем почувствовавший себя не только палачом, но и своего рода 
тоже жертвой, «топором в чужой руке», и захотевший увидеть 
ту руку. Спрашивает, кто «он», и автор, по-своему, резко об
виняюще формулируя свой вопрос. И в то время как Лазарь 
мучительно пытается представить себе «его» и в злых грезах 
наслаждается придуманной «ему» карой (Лазарь «знає, як це 
зробити: його навчили»), само его представление, глупо при
митивное и тем более по-своему жестоко верное, становится 
завершающим штрихом в картине этого царства деспотизма, 
где каждый из благонамеренных обывателей одновременно и 
бессознательный палач и жертва и где трудно представить в 
лицо «самого главного» палача (хотя он вполне естественно 
отождествляется с самодержавием), ибо он сама слепая безли-
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кая сила деспотизма, само общество, допускающее деспотизмі и 
дающее ему силу. Главный палач — это сам строй, система, 
и он должен быть уничтожен революцией. Это, конечно, не 
умаляет реальности Лазаря и всей иерархии палачей, исполни
телей и повелителей вплоть до последнего по старшинству, 
а значит, и не снимает с них вины и не отклоняет от них воз
мездия.

Позже, уже в 1912 году, Коцюбинский пишет рассказ «Подарунок 
на іменини», в котором тема палачества возникает в окружении 
иных социально-психологических проблем и обретает новые 
мотивы. Фабула рассказа, казалось бы, гротескна: околоточный 
надзиратель Карп Петрович Зайчик, желая сделать памятный 
сюрприз сыну в день его именин, привозит его в тюрьму пос
мотреть повешение революционерки. Однако этот гротеск го
рек и обнаруживает глубокий трагизм, трагизм обыденности, 
«нормальности» и даже своеобразной реально складывающейся 
в жизни «человечности» чудовищно бесчеловечного. Ведь пала
чество, понимаемое обобщенно, как суть самой системы цариз
ма, в этом обществе представляется трудом «необходимым и 
полезным», уважаемым властью. Оно имеет свои будни и праз
дники, свои эталоны и свою профессиональную «добросовест
ность».

Эта «нормальность» палачества вселила в Зайчика страшное убеж
дение в плодотворно прожитой жизни, честно исполненном 
перед отечеством долге. Он даже не догадывается о существова
нии иной жизни, иных людей, иных измерений. И свой пала
ческий жизненный итог, свой палаческий мир и свое палачес
кое достоинство он способен передавать детям как лучшее на
следие, как отцовский подарок.

Впрочем, с подарком-то как раз и вышел у Карпа Петровича Зай
чика конфуз, обернувшийся семейной драмой. Искренне любя 
сына и заботясь о его благе и довольстве, гордясь им (умница 
растет) и чувствуя, что он заслуживает чего-то особенного, 
большего, Карп Петрович и придумал повезти его на зрелище 
казни. Ведь это у отца самое сокровенное и доверительное для 
сына. Но вместо сочувственного приятия такого интимного по
дарка сын впал в горячку от позора и отвратительной «миссии» 
отца и отрекся от него... Отныне он не будет признавать в ро
дителе научителя жизни, ему требуется иной путь...

И 1906 году, в самый разгар черносотенных погромов, Коцюбинский 
пишет два замечательных произведения — рассказы «Він іде» и 
«Сміх». В первом из них писатель-гуманист разоблачает орга
низаторов еврейского погрома — царские власти и их агентуру
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среди подонков улицы, с глубоким сочувствием пишет о жерт
вах — еврейской бедноте. Во втором рассказе речь идет об «охо
те» черной сотни и уличной черни за интеллигенцией, явлении, 
характерном для общественной жизни России того времени и 
заботливо культивировавшемся царизмом, любившим «давить» 
руками якобы народа «сеятелей крамолы и врагов отечества».

Обращаясь к рассказу «Сміх», следует сказать о важном принципи
альном мотиве, который найдет развитие впоследствии в клас
сическом произведении Коцюбинского «Коні не винні» (1912). 
Речь идет о кризисе кажущейся гармонии между народом и 
«левой» интеллигенцией, либеральным панством, о суровой про
верке жизнью декларативного народолюбия последних.

Адвокат Валерьян Чубинский, герой «Сміху», был потрясен, когда, 
пожаловавшись работнице Варваре, что «панів б’ють», и ища у 
нее сочувствия, в ответ услыхал дерзкий смех и дерзкие слова: 
«...І нехай б’ють... Бо годі панувати... Слава ж тобі, господи, 
дочекалися люди...» Он был поражен потому, что, как ему ка
залось, он и его семья относились к Варваре как нельзя лучше, 
она платила тем же и обе стороны были удовлетворены. И толь
ко теперь этот неожиданный смех ему многое сказал, и он 
впервые увидел Варвару как она есть, «побачив те, біля чого 
щодня проходив, як той сліпий. Ті босі ноги, холодні, червоні, 
брудні й порепані... Землистий колір обличчя... синці під очи
ма... То ми все з’їли, разом з обідом... Зламану силу, що йшла 
на других... Сумне, каламутне життя, вік у ярмі... Вік без про
світку, вік без надії... робота... робота... робота... и все для дру
гих.., для других, щоб їм було добре... їм, тільки їм. А він ще 
хотів от неї приязні!..»

Очень часто «Сміх» рассматривается только как простая сатира на 
либеральную интеллигенцию, разоблачающая фальшь ее «на
родолюбия». А это далеко не исчерпывает проблематики рас
сказа. И главное, это противоречит мысли самого Коцюбинского. 
Как свидетельствует одна из достоверных мемуаристок, П. Бе
резняк, «...Михайло Михайлович доводив, що «Сміх» — це не 
сатира на чубинських, а драма чубинських, які на мітингах від
верто виступають проти експлуатації, боронячи права трудя
щих, а водночас у себе вдома визискують людей і не помічають 
цього». «Сміх», по идее автора, «трагедія ще не викристалізова- 
них, не загартованих революційною дійсністю і революційною 
работою соціал-демократів»

'Спогади про М. Коцюбинского. — К., 1962. — С. 128.
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Рассказ «Коні не винні» уже более определенно сатиричен там, їде 
касается либерального (даже «красного»!) помещика Аркадия 
Петровича Малины, бывшего прямо-таки «отцом» для окружа
ющих крестьян и весьма озадаченного в момент, когда те при
шли «подобру-поздорову» поделить его земли; долго не согла
шавшегося принять отряд казаков, присланный для наведения 
порядка, и согласившегося только тогда, когда ему было разум
но подсказано, что коням нужен постой — ведь «кони не вино
ваты». Писатель открыто солидарен с крестьянской стихией, 
которая в выступлении за свои жизненные требования на этот 
раз обратилась по прямому адресу. Он откровенен в показе 
противоположности и непримиримости классовых интересов 
крестьян и сколько угодно «революционных» и «гуманных» по
мещиков, покуда они владеют землей, которой крестьяне ли
шены.

Центральное место в созданной М. Коцюбинским социально-пси
хологической летописи революции занимает его знаменитая 
повесть «Fata morgana». В известном смысле «Fata morgana» 
есть ответ на вопросы, поставленные и не исчерпанные в рас
сказах: о социальном смысле массового крестьянского движе
ния и его формах, его светлых и темных сторонах; в ней отра
жена перспектива сокрушающей «грубой» мужицкой массовой 
революционности как антитеза бесперспективности мечтатель
ной либерально-интеллигентской и анархистской, индивидуа
листической революционности и показаны пределы, ограни
ченность возможностей крестьянского движения в тогдашних 
условиях.

По богатству содержания, глубине «промера» крестьянского бы
тия, монолитной натуральности характеров и полнокровию 
страстей, по размаху мысли и силе обобщения, по жестокости 
правды повесть Коцюбинского занимает одно из первых мест 
среди классических произведений о крестьянстве в мировой 
литературе, где есть целый ряд шедевров — от Бальзака до 
Реймонта. А по емкости формы ей трудно найти нечто равное: 
ведь вся первая часть «Fata morgana» (первоначально бывшая 
самостоятельным произведением) занимает всего лишь трид
цать страниц текста! А дает она необозримую панораму предре
волюционного украинского села, увековечивает его «труды и 
дни», тяжкие тревоги и лихорадочные надежды, жестокую обы
денность мук и скупость радостей крестьянина, его травмы и 
уродства под гнетом навязанных ему нечеловеческих условий 
существования, показывает «золотые россыпи» его человечнос
ти, его живую душу, целомудренную любовь к земле и труду,
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жажду свободного труда на свободной земле, которой он так и 
не получил.

Первая часть «Fata morgana» исполнена сурового и нарастающего 
драматизма и к концу вырастает в тревожный вопрос: что же 
дальше?

Ответ (правда, не окончательный) дала сама жизнь, и она же под
сказала автору необходимость продолжения повести.

Уже в год опубликования первой части (1904), а еще более — в 
следующий глухие волнения крестьянской бедноты переросли 
в бунты, восстания, отличавшиеся различной степенью орга
низованности. Волна их прокатилась по Украине и схлынула; 
войска правительства подавили их, а оправившееся от испуга и 
организовавшееся кулачество довершило самосуды. Одной из 
ужасных трагедий тех дней была так называемая Выхвостовская, 
самосуд над семнадцатью крестьянами в селе Выхвостов. Под 
впечатлением всех этих событий, изучив огромное количество 
относящихся к ним материалов, М. Коцюбинский приступил 
ко второй части «Fata morgana», но закончить ее смог только в 
1910 году.

Во второй части повести художественное исследование сосредото
чивается на процессе классового прозрения крестьянской бед
ноты и бурного подъема революционного движения, на изобра
жении первых серьезных элементов организованности и целе
направленности. Значительное место в повествовании занимает 
молодой крестьянин Марко Гуща, ходивший на заработки в 
город и в среде фабричного люда прошедший некоторую школу 
пролетарской борьбы; по сути он представляет социал-демо
кратическую линию и в отдельные наиболее бурные моменты 
движения оказывает значительное влияние на село, хотя до 
постоянной и непосредственной смычки с городским пролета
риатом тут еще далеко. Верный жизни, Коцюбинский отражал 
ту степень развития и зрелости революционных сил, те взлеты 
и падения, какие видел в действительности.

Полная жизни, порывов самоотверженности и взрывов дикости, 
гордого достоинства и постыдной слабости, инициативы, соци
ального творчества и стихии анархии, полная поучительного 
опыта история крестьянского движения в повести заканчивает
ся трагически. Недолгий праздник свободы захлебнулся в кро
ви. Первая же паническая весть о приближении карательного 
отряда парализовала село и родила кошмарную мысль — не 
мысль, а звериный вопль самосохранения: выдать «зачинщи
ков», чтобы не погибли все. В этой атмосфере кулаки и учиня
ют дикую расправу, описанную писателем с жестокостью не-
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мой укоризны — не палачам, нет, а той крестьянской массе, 
которая днем раньше сама избирала и уполномачивала «зачин
щиков» на общественное дело, а теперь воровато безмолвст
вует. На их лицах писатель снова читает «страх, звичку слухать 
начальство». Итак, снова тот же страх, вечный враг Коцюбин
ского, с которым он сразился в самом начале творческого пути 
и потом всю жизнь не мог свести счеты!

...И снова все возвратилось к прежнему. А впрочем, так ли уж к 
прежнему? Огромный исторический урок не пройдет даром ни 
для побежденных, ни для победителей, и новое движение пой
дет по-иному... Таков социальный итог грандиозной жизнен
ной драмы, мужественно описанной Коцюбинским.

...Здоровье М. Коцюбинского, сломленное тяжелым трудом и не
взгодами, резко ухудшилось, и он вынужден был, с трудом раз
добыв деньги, несколько раз выезжать на лечение за границу, 
в том числе на Капри, где сблизился, сдружился с Максимом 
Горьким. Эта дружба, взаимная любовь была для Коцюбинского 
большой личной радостью и большой моральной и творческой 
поддержкой. Он стал как бы проводником горьковского воз
действия на украинскую  интеллигенцию, а это воздействие в те 
годы уже было ощутимым. В свою очередь, Горький много сде
лал для популяризации личности и творчества Коцюбинского 
среди русской и европейской интеллигенции, для переводов 
его произведений. Увлечение Горького Коцюбинским было не 
случайным: он вел в то время борьбу с мутной волной дека- 
дентщины и ренегатства, захлестывавшей Россию, и в светлом, 
здоровом душевном мире Коцюбинского, как и многих передо
вых русских писателей, он находил то, чего так желал всей рус
ской интеллигенции и русской литературе того времени и что 
он сам утверждал всем своим творчеством и всей своей жиз
нью. Об этих качествах украинского писателя, о его редких ду
шевных дарах, о его всепоглощающей любви к своей много
страдальной отчизне Украине Горький так человечно написал 
в замечательной статье — отклике на смерть Коцюбинского, 
одном из самых волнующих документов горьковской любви к 
украинской литературе и украинскому народу:

«В мире идей красы и добра — он “свой” человек, родной человек, 
и с первой встречи он пробуждает жажду видеть его как можно 
чаще, говорить с ним как можно больше.

Он, обо всем подумавший, как-то особенно близок к хорошему, 
и в нем кипит органическое отвращение к плохому...

..Он очень часто говорил о демократии, х> народе, и всегда это 
было как-то особенно приятно слушать, приятно и поучительно.
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...Бывало, видишь: идет он не спеша, чуточку согнувшись, оголив 
сияющую голову, с тем задумчивым лицом, как на портрете 
Жука, видишь и догадываешься: думает о своей Чернигов
щине...

...И начинал тихонько говорить о судьбе родины, о ее будущем,
о ее людях, которых он так любил, о литературе, о благодетель
ной работе погубленной теперь “Просвіти”. Слушаешь его — и 
видишь человека, который как раз обо всем подумал, и то, что 
знает, знает хорошо».

Особенно подчеркивал Горький романтический склад натуры Ко
цюбинского и его привязанность, интерес к романтизму как 
культурному фактору, приводил его знаменательные слова:

«Демократия всегда романтична, и это, понимаете, хорошо. Ведь 
романтизм самое человечное настроение; мне думается, что его 
культурное значение не вполне поняли. Он преувеличивает, 
как же! Но ведь он преувеличивает хорошие начала, показывая 
этим, как велика жажда добра в людях».

Этот романтический тонус все более овладевал Коцюбинским в 
последние годы жизни вопреки болезни и усталости (в другом 
месте Горький свидетельствует, что Коцюбинский «настраи
вался на героический лад»); с этим связано и написание одного 
из самых очаровательных его произведений — повести «Тіні за
бутих предків» (1911). Еще раньше, в 1901 году, он обратился 
к прошлому своего народа и написал героико-романтическую 
повесть «Дорогою ціною». Темы истории освободительной борь
бы украинского народа не давали ему покоя, они переклика
лись с раздумьями о сегодняшнем дне и требовали воплоще
ния, но слишком рано оборвалась жизнь писателя — он скон
чался 25 апреля 1913 года. Только еще один раз, незадолго до 
смерти, удалось ему вызвать к жизни тени забытых предков. На 
этот раз то был мир прошлого Гуцулыцины, с которой он был 
тесно связан, мир народной фантастики, поверий и традиций, 
то было обращение к неиссякаемым стихийным родникам ду
ховности и мировосприятия народа.

В письме М. Грушевскому он как бы между прочим сделал заме
чание, по которому можно судить о волновавшем его замысле: 
«...Наш предок живет в нас, мы носим его в себе, его инстинкты, 
обычаи и наклонности, мы тоскуем по нему».

Это была его тоска по романтическому, по героическому, по чудес
ному, и это был упрек, и ободрение, и завет современникам.

Творчество М. Коцюбинского составило эпоху в украинской про
зе и, по единодушному признанию многих авторитетных це-
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нителей, принадлежит к числу лучших страниц в мировой ЗТи=~ 
тературе. Еще при жизни автора его произведения переводи
лись на многие европейские языки, утверждая добрую славу 
украинской культуры.

Коцюбинский остается образцом героического служения родной 
литературе, развивавшейся в неимоверно тяжких политических 
и культурных условиях и проявившей удивительную жизнеспо
собность и чудо постоянного возрождения вопреки всем запре
там, вопреки насильно навязанному ей провинциальному по
ложению, вопреки компрометации хуторян и эпигонов.

В Коцюбинском плодотворно сочетались внимание к литератур
ным традициям, способность их усвоения и наблюдательность 
к новому в литературе, потребность новизны, постоянный по
иск новых художественных решений и возможностей.

Одно время в советском литературоведении весьма упрощенно 
трактовалось отношение Коцюбинского к предшествовавшей 
украинской прозе, а в 20-е годы желание подчеркнуть то новое, 
что он принес, приводило к противопоставлению его пред
шествовавшей прозе, которая объявлялась целиком народни
ческой.

Сейчас это звучит смешно. Мы знаем, что предшественники Коцю
бинского, особенно Иван Нечуй-Левицкий и Панас Мирный, 
создали эпические полотна социального бытия и социальных 
борений, создали эпические фигуры людей из народа, отразили 
наихарактернейшие драмы жизни. М. Коцюбинский хорошо 
знал и высоко ценил их наследие.

Живым образцом и путеводной звездой для Коцюбинского всегда 
был Иван Франко. А чем был для Коцюбинского, как и для 
каждого серьезного украинского писателя, Тарас Шевченко, го
ворить не приходится.

Однако Коцюбинский отнюдь не замыкался в рамках родной лите
ратуры. Он внимательно и неустанно следил за развитием рус
ской классической и европейских литератур, учитывал их до
стижения, обогащался их опытом. Учась и научаясь, он не ут
рачивал самобытности, а потому и он неотразимо влиял на 
других, о чем говорил и М. Горький.

Ііудучи писателем больших масштабов, М. Коцюбинский с крити
ческой трезвостью и требовательностью относился к положе
нию дел в родной украинской литературе, поскольку был жиз
ненно заинтересован в ее здоровом развитии, в ее способности 
держать украинское общество в сфере своего духовного влия
ния. Он страстно желал, чтобы его литература была полнокров
ной современной литературой, чтобы она могла удовлетворить
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все правомерные усложнившиеся запросы читателя, чтобы лицо 
ее определяли не эпигоны и староверы, а искатели и новаторы, 
творцы новых ценностей, не запечные «патриоты» и безмятеж
ные простаки, а люди высокой культуры и хорошей професси
ональной подготовки, широких идейных горизонтов и большой 
гражданской инициативы.

Однако далеко не все правильно воспринимали и оценивали эти 
усилия. Коцюбинскому пришлось выслушать немало удиви
тельно несправедливых обвинений в декадентстве, формализ
ме, символизме, импрессионизме, отходе от демократизма, 
пренебрежении к народности. Подобные же обвинения градом 
сыпались на Лесю Украинку, Ольгу Кобылянскую и других, 
тех, кто нес новое слово родной литературе. Эти обвинения 
были частично недоразумением, частично плодом недомыслия 
галушечных «патриотов» и рутинеров.

Но никакие недоразумения, наветы и оскорбления не могли свер
нуть Коцюбинского с избранного пути.

Он смело шел дорогой идейных и художественных исканий, доро
гой жизни, дорогой настоящего служения украинской лите
ратуре.

Именно верность жизни и страстность идейного поиска, стремле
ние постичь и выразить коренные процессы народного бытия 
привели его к революционно-демократической идеологии и 
приблизили к социал-демократии, сделали необходимым и воз
можным расширение и обогащение существовавших границ и 
форм критического реализма, позволили ему в убедительных 
образах воплотить свой революционный идеал и всесторонне 
отразить многообразную и сложную действительность первого 
революционного подъема и спада (что украинское литературо
ведение еще в 20-е годы расценивало как — объективно — под
готовку нового, пролетарского этапа в украинской литературе).

Коцюбинский, как и все большие писатели, не просто «отображал» 
социальную действительность. Из материала действительности 
он создавал свой мир, где решал свои вопросы и воплощал свои 
мотивы. Это мотив героизма и агероизма, максимализма души 
и ее малотребовательное™, ее бравирования своим правом на 
заурядность; ситуации жизненного выбора, идейного и нравс
твенного, выбора, за которым стоит вечный и неизбывный воп
рос о смысле жизни, вопрос об умении и возможности достой
но прожить свою жизнь — эти и другие идейно-нравственные 
мотивы и коллизии являются у М. Коцюбинского субъектив
ной формой переживания объективных социальных явлений и 
своего отношения к ним.
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Коцюбинский по-своему предвосхитил искания мировой социаЛъ- 
но-психологической прозы XX столетия. Можно найти у Коцю
бинского и те психоаналитические постижения и опыты, кото
рые, наметившись у реалистов конца XIX и начала XX столетия, 
были затем по-разному развиты формалистами и реалистами и 
известны теперь как «поток сознания» (этот способ письма, на 
наш взгляд, неоднороден и служит не только формалисту, но и 
реалисту). Так же и многие конкретные идейно-нравственные 
мотивы и решения Коцюбинского предвосхитили проблемати
ку последующих поколений интеллигенции. Это, например, 
социология и психология массового страха, которая в 20-е, 
30-е и 40-е годы стала одной из основных тем демократической 
и антифашистской, а также буржуазно-гуманистической лите
ратуры — от Чапека до Брехта и Сартра. Когда мы размышляем 
об идейно-нравственной гражданской проблеме ответственнос
ти, по-разному волнующей передовую интеллигенцию во всем 
мире, когда мы принимаем формулу: «Мы в ответе за все, что 
было при нас», когда прислушиваемся к знаменитым словам 
Сартра: «Писатель неотделим от своей эпохи, каждое его сло
во рождает отклик. И молчание также. Я считаю Флобера и 
Гонкура ответственными за разгул репрессий после подавления 
Коммуны, потому что они не написали ни строчки, чтобы по
мешать этому. Скажут: их это не касалось. А Вольтера касался 
процесс Каласа? А Золя касалось осуждение Дрейфуса?.. Каж
дый из упомянутых мною писателей должен был в специфичес
ких обстоятельствах своей жизни взвесить, какова его ответс
твенность писателя»; когда мы слушаем это и размышляем об 
этом, небесполезно было бы вспомнить, что еще на заре XX сто
летия Коцюбинский в своем шедевре «Intermezzo» выразил эти 
мысли и это гражданское настроение. Огромной силой нравс
твенного обязательства порождена и вторая часть «Fata morga
na» как ответ на «выхвостовщину».

Велик диапазон уроков М. Коцюбинского.
Украинская советская литература с самого своего зарождения вос

приняла наследие Коцюбинского; под его влиянием росли и 
развивали его традиции (по-разному и в разной мере) такие 
большие мастера украинской прозы, как Ю. Яновский, А. Го
ловко и другие. От Коцюбинского шли частично М. Стельмах,
О. Гончар, В. Козаченко, В. Земляк. Многие другие прозаики 
также учились у Коцюбинского. Из молодых, недавно высту
пивших и интересно о себе заявивших прозаиков признаки 
плодотворной учебы у Коцюбинского обнаружили Е. Гуцало, 
Ю. Коваль и особенно В. Дрозд.
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Традиции Коцюбинского далеко еще не исчерпаны, отраженные в 
них уровень мышления и воплощения, степень ответственнос
ти перед действительностью еще не превзойдены и не стали 
вчерашним днем. Традиции Коцюбинского обязывают к широ
те диапазона, глубине постижения и культуре письма, к бес
страшному вхождению в глубины жизни, к безусловной и ни 
перед чем не останавливающейся «подвластности» жизненной 
правде, к добросовестности изучения и смелости созидания, 
к тому мудрому художническому знанию «добра» и «зла», кото
рое не позволит обмануть себя и принять одно за другое, к вер
ности своему народу, к постоянному труду и совершенствова
нию и к тому поиску и новаторству, которые дали нам 
Коцюбинского и благодаря которым только и можно стать его 
наследником.

(1964 р.)
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\  Феноменальне з’явище Лесі Українки увінчало 
Л ©СЯ V духовне життя української нації на шпилі XIX сто-
УфОЇНКО  * І ліття, вже розкриваючи й обрії нової доби. А по- 

1 чиналося воно, це століття національного від- 
/  родження, сумними провіщеннями, про які го- 

J  дилося б нагадати. Здавалося — не вперше й не 
востаннє здавалося, — що національне життя вмер- 

ло, і не бракувало охочих вплітати вінки в жалобний 
вінок, сказати прощальне слово, розчулене чи злораде. 

Російські царі й бюрократи потроху забували ті часи, коли ще до
водилося хитрувати з малоросами й «черкасишками», «делать 
некоторые удовольствия и приласкания», — натомість плекали 
майбутню фундаментальнішу формулу: «Не было, нет и быть не 
может». Європейські політики вже повикреслювали Україну зі 
своїх карт, хоч деякі ще й лили підозрілі сльози. І найоб’єктив- 
нішим дослідникам нічого не залишалося, як дивитися в бік 
Дніпра із жалем та співчуттям. А втім, тема України набирала 
пікантної актуальності щоразу, коли виникала загальноєвро
пейська політична криза, і тоді до неї зверталися з певним стра
тегічним прицілом. «Войовнича козацька нація, — писав фран
цузький дослідник Масон у солідній праці, спеціально сту
дійованій Наполеоном напередодні «визвольного» походу на 
Схід, — незабаром зникне з землі, подібно до інших націй, на

* Фрагменти друкувалися: «Молодь України» (31 липня 1963 p.); «Дружба на
родов» (1968, № 1); повністю друкується вперше.
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які ліг російський скипетр, хіба що щаслива революція визйег- 
лить козаків від ярма, що їх гнітить і нищить».

Така картина малювалася чужоземцеві, а багатьом своїм — ще сум
ніша й безнадійніша. Невипадково автор тогочасної першої ук
раїнської граматики О. Павловський називав рідну мову «ни 
живым, ни мёртвым, но исчезающим наречием» і спішив за
фіксувати його для нащадків, щоб не зникло воно безслідно, — 
той самий пафос, який кермував і першими, тогочасними ж, 
збирачами та видавцями українського фольклору.

Але те саме XIX століття заговорило про Україну не лише в мину
лому, а й у теперішньому та майбутньому часі. Сказано: не крик 
немовляти, а козацький сміх Котляревського сповістив про на
родження нової української літератури, спадкоємиці славних 
століть. 1 вже Шевченко кликав: «Борітеся — поборете», бо «не 
вмирає душа наша, не вмирає воля», — хоч не бракувало й інак
ших голосів, які вговоряли пристосувати цю українську душу 
«для домашнего употребления» і вербували в «дядьки отечества 
чужого». І вже по всьому прикарпатському староукраїнському 
краєві лунало слово Шашкевича, і вже ставав до боротьби 
Франко, а австрійський урядовець ремствував: «Клопоту з по
ляками не оберешся, а тут ще цим дивакам задумалося оживля
ти мерця». І вже плеяда великих акторів творила новий укра
їнський театр, щоб, кажучи словами М. Садовського, «свідчити, 
що живе українське слово, що не задавили його ні Петрові ба
тоги... ні Катерина, ні ретязі, якими вона повила волю України, 
ні навіть благородний високогуманний закон 1876 року царя- 
освободителя не задавив святого слова 40-мільйонного народу. 
Воно знову ожива і сміється знову». А київський генерал-губер
натор, забороняючи вистави цього театру, знизував плечима: 
«Да что вы! Пора, наконец, кажется, об этом перестать и ду
мать».

І в ці часи, під акомпанемент державних легенд про «прусские 
марки», на яких нібито тримається «український рух», наша 
земля народила свою найбільшу поетку. Одну з тих, хто все 
зробив для того, щоб мова про Україну велася не лише в ми
нулому, а й у теперішньому та майбутньому часі. Одну з тих, 
з чийого «духа печаттю» український народ пішов «у мандрівку 
століть».

Такою була і ще буде для нас Леся Українка, — всупереч усім «про
двинутом» балачкам про те, що народ — фікція, а робота для 
нього — фальшивий обов’язок, негідний вільної людини, а гро
мадянське почуття згубне для поезії... Це так для сучасних 
«продвинутих», але не так було для наших класиків.
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Щоб побачити духовний обсяг Лесі Українки, варто враховувати 
принаймні три такі виміри: історичні проблеми України та їхні 
актуальні тогочасні вияви; політичне, інтелектуальне й мистець
ке життя тогочасної Європи та Росії; вічні «кляті питання» 
людства, без мучення якими немає великого поета.

Щодо першого. Лесі Українці не довелося, як багатьом українським 
поетам і до, і після неї, манівцями йти до України, самотужки 
відкривати її для себе. Родина й інтелігентне патріотичне ото
чення дали їй не лише знання про Україну, а й усвідомлення 
своїх обов’язків щодо неї. А особливості емоційної вдачі май
бутньої поетки зумовили поєднання і взаємопосилення розумін
ня України і почування України. Для неї ніколи не стояло пи
тання: жити для України чи якось інакше? Стояло тільки пи
тання: що і як робити для України? Тут вона пройшла еволюцію 
від просвітянсько-народницьких настроїв до політичного ук
раїнства в різних його формах; далі до захоплення соціал- 
демократією в її українській відміні (1896 рік: разом з І. Стешен- 
ком створює перший в Україні соціал-демократичний гурток, до 
якого долучився і М. Коцюбинський); нарешті — до зосередже
ності на великих загальнолюдських питаннях, етичний зміст 
яких мав дати підставу для особистого самоствердження ук
раїнської людини, а відтак і українського суспільства. Однак не 
можна спрощувати цю еволюцію і уявляти її як послідовну змі
ну орієнтацій, зокрема, не відповідає фактам уявлення, ніби в 
неї поступово вигасав інтерес до політичних та соціальних пи
тань, а до соціал-демократії вона зовсім охолола. Насправді 
вона саме в останні роки активно співпрацювала з українськими 
соціал-демократами (участь у газеті «Праця», місячнику «Вільна 
Україна», а потім у Винниченковому «Дзвоні»), хоч і трималася 
незалежно та критично щодо партійних догм. І взагалі органіч
на еволюція є процес переростання одного стану духу в інак
ший, а не разова заміна його тим інакшим.

Щодо другого. Розквіт творчості Лесі Українки припав на період, 
коли бурхливий розвиток соціал-демократичного та взагалі 
робітничого руху і марксистської ідеології у світовому масшта
бі, здавалося б, не залишали шансу іншим силам і немовби 
знаменували переможний поступ людства. Всі, хто хотів бути 
«передовим» і потрапити в парадну залу історії, а не на її задвір
ки, шукали благословення в марксизму й соціал-демократії, які 
проголошували себе уповноваженими самої історії, приставле
ними до її штурвала. А проте водночас і в самому марксизмі 
вже зародилися єресі, соціал-демократія розгалужувалася на 
різні теоретично й національно зумовлені модифікації, повто-
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рюючи долю всіх великих світорятувальних ідей та релігій."За' 
умов кризи гуманістичної традиції протидія соціал-демокра
тичному та всякому іншому ідеологічному (чи й естетичному) 
догматизмові кореспондується з визволенням від спадщини по
зитивізму й нерідко набирає форм ультраіндивідуалізму, ірра
ціоналізму, інтуїтивізму чи волюнтаризму у філософії й естети
ці. Відбувається інтенсивний пошук нових художніх форм. 
Зростає песимістична критика культури й цивілізації, не поз
бавлена прикрої і сприкрюючої переконливості.

У специфічній атмосфері Росії деякі характерні для всієї Європи 
тенденції набирають крайніх форм. Радикальна течія в народ
ництві перероджується в есерівський тероризм. Російська со- 
ціал-демократрія, почавши з ідейного протистояння пізньона- 
родницькому та есерівському змовництву й тероризмові, не
вдовзі і психологічно, і фактично (організаційно) перебирає на 
себе його риси, породжуючи суто російське (але в перспективі 
й світове) явище — більшовизм. Традиційна недовіра до євро
пейської цивілізації, найгостріше висловлена у слов’янофілів та 
Достоєвського, у пізнього Толстого трансформується в критику 
культури взагалі. Водночас зростає інтерес до містицизму, ірра
ціоналізму, пошуків нової релігійної свідомості; з ’являється пе
редчуття майбутньої катастрофи, — все це вносило нові виміри 
в суспільне життя.

Треба відзначити й поцінувати інтелектуальну незалежність Лесі 
Українки в цій духовній ситуації. Не байдужа до суспільних та 
філософських захоплень своєї доби, а деякими з них і глибоко 
переймаючись, вона проте зберігала критицизм, який боронив 
її від абсолютизації тимчасово універсальних філософських тео
рій, модних політичних доктрин чи минущих форм боротьби, 
та й безгрунтовних естетичних гасел. І що характерно — її зов
сім не торкнулися ірраціоналізм і містицизм, захоплення буд
дизмом і навіть так звана «нова релігійна свідомість», що гли
боко вплинула на частину російської інтелігенції. А з приводу 
толстовства вона висловлювалася і взагалі саркастично, не 
сприймаючи ні спроб «відродження примітивно-християнських 
ідеалів і практики», ні толстовського заперечення культури 
(яке, до речі, взагалі не дістало відгуку серед української інтелі
генції — і, звісно, не випадково, оскільки саме на культуру во
на покладала свої надії і переситу від неї не мала). Для Лесі 
Українки була характерною не ідеологічна чи специфічно ре
лігійна свідомість, за якою вона не визнавала функції об’єк
тивного судді реальності, а якраз свідомість культурна, а ще 
більше — етична. Саме під цим кутом зору сприймала вона ту
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велику проблему, що її Д. Мережковський означив як супере
чність між Олімпом і Голгофою.

Певно, це зумовлено не лише її особистими схильностями, а й тра
диціями української духовності та національною ментальністю. 
Виразна збалансованість національного психічного складу, еле
мент скепсису, зорієнтованість української психіки на індивіду
альне, а не гуртове — не давали великого простору для абсолю
тизації ідеологій, залишали їм службове місце.

У світлі цього особливої ваги набирає отой третій вимір духовної 
постаті Лесі Українки — її потяг до універсального, вписаність 
у вічні світові питання. Власне, розвиток її поезії йде в напрямі 
поступової втрати побутової емпірики і дедалі більшого насна
ження філософським роздумом і етичним переживанням. Але 
філософська істина та моральна правда для Лесі Українки де
далі менше залишаються даністю; їх пошукується, і ця потреба 
пошукування приводить до тієї діалектики думки, що породила 
поетичну драму Лесі Українки як форму вираження боротьби 
ідей та характерів — генераторів цих ідей. Філософські й етичні 
сперечання в поетичних драмах Лесі Українки ніколи не є до
вільними та абстрактними. Вони завжди викликані конкретни
ми українськими ситуаціями, антиноміями свідомості укра
їнського інтелігента кінця XIX — початку XX століть. Але пере
ключення їх у світові культурні сюжети (біблійні, античні та 
інші) дає можливість розкрити їхній універсальний характер, 
побачити співвідношення різних історичних форм життя людс
тва і шукати в історичному досвіді людства свого роду інтерпре- 
тативний коментар до української проблематики, «урок» для 
української людини, світову мірку для її етичного і дійового 
самоозначення. Не кажучи вже про те, що образи, реалії і по
няття віддалених епох дають ту міру умовності, що сприяє ху
дожній свободі й художньому узагальненню.

А втім, усього цього Леся Українка досягала й на суто українсько
му матеріалі, насамперед народнопоетичному. Найпереконли
вішим свідченням цього є її «Лісова пісня» — геніальний твір, у 
якому висока поезія давньої народної міфології, давши прості 
пластичні форми для великих психічних енергій, послужила 
найшляхетнішому відтворенню драми людського духу — сучас
ного і вічного. Основна тема чи антиномія «Лісової пісні» — 
тема чи антиномія відкритості до природи як органу космічно
го буття і закритості, запечатаності в тимчасових і зрутинілих 
житейських рамках — є модифікацією теми свободи і несвобо
ди духу: наскрізної в усій творчості Лесі Українки. Саме пріо
ритетністю цієї теми і глибиною її розроблення творчість Лесі
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Українки мала б усі підстави набути світового значення й роз
голосу *.

Сучасне українське літературознавство, та й читацька свідомість, 
уже звільнилися від абсолютизації відомої Франкової оцінки 
Лесі Українки: «єдиний мужчина» в тодішній українській по
езії. Не ігноруючи всього того, що дало Франкові підставу для 
цих слів (хоч дехто тепер ігнорує, і чинить немудро), — ми ба
чимо в ній жінку з усім багатством жіночої психіки та емоцій
ності, з суто жіночою моральною чутливістю і водночас із тією 
духовною універсальністю, яка досягається лише внаслідок пе
ревищення звичного «мужецентризму».

*У книзі Віри Агеєвої «Поетеса зламу століть. Творчість Лесі Українки в пост- 
модерній інтерпретації» (К., 1999), що є загалом глибоким і в багатьох 
моментах новаторським дослідженням, я з немалим подивом прочитав, що 
в «Лісовій пісні» авторка нібито розкрила «народне, селянське середовище 
як в о р о ж е  красі й мистецтву, коли щоденні господарські клопоти про 
хліб насущний вбивають будь-які артистичні потреби» (с. 8). Вбивають, 
звісно. І не в останню чергу через це в українській літературі від Ольги 
Кобилянської та Михайла Коцюбинського до Григора Тютюнника і Євге
на Гуцала одним із основних конфліктів є конфлікт між натурами чутли
вими і нечутливими до краси — як і в «Лісовій пісні» (Ольга Кобилянська 
говорила про «кінське копито прози» в житті).Та невже завжди вбивають? 
Звідки ж тоді високий, недосяжний артистизм гуцульської хати, традицій
ної полтавської господи, селянська залюбленість у квітах і вишиванні, кра
са народних ритуалів і забав сільської молоді в минулому, тощо? Хіба Ки- 
лина в «Лісовій пісні» — це і є весь «народ»? (Та й образ Килини не такий 
однозначний, там є свій трагізм людської нереалізованості.) А хто тоді дядь
ко Лев чи й той же Лукаш, який усе-таки не є глухий до музики і барв 
казкового лісового життя? І хто такі Мавка, Русалка Водяна і Русалка По
льова, Водяник, Перелесник, Потерчата, Пропасниця, Куць, Лісовик, 
Злидні, Доля, «Той, що греблі рве», «Той, що в скалі сидить» — хто вони, 
як не поетичні перевтілення людських енергій та пристрастей, витворені 
поетичною уявою українського народу: отого « в о р о ж о г о  красі й 
мистецтву» «селянського середовища»? «В Лесиній “Лісовій пісні”, — зга
дувала Ольга Косач-Кривинюк, — немає ні одного персонажа, ні одного 
повір’я, ні одної мелодії, що були мені незнайомі, — все то мої давні 
знайомі поліські, все те я чула і знала ще в Колодяжному. Для мене нема 
найменшого сумніву, що здогади різних літературознавців про те, під яким 
впливом Леся написала свою “Лісову пісню” (тут фігурує і Гоголь, і Гаупт
ман, і навіть Римський-Корсаков), зовсім марні, бо написала вона її, як 
сама каже в листі до матері, тому, що затужила за рідними волинськими 
лісами і за всіма тими істотами, що ними заселяла ті ліси уява старих і 
молодих волиняків-поліщуків, Лесиних приятелів дитячих і юнацьких днів» 
(виділення моє. — 7. Д з.) — це ще до тези про «ворожість» «селянського 
середовища» красі й артистизму. Нам би з вами такої «ворожості»! А що 
соціально-економічні умови життя діяли в напрямі спотворення духовних 
задатків людини, зокрема й «селянського ссрсдонища» — це так, і це одна 
з великих тем і української, і багатьох інших літератур світу, і її драматич
ний зміст дуже об’ємний, незводимий до однозначних присудів.
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Однак, знаючи про її тяжку недугу й фізичну муку, про те, як вони 
відбивалися на її особистому житті, подивляючи її терпіння, — 
чи прозираємо ми їхню дію на всю її душевну поставу? Дію 
гострого усвідомлення своєї фізичної травмованості — як не
відповідності своїм таким високим уявленням про повноту бут
тя, красу, щастя? Вплив цього усвідомлення на проблематику й 
етос творчості? На «конструкцію» жіночих образів у неї зокре
ма? Саме її життя, її доля немовби зобов’язують підкреслювати 
її оптимізм, силу духу, готовність до боротьби, — і це справді 
головний її урок нам, — але якось ми здебільше (за винятком 
хіба деяких дослідників її творчості з молодшого покоління) 
пропускаємо повз увагу розпач, сумніви, зневіру, з якими вона 
не раз залишалася сам-на-сам, коли тяжкий настрій, її слова
ми, «не раз мене огорне, мов туман...».

Одна з поезій, що трохи відслонюють запону над тими душевними 
муками, на які прирікала її хвороба, починається словами «Так 
прожила я цілу довгу зиму...» (1897). Дні минають серед чоти
рьох стін, і коли б не жалі та болі серця, не знала б, чи це таки 
життя, чи тільки «мріється життя мені крізь сон». Але насправ
ді крізь цей «сон» вона тонко реагує на перебіг природних явищ, 
якими зима обмінюється з весною, і суверенне буття природи 
сприймає в його данності, однак і в журливій відстороненості: 
це не з нею, не для неї, поза нею, — хоч, мабуть, і не зовсім 
так... Але за цим переживанням екзистенційної обмеженості 
делікатно озивається й інтимний жіночий жаль:
І жаль мені, і думаю я з жалю:
Та чи не так, як от тепер весну,
Я бачила кохання й молодощі, 
і все, чим красен людський вік убогий?
Те все було,та тільки за вікном.

Це зізнання, може, найодвертіше розкриває особисту трагедію Лесі 
Українки як жінки. Нездоланною перепоною до щасливого ко
хання стояла прірва між її ідеалом, а відповідно й високими 
вимогами до можливого обранця, — і скутістю в реальному жит
ті. Ця дисгармонія вгадуватиметься — хоч і не часто — в поезії, 
в листуванні, опосередковано — в характерах деяких персона
жів драм, але здебільше невгадано розчинятиметься в ширшо
му діапазоні інтимних переживань.

Доля не обдарувала Лесю Українку щедро екстазом взаємного ко
хання — і ця обділеність теж не могла не озватися в її поезії. 
Щось компенсувала чуттєва уява. Згадаймо, яким неперемож
ним чаром володіє в «Лісовій пісні» Перелесник. А до цього
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еротичного божка — ніби возведеного в сакральність українсь
кого джигуна з відомої пісні — вона звертається не раз. Варто 
послатися тут на бабусину розповідь про «необачну дівчину», 
до якої ночами з ’являвся перелесник, і на таємничу значущість 
бабусиного застереження: «Не згадуй проти ночі, бо приснить
ся!» — в поезії «Як я люблю оці години праці»:
Так, я тебе послухала, бабусю,
Не згадую ніколи проти ночі
Про «перелесника», моє свічадо тільки
Нагадує мені про нього вдень.

Натомість жіночим еротичним чаром володіє Гелена в «Кассандрі»,— 
але це чар суто тілесний, позадуховний і тому позбавлений ви
нахідливої енергії, пасивний, а таємниця його дії — в чоловічій 
профанній тілесності.

Не думаю, що буде нетактом припускати — зрештою, й очевидне: 
поезія давала Лесі Українці компенсацію за життєві обмежен
ня, а то й за деякі особисті поразки.
Ти, дівчино, життям розбита, грай!
Грай на оцих людьми розбитих струнах,
Ачей же так гармонії осягнеш,
Її ж було в твоїм житті так мало...

Це поезія 1897 року. Далі йде своєрідна самохарактеристика мож
ливостей поетичного голосу — хоч струни розбиті, як і життя, 
але й на них хай прозвучать усі тони, від ніжних до гучних, хіба 
що якась струна «зовсім порвалась». Якщо ж

...рука натрапить 
На ту струну, щ о ствердла від мовчання,
Шарпни струну безжалісно, потужно 
І брязни в неї, наче на пожежу.

Тут «інтимізоване» те ствердження своєї поетичної місії, яке патетич
ніше звучить у більш «маніфестаційних» віршах Лесі Українки.

До інтимних імпульсів поетичного натхнення належить і прагнен
ня поетичного тріумфу як гордого романтичного виклику не
розважливому обранцеві:
Як я умру, на світі запалає 
Покинутий вогонь моїх пісень,
І стримуваний пломінь засіяє,
Вночі запалений, горітиме удень.

І прийде той, чий образ я носила 
З піснями вкупі в серденьку свому.
«Вона для тебе сей вогонь лишила», —
Його пізнавши, скажуть всі йому.
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Але він не прийме того вогню, «як перше не приймав» — хіба що 
пісні все-таки вчинять диво, і «він з тугою та гіркими сльозами / /  
Згадає втрачену, зневажену любов». Здається, така наївна ро
мантична «помста» любов’ю (або й честолюбністю) була при
сутня у багатьох творчих долях, але мало хто мав відвагу в цьо
му зізнатися...

Але в Лесі Українки переважали все-таки більш «альтруїстичні» й 
громадянськи акцентовані імпульси до творчості, навіть коли 
йдеться про якесь персональне адресування, як-от у поезії «Не 
дорікати слово я дала...»:
...Тоді ще як приймала
Від тебе зброю, щ о сріблом сіяла,
Я в серце прийняла безжалісний клинок.
Тепер мені не жаль ні мук, ні крові,
Готова я приймать і рани, і терни 
За марні мрії, за святії сни 
Пречистого братерства і любові.

Від кого «приймала зброю» Леся Українка? Раніше — від Михайла 
Драгоманова (був же від нього «великий заповіт», який вона 
«несла з собою на Вкраїну»). Але тут тон звертання по-жіночо- 
му особистий. Вже був у її житті Сергій Мержинський — йому 
адресовано багато ідейно «зобов’язливих» звертань. І все-таки, 
мабуть, конкретна біографічна «прив’язка» тут недостатня. Мо
же йтися і про благословення самій собі від імені власного іде
алу (який тут «персоналізувався», скажімо, в Мержинському), 
тих молодих «мрій», які так багато важили в її житті й долі і які 
дорогоцінним спогадом озивалися в пізнішій поезії, коли вже й 
були «забуті слова» юнацьких клятв, але бриніла у серці їх ме
лодія: «Неначе хто її поставив на сторожі, / /  щоб душу в кож- 
дий час будить від сна» («Забуті слова», 1900).

Мотив жіночої самопосвяти має в Лесі Українки складне й драма
тичне наповнення, вбираючи в себе як ідейний магнетизм, так
і глибини інтимності, а часом набираючи міри безоглядної на
лежності моральному абсолюту (Міріам з «Одержимої»; Пріс- 
цілла з «Руфіна і Прісцілли»; Йоганна, жінка Хусова, з одно
йменного драматичного етюда).

Але вернімося до ширше окресленої «жіночої теми» в поезії Лесі 
Українки. Самопосвятна, жертовна жінка — це той жіночий 
тип, який особливо приваблював її своєю духовною силою і 
водночас психологічною незбагненністю попри видиму одно
значність. Однак не менше таємниць вона бачила і в інших 
жіночих долях; хвилювали її й моральні виміри інтимного боку 
життя жінки, зокрема колізія пристрасті й особистої само-
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достатності. Ось «Ж іночий портрет» (1906). Благородний жійо- 
чий образ. Це «чесна жінка» — «нещирих поцілунків» не дава
ла; «горда жінка» — не хоче бути утриманкою, і «найтяжчу пра
цю» собі взяла; «добра жінка» — не зневажає тих, що «впали 
низько» в очах доброзвичайних; «щира жінка» — хилить чоло, 
згадавши про тих, що «продаються [...] в неволю впавши»...
І раптом: «Бо продалась і ти». Не голод тіла, а «голод серця 
гнав тебе за тим, / / у  кого в очах діаманти ясні»:
Не тіло ти, а душу продала, 
свій хист і розум віддала в неволю, 
у каторгу довічну завдала, —
і гірко й солодко тобі до  болю.

Мабуть, це одна з вічних «антиномій» певного типу жінки, яка в 
полоні любові позбувається частини самої себе — може, й дуже 
дорогоцінної частини. Мотив «добровільного рабства» в любові, 
яке, однак, може бути і формою самовиявлення, щедрого само
розкриття в співіснуванні (з об’єктом віддання — особистістю 
чи ідеєю), теж зустрінемо в Лесі Українки, — він звучить у неї 
по-різному і не завжди солідарно, часом і гостро заперечно. 
Хоч сила кохання навіть Кассандру в однойменній драмі зму
шує вагатися щодо доцільності безжалісної правди своїх про
роцтв (сцени з Долоном): природна жіноча «слабкість» і їй не 
чужа.

Інакша — і також принципово безвихідна колізія — окреслюється 
в незакінченому діалозі «Айша та Мохаммед». Айша вся — в 
любові до Мохаммеда і потребує, щоб Мохаммед так само був 
весь у любові до неї. Проте Мохаммед, люблячи Айшу, не може 
позбутися спогаду про покійну Хадіджу. Айша ж хоче, щоб 
«мене любив і більш нікого». Мохаммед заперечує:
...Нащо се бажання?
То все одно, якби ти забажала, 
щоб лиш тобі самій світило сонце, 
тобі самій служив вогонь. Від того 
не стало ж би тобі ані ясніше, 
ані тепліше, ніж тепер, як мусиш  
ти те добро з усім живим створінням 
нарівні поділяти, тільки іншим  
було б від того в світі жити гірше, —

але його раціональні міркування Айша «знімає» інтуїтивним здога
дом, підказаним таки ж любов’ю:
Т и першій милій не казав такого,
Хадіджа слів таких не вислухала.
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Усі Мохаммедові запевнення, що любить Айшу, не переконують її: 
це тільки відблиск тієї колишньої любові, до Хадіджи. Айша 
розуміє, що з пам’яттю боротися дарма, і жаліє: якби Хадіджа 
не вмерла, «то, може б, я її перемогла». Вона ж не була «ні гар
ною, ні молодою». Але, каже Мохаммед, «в ній щось було... 
щось вічне, Айшо...» Ще одна загадка любові... «А теє “вічне” є 
в мені, коханий? / /  Є чи нема? Скажи!», — допитується Айша. 
Мохаммед мовчить (ремарка) і виходить з кімнати... Шкода, що 
діалог лишився незакінченим. А втім, можливо, що й справді 
це нерозв’язна дилема.

Зовсім інша психологія кохання — в ранішому вірші «Відповідь». 
Лірична героїня не хоче обтяжувати своїм коханням обранця: 
«Плюща обійми гублять силу дуба». А плющ знайде руїни, одяг
не вбогі стіни зеленню, «оздобою їм стане». А там...
В країну смутку вітерець прилине 
І принесе мені луну розмови 
Від мого дуба любого з діброви, —
І спогад любих літ повік не згине.

Можливо, за цим потаємним, у серці тамованим самозреченням 
стояла якась особиста драма, а може, це просто якесь ліричне 
допущення, як, скажімо, і в поезії «На мотив з Міцкевича» — 
розмова подумки з уявним героєм інтимної інтриги на тему: 
«чи дружба це, чи це кохання?».

Але у хвилини «тяжкого безвір’я в себе, в свій талан», коли прихо
дить «розпачу отрутнеє дихання», тоді облітає з серця надія і 
віра в людське високе «призвання» —
І вгледжу я в кохання над чолом 
Строкату шапку блазня або пляму.

Моральні муки від того, що «на землі нігде нема святині», приво
дять «лихої смерті грізную примару», але серед тих страшних 
ночей
...вогонь той загориться,
Де жевріє залізо для мечей,
Гартується ясна і тверда криця.

У багатьох поезіях Лесі Українки відбилися обставини особистої 
долі, хоч їх можна сприймати і як тло загальнішого морального 
сюжету, що наголошує проблематичність людської екзистенції. 
Однак є у Лесі Українки й поезії, сюжет яких становить самий 
дуалізм людської свідомості, людських понять. Така, напри
клад, поезія «Ангел помсти» (1896) з циклу «Невільничі пісні». 
Цей нічний гість дає їй у руки меч ненависті — зброю проти 
тиранів, але «не слухає мене моя рука». Ту людину, що «у мені
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живе», каже героїня, «бачу я в других». І згадує «одважную нбр- 
манку» Шарлотту Корде, яка не завагалася в ім’я свободи під
няти ніж на тирана Марата. «Але й в тирані їй з’явився чоло
вік, / /  Як над убитим крикнула коханка». Північний гість зни
кає, але його слова, погляд, меч стоять «мені в очах». Характерне 
закінчення поезії: «А душу рве й гнітить нескінчена розмова». 
Це не єдина «нескінчена розмова» у Лесі Українки.

Чимало творів Лесі Українки є по суті принципово «нескінченою 
розмовою», яка має тривати в душі читача, і моральний вибір 
мусить робити він сам. Мабуть, тут одна із причин її звертання 
до драматургічних форм, потяг до яких відчувається вже і в 
ранній ліриці й поступово зростає — в діалогізації, в розгалу
женні рефлексій.

Драматургію Лесі Українки справедливо вважають її найбільшим 
творчим досягненням, вершинним в українській літературі та 
співмірним зі здобутками її сучасників у європейських літерату
рах. Однак воно не є чимось принципово відмінним від її лі
ричної поезії зрілої пори, а, швидше, концентрацією тих мо
тивів і способів вислову, які там визрівали й досягли «критич
ної маси» — в розумінні потреби діалогізації, полілогізації.

У ненадрукованій свого часу статті «Європейська соціальна драма 
в кінці XIX століття» Леся Українка писала про Ібсена: «При 
його драмах здебільшого читач мусить забути, що д і є т ь с я  
на сцені, а зосередити увагу на тому, що там г о в о р и т ь с я » .  
Почасти це стосується і драм та драматичних поем самої Лесі 
Українки: хоч вона й не взорувалася на жанр Lesedrame (драми 
для читання), але діалог, слово важать у неї незмірно більше, 
ніж сюжет і дія.

Драматургічні форми приваблювали її насамперед тим, що давали 
можливість сповна розгорнути широкий спектр сприйнять пев
них етичних, філософських, екзистенційних проблем, провести 
інтелектуальний диспут навколо них, причому в різних індиві
дуальних поглядах персонажів, що відбивали їхні характери й 
світогляди, долі, — водночас могли озиватися й думки та на
строї самої Лесі Українки; вона могла полемізувати сама з со
бою, дошукуватися в себе відповіді на власні й невласні запи
тання, які не завжди й надавалися до однозначної відповіді.

Яскравий приклад — драматична поема «Одержима». У нас склала
ся була традиція настільки однозначного її сприйняття, що 
й саму Лесю Українку ототожнювали з її героїнею, називали 
«одержимою», посилаючись також на відгуки мотиву «одержи
мості» в інших її творах і вкладаючи в це означення найвищу 
похвалу. Однак насправді зміст твору.не такий простоліній- 
иий. (Не можна виводити його безпосередньо з біографічного
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моменту, який буває подразником, але ніколи не вичерпує 
складності великих творів мистецтва.) Крім моральних супере
чок між Міріам та учнями Месії, між Міріам та людом, є ще 
більш значущі незгоди між Міріам і Месією. І вся максималіст
ська пристрасть Одержимої хтозна чи переважить усепрощенс
тво любові Месії. Міріам упевнена, що вона єдина по-справж- 
ньому любить і розуміє Месію, і тим непримиренніше й дош
кульніше картає вона його фальшивих, мовляв, учнів; нещадно 
правдивими барвами змальовує боягузтво, полохливість, зрад
ливість люду, — але Месія короткими репліками «гасить» при
страсні декламації Міріам. Чи розуміє вона Месію, коли жаліє 
його: «І правда, й милосердя — все для світу, / /  А для Месії 
що?», — цим вона ставить Месію на свій рівень, тоді як Месії 
нічого не треба, він увесь — для світу, тобто в милосерді для 
світу. Месія не приймає і великої любові Міріам: «Хто зрікся 
всього, а себе не зрікся, — не любить той», — каже Месія. 
Міріам не зреклася своєї ненависті і своєї претензії бути єди
ною, хто правдиво любить М есію,— а тому вона не любить. 
Вона любить свою любов до Месії, своє право на Месію. Так 
буває з догматичними адептами великої ідеї, які, не осягаючи 
всієї її широчіні, хочуть бути послідовнішими й непримиренні- 
шими за вчителя, дорікаючи йому уявною чи справжньою не
послідовністю або жаліючи за даремну, мовляв, жертовність.

Звісно, до цього не зводиться глибокий і діалогічно розгалужений 
зміст драматичної поеми. Тут напрошуються й інші прочитан
ня, — саме під кутом зору отієї неостаточності сперечання, про 
яку ми говорили вище. Зрештою, одержимість — теж конструк
тор світу, як і милосердя, і, можливо, тут відбувається якась 
взаємокорекція. І в палких монологах Міріам не менше самої 
Лесі Українки, ніж у великодушних репліках Месії; «одер
жимість» як стан душі не була їй чужою, тому й стільки поетич
ної сили в словах Міріам, — але цей стан не був єдиним і по
стійним станом її душі, він коригується раціо, постійно ви
пробовується на гуманістичну конструктивність. Тому й деякі 
нинішні інтерпретації — у прямо протилежному, ніж колись, 
дусі: мовляв, Міріам заслуговує на осуд як така, що не пе
рейнялася християнським усепрощенням,— приписують Лесі 
Українці невластиву їй абсолютизацію біблійного мислення, 
ігнорують її невипадкову схильність до апокрифічності. (До 
речі, певним «коментарем» до образу Міріам або, власне, до
повненням до модусу «одержимості» може бути його чоловічий 
варіант у образі Парвуса з драми «Руфін і Прісцілла», — але тут 
є вже й алюзія на політичних фанатів пізнішої історії.)
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Що Леся Українка не аж так беззастережно приймала ідею (чи мо
ральний тонус) християнського всепрощення, засвідчує й «Гріш
ниця» (1896) — діалог-сперечання грішниці й черниці про 
колізію любові й ненависті. Грішниця палає почуттям помсти 
ворогам (не своїм особистим, а свого «міста»: «В подоланім 
місті / /  немає щастя і не може бути»), вона маніфестує своє 
право на це почуття: «Мене любов ненависті навчила»; черниця 
ж закликає до покори в милосерді й каятті: «Все переможе щире 
каяття». І хоч діалог знов-таки наче незакінчений, неостаточ
ний, але грішниця виглядає в ньому активнішою і сильнішою.
І це не випадково.

У всякому разі, в «Одержимій» бачимо ту колізію духовної свободи 
(Месія: свобода в любові до людини) і несвободи (Міріам: під
владність абсолюту пристрасті), яка так чи інакше присутня в 
усіх поетичних драмах Лесі Українки й дає їм високий етич
ний тон.

Недоктринальність, відкритість інтелектуального простору ще біль
шою мірою характеризує, може, «найзагадковіший» твір Лесі 
Українки — драму «Кассандра». Вона була предметом уваги ба
гатьох літературознавців, зокрема таких рафінованих інтерпре
таторів, як О. Білецький та В. Петров. Докладно й глибоко про
аналізувала її в «постмодерному» ракурсі В. Агеєва в названій 
раніше праці. За конфліктом Кассандри з оточенням вона по
бачила насамперед «проблему комунікативного розриву» — одну 
з наполегливо розроблюваних у філософії та соціопсихології 
XX століття, але присутню, звісно, в усій духовній історії людс
тва. Дуже слушними є її корективи щодо деяких традиційних 
інтерпретацій образу Кассандри. Нагадавши оцінки Кассандри- 
них пророцтв як раціоналістичних (у О. Білецького та В. Пет
рова), В. Агеєва, навпаки, наголошує їхню інтуїтивність, вважа
ючи її характерною для всієї творчості Лесі Українки. (Раніше 
Анатолій Макаров у праці «П’ять етюдів (Підсвідомість і мис
тецтво)» (К., 1990) говорив про «гіпнагогічні галюцинації», «со
ціалізацію підсвідомого» та поетичне візіонерство Лесі Україн
ки; сама вона у своїх листах часто називає владу невідступних 
образів як близький до марення стан, у якому мусить творити, — 
постійно пов’язуючи це зі скаргами на фізичну недугу.) Звернув
шись до міркувань В. Петрова про схрещення в «Кассандрі» фаус- 
тівської теми знання з прометеївською темою бунту й кари за нього, 
а також третьої теми — провидіння, відчуття загибелі, В. Агеєва 
подає важливе спостереження: «У творчості Лесі Українки мож
на простежити переакцентацію самого поняття бунту — від його 
прометеївського до сізіфівського трактування» (с. 134 вказаної
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праці) і далі говорить про «горде прийняття передбачених страж
дань», — що справді вищою мірою характерне для Лесі Укра
їнки.

Однак опозиція двох провидців — Кассандри й Гелена — в інтер
претації В. Агеєвої, мені здається, трохи збіднена. Протиставлен
ня «прагматичного раціоналізму брата» й «віщої мудрості сест
ри» тут колізії не вичерпує. У полеміці брата й сестри немає 
дужчого й слабшого, аргументи обох вагомі й дошкульні, але й 
не є абсолютними, і «рахунок» троянців до нестерпних пророцтв 
Кассандри адекватний впливові цих пророцтв на їхню дієздат
ність. Філіппіки Кассандри супроти глухоти й сліпоти троянців 
(тобто несприйняття її пророцтв), супроти сумнівності віщун
ських процедур Гелена переконливі й емоційно, і логічно. Але 
послухаймо другу сторону. Андромаха: «Ти одібрала Гектору від
вагу, / /  Зламала дух зловісними речами, / /  убила віру й певність 
[...] Якби ти тільки їх не вимовляла / /  і не труїла нас, то й не 
було б / /л и х о ї  правди. Не вгасав би дух». Лікар не мусить гово
рити хворому про смертельну хворобу, але Кассандра не лікар, 
а пророчиця, до того ж не біблійного, морально скріплюючого, 
від боротьби, а античного штибу — від фатуму, від Мойри, а не 
від Єгови. Вона сама радше б не бачила близької згуби: 
«Осліпніть ви, зловісні очі!..», — але не владна над собою. Однак 
її страждання від покараності правдознанням не виправдовує її 
в очах троянців, на яких та правда погибельно спадає і які ча
сову послідовність приймають за причинний зв’язок: пророц
тво — здійснення. Виправдовуючись, Кассандра все-таки апе
лює і до можливої практичної пожиточності своїх пророцтв: 
«...воно завчасу краще привикати/ / до неминучого». На що Деїфоб 
реагує зі зрозумілим обуренням: «Се рабська мова! / /  Царівна 
так би не сказала зроду». Але Кассандра живе, як би тепер ска
зали, «в іншій системі цінностей»: вона бачить лише те, що 
«доля призначила / /  ще споконвіку» — «що зможуть проти долі всі 
боги ?», — вони тільки «слуги в храмі Мойри», а та «глуха, сліпа, 
немов Хаос». Правда Кассандри — це невблаганність Мойри, 
і вона нагадує Геленові: «Її ж бо воля світом всім кермує, / /  а ти 
се мав би кермувати нею?» На що Гелен відповідає: «Не так, 
Кассандре. Мойра так врядила, / /  щоб був і світ, і море, і керма
нич, / /  і корабель, і бурі, і погода, / /  і скеля, і затока; щоб була / /  
і боротьба, й надія, й перемога, / /  і правда, і... неправда». Мабуть, 
це все-таки ширша картина драми буття, ніж однозначна під
владність сліпоті й глухоті Мойри. Тут Кассандра вочевидь про
грає Геленові, і подальша її моральна перевага в суперечці про
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правду й неправду (перевага попри ефектну софістику Гелеїга) 
все-таки не компенсує отого програшу.

Говорячи про дискурс античного сакрального віщування, В. Агеєва 
цитує слова М. Фуко про те, що оракули вступали «у зговір з 
долею». Чи не виходить, що цьому античному дискурсу більше 
відповідав Гелен (якщо не наголошувати моменти компромета
ції його Кассандрою), а Кассандра з цього канону випадала?

У всякому разі, трагедія Кассацдри, чи, власне, «проблема Кас- 
сандри» в тому, що боги дали їй, як каже Гелен, «пізнати прав
ду, сили ж не дали, / /  щоб кермувати правдою» — щоб не бути 
«безвладною» і «закам ’янілою» перед «привиддям страшної прав
ди». Це таки проблема, з якої виходу не знайдено... Слушне 
розрізнення (у В. Агеєвої) волі до істини (Кассандра) і волі до 
влади, тобто «керування правдою» (Гелен), цієї проблеми ще не 
вичерпує.

В. Агеєва звернула увагу на опозицію «меч» — «прядка», раніше, 
здається, ніким не помічену. Але є ще одна важлива — в кон
тексті всієї творчості Лесі Українки — опозиція: «меч» — «сло
во»; ця опозиція перетворюється на аналогію. Коли Гелен, зви
нувачуючи Кассандру в розпачі, нагадує їй, що «почесніш / /  при 
зброї гинуть, ніж голоруч», ~  та кидає йому дошкульне: «Чому 
ж ти сам не йшов у  бій сьогодні, / /  не з патерицею — з мечем і 
списом?». На що Гелен відповідає: «Бо меч і спис мала для мене 
зброя, / /  бо людські душі — от моє знаряддя, / /  крилате слово — от 
моя стріла». Можна тут, звісно, бачити недобре Геленове «кре
до влади-слова, влади-знання, абсолютнішої, у певних умо
вах, за будь-які інші форми підкорення» (згадана праця, с. 138). 
Це так. І для розрахунку з Геленом цього досить. Але можна 
пригадати численні й такі важливі у творчості Лесі Українки 
маніфестації сили поетичного слова, її мрії про слово-крицю, 
слово-меч, що перегукувалися з Шевченковою вірою в Слово, 
яке перетворить націю, а це, власне, — біблійна магія Слова. 
Це вже, звісно, не має стосунку до Гелена, але не безвідносне 
до Лесі Українки...

Деяким коментарем чи корективом до теми пророцтва в «Кассандрі» 
можуть бути поезії Лесі Українки на ту саму тему. Скажімо, 
поезія 1898 року «Якби я знав...». Це тяжкий роздум проро
ка — про свій моральний обов’язок перед уярмленим народом, 
про правду і неправду пророцтва. «Якби я знав, що їм нема 
рятунку, / /  що близько смерть і згуба неминуча», — міркує про
рок, — «то я благав би марева в пустині»: хай бачать «хоч 
надію марну». Звернімо увагу: «І не було б неправдою те слово»! 
Але пророк відчуває, що «останній час не зараз прийде», і каже:
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«Не вірте, то омана». Бо омана знесилює, а «почесніше їм ги
нуть без надії, / /  одважно дивлячись суворій долі в очі, / /  як 
людям загартованим годиться». Але це ще не все — пророк ніяк 
не дасть ради сам собі. Якби він знав, що є сила перейти пус
телю, він не побоявся б марева-неправди: «Я б їм сказав: як 
марево хороше, / /  таким вам буде справді той оазис, / /  куди ми 
йдем, збирайтеся ж на силі». Але пророк не чує сили в своєму 
народі, на якого «чигають / /  шакали, барси, тигри, хиже птас
тво», а він, народ, бачить марево, в якому мирно житимуть лев 
з ягням. Отож: «Бодай той лев сьогодні вас пожер, / /  одразу 
всіх, як маєте ви скніти / /  в покірності ягнячій!» На репліку: 
«То буде Божа воля», — пророк гнівно відповідає: «Мов з люд
ських уст овечий голос чую». Українські алюзії світової теми тут 
очевидні.

Як бачимо, це трохи інакший регістр теми пророцтва, ніж у «Кас- 
сандрі». І не менш характерний для Лесі Українки. Особливо 
останній акорд: «Обранець той, хто Бога не боїться, / /  бо йдуть 
до спілки тільки рівний з рівним». Як не згадати тут Шевченкове: 
«Ми не раби його, ми люде»... Цей мотив звучатиме у Лесі 
Українки постійно.

А ось «Пророк» 1906 року. Підзаголовок: «З біблійних мотивів» — 
звичайно ж, нікого не вводив в оману: перед очима поетеси, як 
і в усіх інших випадках, була Україна; тут — Україна доби рево
люції 1905—1906 років, коли вкотре втрачено було можливість 
здобути волю. Пророкові здається, що «дух» дарма йому «тихі 
уста розв’язав / /  І речі надав їм пророчі», — адже: «Оспалі тут 
люди, в них в’ялі серця, / /  Народ сей не вдавсь на борця». 
Але:
Мій дух промовляє мені:
«Ставай, вартовий, без вагання на чати!
Хоч люди замлілі в твоїй стороні 
На голос твій будуть мовчати,
Та слава про них загримить до зірок,
Щ о є в їх народу пророк».

Це ще одна варіація невідв’язного мотиву... І, до речі, ще одне за
перечення «постмодерністської» версії про те, що стимули полі
тичного характеру, стимули суспільної боротьби й покликання 
поета в цій боротьбі характерними були тільки для ранніх пе
ріодів творчості Лесі Українки, а потім вигасли чи, власне, були 
заступлені «вищими» екзистенціалами...

Зазвичай поезія дає голос пророкам для віщувань, покликів чи ос
каржень свого народу або й людства. Парадоксальним чином 
Леся Українка дає й голос народові для оскарження свого про-
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рока. Це — розлога поезія 1907 року «Народ до пророка». На
родові впеклися ненастанні прокльони пророка, його само
чинний суд та довільні вироки, — і він подає йому зустрічний 
рахунок, не менш полум’яно висловлений. За цим рахунком 
саме пророк і винен, бо, жалячи скорпіоном люд і водночас 
нарікаючи на муки, які нібито прийняв від народу, він насправ
ді нічим йому не допоміг своєю «велемудрою наукою» і не вка
зав правдивої путі:
Де є камінь такий на шляху, 
щ об на нього не збили ми ноги?
Чи бував нам проводар такий, 
щоб не вів манівцем, без дороги?

Тут, звісно, крім алюзій на українські історичні й тогочасні обста
вини, маємо і свіжий ракурс бачення не лише теми пророцтва, 
а й ширшої теми: провідник і народ — у загальноцивілізаційно- 
му вимірі. (До слова, чи не вчувається тут ритміка Франкового 
«Мойсея»? Та й не тільки ритміка?)

Довершує цей нібито несподіваний напад на пророка (зумовлений, 
може, й збаналізованістю та девальвацією мотиву пророцтва в 
європейських літературах) дошкульний закид у майже гендляр
ській містифікації самого обранства й зумовленого ним страд- 
ництва:
Та чи був би ти радий, щ об ми 
раптом стали, як ти, всевидющі?
Ей! либонь, ти б сконати волів, 
як вигнанець-пророк серед пущі.

Теми з доби євангельського християнства, моральні колізії й люд
ські долі на великому зламі історії посідають чимале місце в 
творчості Лесі Українки; вони надихнули її на створення низки 
визначних драматичних творів. Серед них «Руфін і Прісцілла» — 
найбільша обсягом і, мабуть, найбільш наповнена етично-філо
софськими сперечаннями її драма, можна сказати — переобтя
жена диспутами. Тобто, швидше Lesedrama, і як така — надзви
чайно глибока. Багатство реалій римської історії в ній засвідчує 
ґрунтовну підготовчу роботу й обізнаність із «фактурою» доби 
та з перипетіями утвердження «катакомбного», євангельського 
християнства. Зрозуміло, однак, що хоча матеріал і барви такої 
доби й самі собою заманливі для поетичної думки, однак Лесю 
Українку це далеке минуле цікавило тим, що воно могло сказа
ти сучасності й майбутньому під кутом зору інтерпретації віч
них людських проблем. .Зокрема, предметом роздумів і тривог 
була роль в історії людства великих універсальних ідеологій
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«світовпорядкувального» масштабу та вплив їх на етичний і 
життєвий вибір особистості, її духовний «формат». Не можна 
ігнорувати ту обставину, що драми ці написані в період підне
сення й кризи соціал-демократії, до якої вона мала неформаль
ну причетність, перейшовши від нетривалого захоплення до 
тривалої ревізії її догм (хоч ніколи й не відкинувши ідеалу со
ціальної справедливості та почувань соціального альтруїзму). 
Тому в її амбівалентному ставленні до адептів християнства не
важко вловити алюзії, кинені в бік адептів нової світової релігії. 
«Одержимість» фаната Парвуса і його нетерпимість до всього, 
що не вкладається в мірку «убогого духом», крайня підозрі
ливість до «братів по вірі», — це й те, що вже тоді вочевидь 
випливало з доктринерства партійної бюрократії як європейсь
кої, так і російської соціал-демократії, викликаючи і тривогу, 
і неприйняття в колах незалежно мислячої інтелігенції. А колізія 
між патриціями і плебеями (Парвус: «...Я не маю віри / /  до тих 
патриціїв високородних, / /  занадто ввічливих та делікатних...»; 
«мені оті патриції непевні, / / н е  бачу я в них щирості такої, як 
у плебеїв. Щось вони мудрують, філософів спогадують погансь
ких [...] так мов не досить їм письма святого... [...] А для убогих 
духом се спокуса...»); між римлянами й неримлянами (африка
нець Нартал: «...Тим і панує хитрий Рим над нами, / /  що він 
нам одбирає змогу хтіти [...] Знаю я / /  тепер всі підступи лукаві 
римські. / /  Я зрозумів тепер, що вас призводить, / /  вас, вояків 
жорстоких, переймати / /  релігію любові та покори, — / /  ви 
сковуєте тим ще не закутих, / /  без війська хочете весь світ за
жерти, всіх варварів в кормигу запрягти, / /  всі Кафагени зруй
нувать без зброї»); нарешті, дріб’язкова колотнеча навколо дог
матів («Все сперечалися, як слід казати, / /  чи одосущий, чи 
подібносущий» та ін.) і розколи та чвари сект, — усе це мимо
волі асоціювалося з незгодами в партійному середовищі соціал- 
демократів: між «елітою» і низами, між високоосвіченими ви
хідцями з упривілейованих станів і темною бунтівною масою, 
між усілякими претендентами на ортодоксію, а найбільше — 
між різними національними течіями в робітничому русі, — це 
те, що без якихось навмисних допущень легко асоціювалося з 
пристрасними сутичками вже в ранньому християнстві. Уважне 
прочитання інтерпретацій боротьби в ньому самому та навколо 
нього, яке давала Леся Українка, може дати чимало для повні
шого розуміння ідейних шукань української інтелігенції перед 
першою світовою війною.

Однак долі ідей бачаться у Лесі Українки через долі особисостей і 
на долях особистостей перевіряються. Можна навіть сказати,
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що вона випробовує особистість певною ідеєю, і мірилом ЛІОН
СЬКОЇ гідності, справжності стає в одному випадку співмірність 
з великою ідеєю, в другому — навіть перевищення її, в третьо
му — заперечення її або несвідоме випадання з неї.

Фактично моральний сюжет «Руфіна і Прісцілли» — це болісне 
випробовування любові й вірності двох одне одному, їхньої 
«взаємоприналежності», — силами понадособовими: христи
янською вірою (Прісцілла) і староримською республіканською 
чеснотою (Руфін).

Тут треба нагадати, що християнство серед високоосвіченої римсь
кої верстви сприймалося як релігія плебеїв (хоч до нього долу
чалася й частина патриціїв) і справді на тлі багатої і рафінова
ної «поганської» культури здавалося чимось понижуючим, есте
тично вульгарним і світоглядно спрощувальним. Але історія 
засвідчує, що найчастіше саме в глибинах плебейства народжу
валися високі морально очисні ідеї та рухи (визвольні повстан
ня рабів та інших пригноблених станів, що мали свою етику 
життя й уявлення про справедливість; християнство, різні єресі 
тощо, — аж до робітничих рухів), і пізніші теорії про роль «еліт» 
далеко не охоплюють усього простору духовності людства, його 
здатності генерувати світоглядні й естетичні цінності. Рафі
нований інтелектуал (сказати б по-сучасному) і гордий із своїх 
цнот патрицій Руфін не може прийняти в християнстві його 
догматизму, безкритичного ставлення до сумнівних, на його 
думку, передань і заповітів; до духу рабської покори; до нетерпи
мості й заперечення здобутків людської думки минулих часів. 
Але його дружина Прісцілла не тільки стала християнкою- 
неофіткою, а й завдяки своїм чеснотам здобула незаперечний 
авторитет у християнській таємній громаді. З великої любові, 
великої поваги й довіри до неї Руфін, не приймаючи христи
янства й дошкульно критикуючи його догми, одначе не тільки 
не чинить перешкод Прісціллі в її служінні громаді, а у всьому 
йде їй на поступки й поміч, наражаючись щоразу на дедалі 
більші й більші ризики й прикрощі: від безцеремонних претен
зій катакомбних «братів», яким він дав свою віллу для зібрання 
громади, — до конфлікту з друзями й родичами, а потім доносу 
й арешту за нелояльність до імператора й злочинний зв’язок із 
християнами. Становище Руфіна найскладніше: громаду зааре
штовано на його віллі, і йому доводиться вислуховувати від 
иайпалкіших «братів» звинувачення в зраді. Він відхиляє про
позиції визнати божественість цезаря й тим полегшити свою 
долю, але й не може прийняти християнство, щоб забезпечити 
собі прощення на небі («сяя думка / /  мене б скоріш від нього
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відвернула»). Він відмовляється скористатися з можливості по
рятунку. Два рятівні персні, за якими підкуплена охорона могла 
потай випустити Руфіна й Прісціллу, вони передають громаді, 
а громада «врадила» рятувати найціннішого з «братів» — єпис
копа, а той бере собі в напарники диякона: «Ти покірний раб, 
/ /  і з волі пана не виходив зроду» (спершу хотів порятувати 
Парвуса: «Я беру тебе / /  на море світове ловити душі. Бог дару
вав тобі огнисте слово, / /  ретельне серце і незламний дух, / /  ти 
божий знаряд, мусиш на роботу», — але той відкидає спробу 
позбавити його честі мученицької смерті: «Я чую божий дух!»).

На страту Руфін і Прісцілла йдуть, узявшись за руки. Не віра їх 
об’єднала, але любов і визнання високої людської гідності одне 
одного, нерозривність їхніх доль. Руфінові важче, ніж усім, — 
він не вірить у винагороду на небі, він усім тут чужий, крім 
Прісцілли. Але цього йому досить, і він чинить виклик насиль
ству, тиранії дегенеруючої імперії. Прісціллу ж обтяжує вина 
перед чоловіком, який гине за неї, хоч вона знає, що він іде за 
нею власного волею.

Певним «автокоментарем» до «Руфіна й Прісцілли» може бути 
оповідання «Помилка (Думки арештованого)», написане під 
враженням подій революції 1905 року. Жінка-революціонерка, 
партійна функціонерка переконує свого чоловіка-літератора 
служити не химерній музі, а конкретній «спільній справі». Але, 
на відміну від стосунків між Руфіном і Прісціллою, де чоловік 
іде за дружиною з великої любові й відповідальності, тут маємо 
моральний примус, ідеологічний, партійний «пресинг» з боку 
пасіонарної функціонерки. Недивно, що, опинившись у тюрмі 
і обдумуючи все, що сталося, оповідач доходить висновку, 
що сталася помилка: «Ти свідомо пожертвувала мною, але чи 
т а к о ї  ти жертви хотіла?» У тюрмі товариші його, «учасники 
помилки», ставляться до нього приязно, його ймення згадуєть
ся «серед борців, мучеників, героїв», з цього погляду йому серед 
товаришів легше, ніж Руфінові серед «братів», — але його гризе 
думка про марність жертви, про утопічність принципів своєї 
дружини. Тут, звісно ж, відбилося розчарування в революції 
(у самої Лесі Українки ставлення до неї та її наслідків і уро
ків було неоднозначним). Є в оповіданні й колізія вільної твор
чості та партійного обов’язку, — але про неї скажемо окремо.

Лесі Українці властиво деякі граничні ситуації обігрувати в різних 
варіантах. Наприклад, вибір між стоїчним прийняттям кари і 
можливістю порятунку особисто для себе — стоїть і перед жи
рондистом у «Трьох хвилинах». Морально він ускладнений ще 
й тим, що порятунок пропонує політичний ворог жирондис-
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та — монтан’яр, адепт революційного терору, по-сзуїтському 
намагаючись знецінити принциповість жирондиста, речника 
суспільної злагоди. Після довгих вагань жирондист приймає 
рятівну допомогу від ворога, і той може тішитися моральною 
перемогою. А для жирондиста здобута воля означала нові муки, 
і по якомусь часі бездіяльності й самокартання він, політичний 
утікач, знову повертається до Франції -  назустріч неминучому 
арештові.

Колізія ж християнки-жінки й поганина-чоловіка повторюється в 
драматичному етюді «Йоганна, жінка Хусова». Але тут чоловік 
той, «приставник Ірода Антипи, тетрарха галілейського», без
межно далекий від якогось розуміння своєї жінки, звинувачує її 
в усіх гріхах, які тільки могло уявити вульгарне антихристи- 
янське ненависництво, — і Йоганні тільки й залишається, що 
відповідати на все своєю безмежною лагідністю як дзеркалом 
своєї невинності.

...Мотив свободи і несвободи у Лесі Українки звучить у найшир- 
шому регістрі. Як завжди у неї, етичні дилеми та світоглядні 
колізії розгортаються у долях персонажів поем чи драм та реф- 
лексіях ліричних героїв. Але з усіх аспектів теми свободи — від 
філософського до побутового, від естетичного до поведінчо- 
го — чи не найважливішим став політичний. І це зрозуміло, 
якщо трохи зважати на історію. Тут ішлося про долю всього 
народу, і вибір, не втрачаючи етичної міри, визначався й со
ціальними почуваннями та голосом національної відповідаль
ності.

Нині у нас багато сперечаються про те, що першорядне й первин
не: право людини чи право нації, свобода людини чи свобода 
нації. На мій погляд, суперечка на диво схоластична — при
наймні в тих випадках, коли не йдеться про навмисну казуїс
тику з цілком певною метою. Як може реалізувати своє право 
людина — наприклад, елементарне право бути собою, — якщо 
безправна її нація? І як може реалізувати себе нація, якщо не 
може реалізувати себе людина? Ця суперечка нагадує спокон
вічний парадокс про курку та яйце.

Велика і тяжка правда Шевченкового: «...Де нема святої волі, / /  Не 
буде там добра ніколи» — знана нам не з чужої, а з власної долі.
Як і та правда, що її мовила собі й своєму народові Леся 
Українка:
Ми навіть власної не маєм хати,
Усе відкрите в нас тюремним ключарам.
Не нам, обідраним невільникам, казати 
Речення гордеє: «Мій дім — мій храм».
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Біль несвободи зродив не лише гнів і прокляття супроти гноби
телів, а й суворий рахунок до своїх земляків і самої себе. Леся 
Українка продовжила той мужній тон національної самокрити
ки, який задав українській літературі Тарас Шевченко. Як і 
Шевченко, вона мала право сказати своєму народові те, що в 
інших вустах звучало б як блюзнірство:
Народ наш, мов дитя сліпеє зроду,
Ніколи світа-сонця не видав.
За ворогів іде в огонь і воду,
Катам своїх поводарів віддав...

Над цими словами був час задуматися її сучасникам, — на жаль, і їх
нім нащадкам...

Її відраза й ненависть до царської тюрми народів (існування якої 
активно заперечують новітні великодержавники й інтегратори) 
була такою великою, що одного разу в неї зірвалися розпачливі 
слова:
Хай гине все, хай згине честь, сумління,
Аби упала ця тюремная стіна...

Ці слова стали приводом для дріб’язкових псевдоморальних причі
пок, у них дехто побачив виправдання імморалізму в боротьбі з 
ворогом. Але, по-перше, забуто контекст; по-друге, не можна 
поезію розуміти буквально, це не інструкція і не заклик до без
посередньої дії. Коли Шевченко заповідав: «Поховайте та вста
вайте, / /  кайдани порвіте / /  1 вражою злою кров’ю / /  Волю окро
піте», — він знав, що ніякої реальної перспективи повстання 
тоді не було, і тим більше не мав наміру кликати до різанини, 
що йому інкримінують новітні шевченкофоби. В поезії такі за
клики — засіб духовної та емоційної мобілізації, спосіб вихо
вання національної волі. Надто буквальне розуміння поетичних 
образів і формул — це профанація їх. І слова Лесі Українки — 
не освячення будь-яких дій проти аморального режиму, а лише 
спосіб виразити безмежність цієї аморальності таки режиму, 
міру огиди до нього, його позалюдський характер. Сама ж вона 
була якраз речником високої етичності навіть у найменш при
датній для цього сфері — сфері політичної боротьби. Таким 
чистим і, сказати б, цнотливим настроєм перейнята вся її пое
зія. Адже й отим цитованим вище словам з поезії «Хвилина 
розпачу» (1896) передує строфа, яка все і пояснює:
О горе тим, що мають душу чесну!
Коли вони ще вірять у богів,
Благати мусять силу ту небесну:
«Пошли нам, Боже, чесних ворогів!»
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Благання, як знаємо, було марне...
Мала вона нагоду і в прямій формі висловити свій погляд на етич

ність політики, засвідчити солідарність з драгомановським під
ходом до цього питання. Насамперед тут треба назвати її працю 
«Замітки з приводу статті “Політика і етика”» (і ширший чорновий 
варіант її: «Замітки з поводу статті “Етика і політика”. Ціна посту
пу»). Це була відповідь на статтю відомого діяча соціал-демокра
тичного руху в Галичині Миколи Ганкевича. Леся Українка го
стро полемізує з уявленнями, нібито гуманізм і етичність не при
таманні політичній діяльності і не мусять бути зобов’язливими 
для пролетарської партії; що взагалі «при боротьбі партій всі 
способи добрі, незалежно від мети», що мораль релятивна і 
партійна. Натомість вона вважає, що «не так політика псує ха
рактер, як характери псують політику», і висуває драгомановсь- 
кий девіз: «Чиста справа вимагає чистих способів». Наче перед
чуваючи ті трагедії, що постануть з пріоритету партійності над 
етичністю (та й бачивши вже їх в історії), вона попереджає: 
«Коли партія... має бути м о г у ч а ,  то тим більше варто зна
ти, які принципи конкретної етики покладе вона в основу своєї 
б о р о т ь б и . . .  окрім абстрактного принципу “залізної енергії” 
і “одваги незаконності”, “героїзму” і т. ін. Варто знати, як пар
тія буде жити з теперішніми недосконалими людьми, але все ж 
людьми, хоч і ворогами, а не тоді, коли буде ідеальний стрій, до 
якого ми, може, й не доживем».

Вдумаймося в ці слова. Тут Леся Українка вловила одне з найслаб- 
ших і найнебезпечніших місць у революційній соціалістичній 
доктрині (як, зрештою, і в усякій партійно-утопічній доктрині), 
а саме: що робитиме партія, пересвідчившись, що живе життя і 
живі люди не є спеціально пристосовані до здійснення її про
грами? Поступиться своїми «абстрактними принципами» перед 
людською «конкретною етикою» чи, навпаки, пустить цю ети
ку, а з нею і все багатство людських відносин, під ніж класової 
боротьби? Ми добре знаємо, що вийшло у нас і який був ре
зультат імморалістичного насильства над життям. Гостре засте
реження Лесі Українки змушує згадати інше, відоме Франкове, 
що стосувалося не етичних засад уявного «марксового» суспіль
ства, а громадянських і соціально-економічних.

(■ it цій праці Лесі Українки ще одне важливе міркування, повчаль
не сьогодні, коли всі говорять, що потрібна згода, але на прин
циповій основі, тобто на основі «моїх» принципів; коли всі шу
кають «консенсусу», але ніхто цього політичного іншопланетя- 
мина не бачив; коли одних лякає фанатизм, а других угодовство 
і т. д. Леся Українка відкидає вибір між ними. Ій не імпонує ані
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фанатизм — чи то ранньохристиянський, чи то якобінський, чи 
то соціалістично-партійний, — ані вирахувана «золота середи
на»: «Хіба ж тільки й доріг людській думці, що загорілий фана
тизм і “золота середина”?», — запитує вона й відповідає: «На 
щастя, є ще хоча б і тверде переконання, основане на критиці, 
і гаряча ненаситна жадоба пізнавання дальшої правди». Тобто, 
гуртовим — партійним — догмам і гуртовим — партійним — іг
рам і торгам навколо істини протиставляється постійна і без
страшна робота думки, скоординована високим етичним само
усвідомленням особистості. А ота «жадоба пізнавання дальшої 
правди» — це ж пружина сперечань персонажів її етично-філо
софських драм.

Одна з головних тем усієї творчості Лесі Українки — тема співця 
(провідника, пророка) і народу. Вона розгортається в багатьох 
аспектах, трактування її далеке від однозначності й сповнене 
болісних контраверсій, що відбиває нескінченну суперечливість 
самої проблеми, такої характерної для України з її майже по
стійним дефіцитом чи то проводу, чи то народної волі до само- 
здійснення. Дуже часто обидві сторони оскаржують одна одну, 
як це ми бачили в «Кассандрі» та деяких віршах. Пророк (чи 
співець) звинувачує або й проклинає свій люд за оспалість, лі
нощі, зневіру, рабський дух. Але й люд має свої невідхильні 
претензії: співець не тим богам служить, пророк непосильний 
тягар обов’язку накладає або ж є лжепророком, і взагалі пере
велися пророки на цій землі. І не завжди в цих взаємних оскар
женнях є чиясь абсолютна рація, часом правда тоскно витає 
десь понад цим зведенням рахунків.

Але самий конфлікт завжди розгортається навколо проблеми націо
нального порятунку.

У драматичній поемі «Вавілонський полон» молодий пророк-спі- 
вець Елеазар, зрозумівши, що не може «мовою чужою» співати 
завойовникам-чужинцям, повертається з Вавілона, тодішньої, 
сказали б ми, столиці світу, до свого народу і потрапляє в склад
ну моральну ситуацію. Йому докоряють, що він служив гноби
телям, а він пояснює, що не служив, а намагався зворушити 
їхні серця піснями про колишню славу й теперішнє лихо свого 
народу. Зрештою йому прощають, але він сам собі не прощає. 
Переживання і своєї невільної вини, і становища свого народу 
дає йому нову силу голосу і нове право на слово, гідне пророка:
Гнітить нас ганьба тяжче від кайданів, 
гризе нас гірше, ніж залізні пута.
Терпіть кайдани, то несвітський сором, 
забуть їх, не розбивши, гірший стид.

т
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Нам два шляхи: смерть або ганьба,
поки

не знайдем шляху на Єрусалим.
Ш укаймо ж, браття, до святині шляху, 
аби не міг сказати ворог дужий:
«Ось я убив Ізраїля, він мертвий».

ПОРТРЕТЫ \

О, рано ще радіти, Вавілоне!
Між вербами бринять ще наші арфи, 
ще ллються сльози в ріки вавілонські, 
ще соромом горить дочка Сіону,
Іудин лев іще рикає гнівом.
Живий господь! Жива душа моя!
Живий Ізраїль, хоч і в Вавілоні!

Це дуже характерне для Лесі Українки, що її нещадна національна 
самокритика, на відміну від пророцтв Кассандри, не паралізу
вала, а наснажувала. Одна з її головних ідей: народ живий, на
род живе на своїй землі, йому не треба шукати обітованої, а тільки 
скинути кайдани і відроджувати власну землю.

У драматичній поемі «На руїнах» знову бачимо Ізраїль у полоні 
Вавілонському. Скрізь стогони й плачі, взаємні нарікання, роз
брат, жалі за втраченими святощами і загальне збайдужіння від 
безнадії. Лише пророчиця Тірца ходить від гурту до гурту, всіх 
кличе до згоди й до праці на руїнах:
Лежачим краю рідного немає.
Чий хліб і праця — того і земля.

На вічні кляті питання: що робити, де знайти батьківщину, «що 
Самарія? Що Єрусалим?», — Тірца дає просту відповідь:
Чого блукати нам? Чого шукати?
Чи се ж не та земля, що здобували 
лля нас батьки своєю кров’ю й потом?

Устань, Ізраїлю! Зори плугами 
сс бойовисько, не давай ні кроку 
чсмлі обітованої. Посій  
понад границями пшеницю добру, 
відгородись щитами від пустині.
Склади каміння все у підмурівки, 
щоб не казали люди: тут руїна; 
щоб мовили: колись тут стане дім.

Души моя вже бачить ту будову, 
і шаг серце, як її назвати: 
и ионім Єрусалимі храм новий!
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Але старозавітні жерці обурені:

Новітній храм? Без святощів прадавніх?
Без скрині заповіту й херувимів?
Без спадщини Давида й Соломона?

Тірца відказує: «Чи тільки те й святеє, що старе?» Її проганяють. 
А на прощання вона застерігає:
Дух Божий знайде сам мене в пустині, 
а вам ще довгий шлях лежить до  нього.

Варто сьогодні перечитати нам уважно цю надзвичайно насичену 
думкою, суціль афористичну річ, в якій кожна поетична реплі
ка — мов стріла з алмазним вістрям. І, не піддаючись природній 
спокусі кожну ситуацію і кожну максиму переорієнтовувати на 
сучасні проблеми, характери й ситуації, все-таки спробуймо 
взяти з неї науку. Та й насолоду від точної художньої діагнос
тики національної долі, — якщо може дати естетичну насолоду 
терпка гіркота провісної думки.

Втім, це взагалі характерне для поетичних драм Лесі Українки, що 
її античні й біблійні мотиви та сюжети звучать, наче писані 
сьогодні для нас із вами. Річ тут насамперед у тому, що геній 
Лесі Українки міг розіграти мелодію певного часу й суспільства 
на струнах вічності, міг поєднати віддалені епохи сув’яззю за- 
гальноісторичного й вічного. Але річ також і в тім — і це вже на 
наш жаль, — що наші українські проблеми залишилися багато 
в чому тими самими, що й у її часи, хоч ми не всі й не сповна 
це усвідомлюємо...

...Колись Юрій Шевельов зауважив, що не може бути справжньої 
історії української філософії без урахування творчості Лесі 
Українки. Він мав на увазі її поетичні драми. (Справді, драма 
«У пущі», приміром, має мало рівних собі в з’ясуванні психоло
гічного конфлікту між естетичним самоозначенням митця та 
утилітарною практикою публіки; в «Оргії» найсконденсованіше 
постає ідея національно-патріотичної місії мистецтва в її реаль
ній складності, у філософському осмисленні, а не в патетично- 
риторичному варіанті. Ці мотиви звучать і в більшості інших 
поетичних драм Лесі Українки.) Але так само можна сказати, 
що не може бути історії української естетичної та політичної 
думки взагалі без урахування численних літературно-критичних 
праць («Джон Мільтон», «Малорусские писатели на Буковине», 
«Заметки о новейшей польской литературе», «Два направления 
в новейшей итальянской литературе», «Новые перспективы и ста
рые тени» та ін.), публіцистики та листування Лесі Українки.

Леся Українка відзначалася рідкісною широтою та багатогранністю 
культурних інтересів і професійною кваліфікованістю розва-
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жань над проблемами літератури й мистецтва, зокрема і в їхньо
му зв’язку із соціальним життям. Шляхи нової літератури вона 
не мислила поза включеністю у визвольний і соціальний рух. 
Водночас вона не приймала всіляких довільних догматичних 
схем світовпорядкування, що не зважали на людську особистість 
і покладалися на наказове вирішення великих проблем буття. 
Зокрема, дошкульно висміяла вона такі прожекти в статті 
«Утопія в белетристиці», що справляє глибоке враження рясно
тою залученого матеріалу, бездоганним відчуттям історичного 
контексту обговорюваних творів та ідей, зваженістю й водночас 
сміливістю, оригінальністю суджень. У світовій літературі не 
так уже й багато знайдеться поетів, які настільки професійно 
обговорювали б філософські та соціологічні проблеми в кон
тексті етики й естетики.

Хвилювала Лесю Українку діалектика свободи творчості, її індиві
дуальної непередбачуваності, стихійної сили — політичної ім- 
пульсованості, соціальної «заангажованості». Цих питань вона 
торкалася і в листах, і в статтях, і в поетичних та драматичних 
творах. їй чуже було як легковажно-спрощенське прийняття 
позамистецьких настанов, так і лицемірне заперечення склад
ної взаємодії між глибоко індивідуальним характером творчості 
та її суспільною функціональністю.

У цьому зв’язку хотілося б особливо наголосити на її листуванні, 
бо воно ще мало оцінене й освоєне в нашій культурній свідо
мості (хоч і є вже присвячені йому праці). А тим часом листи 
Лесі Українки, насамперед до М. Драгоманова, І. Франка,
М. Павлика, О. Кобилянської, А. Кримського, дають багатю
щий матеріал до картини ідейних шукань української інтеліген
ції, до характеристики світогляду самої поетки, конкретизують 
її позицію в багатьох питаннях політичної боротьби та культур
ного життя; вони змусять не раз подумати про, її словами, 
«тяжку й тернисту путь українського літератора».

Знайомлячись із епістолярієм Лесі Українки, не можна не зверну
ти увагу на те, що її листи до М. Драгоманова вирізняються 
з-поміж більшості інших своєю докладністю й насиченістю полі
тичним та громадянсько-культурницьким змістом. Це був пе
ріод формування її світогляду, але також і світогляду молодшо
го покоління української інтелігенції. Ціле покоління передової 
української молоді виховувалося під визначальним впливом 
М. Драгоманова. Її приваблювала в ньому гостра критика мало- 
російщини, риторичного українофільства, поверхового козако- 
фільського патріотизму, які на той час; уже вичерпали себе й 
тільки компрометували та обмежували український національний
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рух; приваблювало прагнення вивести цей рух на простори єв
ропейської думки, пов’язати з європейськими соціалістичними 
вченнями, оперти національно-визвольні зусилля на соціаль
но-економічних засадах. Високо цінуючи талант Лесі Українки 
і дбаючи про його добрий розвиток, М. Драгоманов докладно 
відповідає на всі її листи, рекомендує літературу для читання, 
дає поради, по-дружньому критикує. Часто, наприклад, дорікає 
своїм друзям-українцям за те, що їм бракує широкої європей
ської освіти й культури, знання європейських мов, а тому вони 
надто однобічно зорієнтовані на російську літературу (хоч 
Драгоманов її любив і цінував) та залежать від російської 
офіційної преси. Жартома закидає Драгоманов українцям вза
галі та Лесі зокрема «азіятчину», брак «європейської» точності 
та системи в роботі. Леся відповідає на ці закиди, виправдо
вується, погоджується, беручи щось на увагу: «Тепер я слухаю 
Вашої ради і “спасаюсь від українсько-російського невежест
ва” : вивчила недавно італьянську граматику і тепер для вправи 
читаю книжки, хочу скоріше навчитись добре тямити по-італь- 
янськи, аби перекласти “Діалоги” Леопарді...» Варто згадати, 
що на той час вона вже володіла англійською, французькою і 
німецькою мовами.

В іншому листі вона пише до Драгоманова: «...Тепер поміж нашою 
молодою громадкою почалось таке “западничество”, що багато 
хто береться до французької, німецької, англійської та італь- 
янської мови, аби могти читати чужу літературу... Я надіюся, 
що, може, як більше знатимуть українці чужу літературу, то, 
може, згине з нашої літератури отой невдалий дилетантизм, що 
так тепер панує в ній. Розвитку сього “западничества” немало 
помогли і Ви...»

Перебуваючи під великим впливом свого видатного родича, Леся 
інформує його про суперечки між «старшими» й «молодшими» 
в українських гуртках і про те, що «молоді» підтримують 
Драгоманова. (Пізніше тема «молодих» і «старших» звучатиме в 
неї дещо інакше.) Йшлося про те, що багатьох уже не задоволь
няло обмежене культурництво й «каганцювання» і не надихала 
ліберальна програма «старої» київської громади. Серед молоді 
було багато людей, налаштованих рішучіше, спраглих активної 
політичної дії. Вони багато в чому охоче приймали драгоманов- 
ську критику хуторянства й козакофільства, шукали ширшого 
підходу й рішучіших постанов (хоч далеко не в усьому і не всі 
погоджувалися з Драгомановим, який часом топив національні 
болі в ерудиції та всесвітянстві, — і сама Леся Українка з ува
гою поставилася до критики Борисом Грінченком у «Листах 
з Наддніпрянської України» деяких концепцій Драгоманова:
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критики з позицій рішучішого піднесення українських націо
нальних проблем).

Лесині листи цього часу (90-х років) сповнені саркастичної крити
ки хуторянства й «шкаралупництва», що відбивало характерні 
для тогочасної передової молоді настрої «національної само
критики». Вина за національне бідування покладалася вже не 
тільки на чужоземне поневолення, а й на власну поступливість, 
апатію та бездіяльність. У листі до М. Павлика 1891 року вона 
пише: «У нас-бо таки громадянського виховання нема ніякого, 
а через те й громадянського почуття бракує. Все приходиться 
тільки очі протирать, щоб світліше на світ подивитись, а деякі, 
як лінуються, то й очей не протирають, а сплять сном правед
ним, та сни їм золоті привиджуються».

Прикрими словами картає Леся Українка оспалість, ледачість, бай
дужість своїх земляків, брак національної та політичної свідо
мості. Гостро нападається і на тих «патріотів», які вбого і вузько 
розуміли національні проблеми, зводячи їх до другорядного; які 
свій політичний і громадянський обов’язок думали виконати 
тим, що вряди-годи заговорювали по-українському та поспіву
вали українських пісень. Обурює її нерозбірливість і брак висо
кої громадянської мірки та культурного цензу в середовищі ук
раїнських патріотів: «У нас велика біда, що багато людей дума
ють, що досить говорити по-українськи (а надто коли вже 
писати дещицю), щоб мати право на назву патріота, робітника 
на рідній ниві, чоловіка з певними переконаннями і т. п. Така 
легкість репутації приманює многих. Ще тепер можна почути у 
нас таку фразу: “Як се? от Ви казали, що НН дурень і тупиця, 
а він же так чудово говорить по-нашому!” “Говорить по-нашо
му” — се вже ценз! А послухати часом, щб тільки він говорить 
по-нашому, то може б краще, якби він говорив по-китайськи»
(з листа до М. Драгоманова від 29 січня 1894 року).

У листуванні з І. Франком та О. Кобилянською переважають теми, 
навіяні літературним життям. Постійно звучить трагічний мо
тив «погублених дітей» і «скручених голів» — ненаписаних 
творів, нездійснених задумів: через те, що найвидатнішим ук
раїнським письменникам доводилося не стільки за письмовим 
столом сидіти, скільки брати на себе безліч чорнової громадсь
кої роботи, на яку не вистачало діяльних і компетентних людей. 
Український письменник завжди мусив у себе на батьківщині 
працювати і за політика, і за публіциста, і за культурника, і за 
освітянина, і за організатора, і за переписувача, і за книгоно
шу... Відгомони цієї моторошної ситуації чуються і в поетичних 
творах, і в листах Лесі Українки, особливо ж у драматичному
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листі до Івана Франка від 14 січня 1903 року, де вона, всупереч 
захопленню Франкових друзів його універсальністю («...Раділи, 
що у нас є такий талан — белетристичний, науковий, поетич
ний, публіцистичний, практичний і т. д., все в одній особі»), — 
говорить про ненормальність того життя, яке «в и м а г а є від 
одної особи стількох цнот заразом», і плаче за «скрученими 
головами» — ненаписаними творами, нездійсненими задумами 
Франковими, — але також і своїми, й, певно, українських пись
менників узагалі... Адже й самій Лесі Українці доводилося все 
життя братися то до «проекту про переклади» (багато разів до 
таких проектів повертаючись), то до підручника зі світової іс
торії для українських дітей (ця справа молодої пори оживає в 
задумах 1911 року!), то подавати свою кандидатуру на редактора 
одеських «Южных записок»...

Багато уваги у листуванні Лесі Українки приділено естетичним 
проблемам та різним моментам внутрішньолітературної бороть
би або й непорозумінь, що випливали з низького рівня культур
ного побуту. (Гіркий парадокс із нашої літературної історії: Лесі 
Українці доводилося обстоювати навіть свої мовно-стилістичні 
особливості перед редакторами, які чомусь уважали, що во
лодіють українською мовою краще за неї й дозволяли собі «ви
робляти форму» її творів без її згоди. В листі до Н. Кибальчич 
від 24 квітня 1910 p., вона, бувши вже фактичним класиком 
української літератури, жаліється: «...Чому, наприклад, в росій
ській літературі ні один редактор не важиться виправляти яко- 
го-небудь Андрея Белого etc., а мене всі “виправляють” — невже 
я гірша від Андрея Белого?»)

Отже, листи її, поряд із літературно-критичними і публіцистични
ми статтями та поетичними маніфестами-кредо, засвідчують 
широчінь літературно-мистецьких інтересів, завидну кваліфіка
цію в естетичних питаннях, незвичайну інтенсивність творчого 
життя, принциповість у обстоюванні гідності української літе
ратури.

...Колись один із розумних і відданих працівників на ниві українсь
кої культури, Марко Черемшина, скромно сказав: «Все життя я 
дбав про те, щоб своєму бідному народові коли не помочи, то 
бодай сорому не наробити».

Тут чесно і зворушливо висловлено те почуття відповідальності за 
добру славу свого рідного народу, що такою високою мірою 
було властиве кращим українським митцям.

Звичайно, така відповідальність притаманна й свідомому синові 
кожної нації, але в тогочасного українця вона вигострювалася 
й набирала драматичного характеру через одну унікальну істо-



ЛІТЕРАТУРНІ ІВои П,;к>Ьо .. З KPUHUUl

ричну обставину. Справді, за кожною нацією, хоча б у теорії; 
аксіоматично визнавалося право творити власну культуру, при
наймні, доводити це право мусилося тільки за першої появи на 
історично-культурній арені, далі ж воно ставало фактом посі
дання. А от українській нації треба було доводити це право 
щоразу заново, кожному новоприбулому скептику, негатору чи 
просто невігласові. Треба було знову й знову, вже маючи і 
Шевченка, і Куліша, і Драгоманова, і Франка, складати іспит 
«на зрілість» перед непроханими й каверзними екзаменатора
ми. А вони, звісно ж, подбали про те, щоб підвищити «вступ
ний ценз». І такі вади й прогріхи, котрі стосовно іншої націо
нальної культури були б цілком терпимі, тут викликали бурхли
ву реакцію як неспростовний і наочний, переведений із теорії в 
побут, доказ «неповноцінності», а отже, й непотрібності само
бутньої національної культурної творчості.

Отож відповідальність українського митця завжди була чимось 
більшим, ніж звичайна, природна творча відповідальність перед 
високим художнім ідеалом та наявним рівнем духовного життя.

Можна по-різному оцінювати й пояснювати це специфічне почут
тя, яке десь небезпечно межує з надмірною вразливістю на чу
жий присуд, а зрештою й певною залежністю від нього, — але 
слід врахувати, що воно не лишилося чимось зовнішнім і при
мусовим щодо творчого імпульсу, а стало активним і цілеспря
мованим чинником у кристалізації високих критеріїв культур
ного побуту й творчості.

І коли Леся Українка так хвилювалася долею свого «Камінного 
господаря» і так тривожно прислухалася до відгуків на нього 
(«Може, ся річ вийшла невдалою...», то «краще почути осуд про 
рукопис і здержатись від друкування, ніж видрукувати невдалу 
річ та ще з такою відповідальною темою! се ж неслава не стіль
ки для мене, а для нашої літератури взагалі, — скажуть: “Ну, 
вже розігналися хохли з Дон-Жуаном за 300 літ уперше, та й то 
недотепно”...» — в листі до сестри О. Косач від 5 жовтня 1912 ро
ку; або іншим разом: «...єсть се ні більше ні менше як україн
ська версія світової теми про Дон-Жуана. “До чего дерзость 
хохлацкая доходит”, — скаже Струве і вся чесна компанія наших 
“старших братів”» — це в листі до Л. Старицької, без дати),— 
то в таких зізнаннях переплітався складний комплекс пере
живань.

Тут і вперте становище проти «скептиків» та неґаторів української 
культури, які саме незадовго перед цим висміювали «потуги» 
нового українського театру: «Хохлы после гопаков и горилки на
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театральных подмостках надумали удивить мир постановкой 
пьесы “Ревизор” Гоголя, и, как слышно, в первый раз она пой
дёт в в театре Садовского в Киеве. Это номер...» (стаття псев
доніма «Гомо» в «Театре и искусстве»1, до речі, як відомо, 
Садовський постановкою «Ревізора» справді «удивил» якщо не 
«мир», то співвітчизників «Гомо» принаймні).

Але тут і прикрий біль та злість проти таких, котрі, працюючи в 
українській культурі, не мали досить мистецької спроможності 
чи отих шляхетних почуттів відповідальності й благоговіння, 
щоб підносити її престиж, а тільки компрометували її і, кажучи 
словами того ж Садовського, «давали змогу ворожим елементам 
висміювати все українське»2.

Тут і висловлюване ще раніше й постійно заперечення «патріотич
ної» поблажливості «своїх» до «своєї» літератури: «Боюся я, що 
наші критики дивляться на нашу літературу теж з виключного 
погляду, що вона, мовляв, молода, то не слід її так суворо суди
ти, а навпаки, треба хвалити й заохочувати хоч до якої-небудь 
праці. Коли діло стоїть справді так, то се велика шкода» (лист 
до О. Маковея, 28 травня 1893 року).

Всі ці чотири моменти, хоч окреслити їх можна лише умовно, все 
ж таки були дуже характерні для Лесі Українки і виразно вчува
ються в усіх її громадянських і мистецьких реакціях. Вони ви
значили надзвичайно активну й високо симпатичну ідейно-творчу 
позицію поетки й створили цікаву та плідну, багату потенціями 
традицію, котра не тільки не вичерпана, а й не усвідомлена як 
слід, принаймні не стала ще культурним побутом.

Свої творчі принципи й естетичні критерії Лесі Українці доводило
ся виборювати в складних і гострих ідейних і літературних спе
речаннях та полеміках. А втім, не можна ці сперечання й бо
ротьбу розглядати як щось тільки негативне, обтяжливе й неба
жане; ні, саме вони і є тим ферментативним чинником, який 
надає суб’єктивним концепціям конкретності, об’ємності й 
чутливості до об’єктивних суспільних потреб. Звісно, коли во
ни мають принаймні задовільний громадянський, культурний і 
професійний рівень, а не є дріб’язковою і безплідною колотне
чею, як це, на жаль, часто бувало й буває в колах української 
(та й не тільки української) інтелігенції. Може, й прикро, що 
Лесі Українці доводилося витрачати сили й час на оборону від 
неуків, на спростування раз у раз елементарних забобонів та 
упереджень, — але хто б тоді той ґрунт, що його навмисне три-

'Див.: Садовський М. Мої театральні згадки. — К., 1956. — С. 164.
2Там само. — С. 179.
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мали під толокою, культивував і хто б його розчищав для пос
тійного господарення? У всякому разі, було гак, і «на те нема 
ради». Тож маємо бачити і здобутки, і втрати, -  як про те і про 
те говорила сама Леся Українка. Згадаймо:
Я знала те, що будуть сльози, мука, 
багато праці марної, дрібної, 
невидної і часто, дуже часто 
даремно вжитої. Не тільки надгороди 
за все те я не жду, а ледве-ледве 
од власного  картання захищаюсь 
і ледве стримую докори свого серця 
за те, що завинила без вини.
Коли часами в сутіні щоденній  
яскрава квітка щастя процвіте, 
її приймаю не як надгороду, — 
як дар, як диво, як нежданий рай, 
відкритий на хвилину з ласки неба, 
як легендарний з папороті цвіт.
А потім, коли знов наплине сутінь, 
я думаю: я знала се, я знала, 
мовчи, душе, спини свій стогін, серце, 
так м у с и т ь  бути...
Може, хутко прийде 
година та, коли в сльозах побачу, 
що я навік зів’яла, помарніла, 
і квітка щастя раз назавжди зникла, 
як легендарний з папороті цвіт.
Заплачу я кривавими сльозами, — 
так, певне, плакали вигнанці з раю, — 
але й тоді скажу: я знала се, я знала, 
мовчи, душе, спини свій стогін, серце, 
так м у с и т ь  бути...

І тільки якщо «зима пройме до серця», «мою весну таємну перемо
же», заглухне «в душі мій давній грім» і вже не спалахуватимуть 
«колишні блискавиці», —
то я скажу: ні, я сього не ждала!
Умри, душе, розбийсь, холодне серце, 
так жить не варт!

Це вірш 1904 року, писаний під час лікування в Грузії. В ньому 
пронизливо висловилося драматичне самопочування поетеси і 
громадської діячки, для якої обов’язок став моральним імпе
ративом і долею, але душа і талант якої не вміщалися ні в 
обов’язку, ні в обкраяній недугою долі...
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А проте ж «мус» не був для Лесі Українки чимось зовні їй накине
ним. Це був голос її власної істоти. І він давав їй смак буття 
у світі. Громадянська чутливість і прозірливість, багатобічна 
включеність у суспільне й інтелектуальне життя, сумісно з ґрун
товною освіченістю й високою естетичною культурою, забезпе
чували Лесі Українці в усіх конкретних літературно-мистецьких 
проблемах своєї доби таку позицію, яка найбільше відповідала 
потребам розвитку демократичної національної культури та 
всього життя нації і не втратила своєї живої значущості й на 
сьогодні. Наприклад, рішуче й гостро повстала вона проти так 
званих «антимодерністів» (термін, уживаний у її листуванні), 
які, бувши щирими, але, на жаль, обмеженими патріотами, не 
розуміли, що «нова доба нового прагне слова» (як мовив пізні
ший поет), і з гідною кращого застосування енергією напосіли- 
ся як на декадентів начебто й на шкідливих модерністів — на тих, 
хто торував українській літературі нові шляхи й прагнув забез
печити їй європейський рівень (до «модерністів» зараховували 
й саму Лесю Українку). А скільки зусиль доклала вона, щоб 
захистити свою посестру Ольгу Кобилянську, якій «старожит
ні» літератори й читачі дружно закидали чужорідність, екзотич
ність, «німеччину» тощо. «...А я думаю, — писала вона Коби- 
лянській, — що в тій німеччині був Ваш порятунок, вона дала 
Вам пізнати с в і т о в у  літературу, вона вивела Вас в широкий 
світ ідей і штуки...» Сюди ж стосується і наполеглива пропаган
да Лесею Українкою європейських літератур.

Мужньо протистояла Леся Українка звинуваченням у «антиобщест
венное™» (!), «ненародності», незрозумілості, книжності тощо. 
Річ тут не в непорозуміннях. За цим крилося одне з вічних і 
найприкріших лих та проклять української літератури. Постав
лена в надзвичайно тяжкі суспільно-політичні та культурні 
умови, внаслідок колоніального становища свого народу не ма
ючи нормального читацького ринку, майже позбавлена інтелі
гентного читача та нормального допливу інтелігентних сил, 
вона недосить мала під собою належно культивованого ґрунту і 
не могла дістати потрібного опертя в суспільстві... Звужена со
ціальна база загрожувала відповідно обмежити й орієнтири са
мої літератури, її духовні потоки, а це своєю чергою консерву
вало б звуженість соціальної бази. ...Нелегко було вимкнутися з 
цього зачарованого кола, відважитися писати для неіснуючого 
ще читача, сподіваючись витворити і його самого, — а вже він, 
поставши й нарісши, сам своєю чергою живитиме нову літе
ратуру...
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Леся Українка була серед тих, хто спромігся «вийти ча круги свой»,' 
щоб розпросторити духовну владу й суверенність свого народу. 
Серед тих, для кого «народність» полягала не в консервації чи 
пасивному самозбереженні, якомусь навіть героїчному анабіозі, 
і не в припадковій чи хоч би й професійній філантропії, і не 
в пристосуванні до статус-кво, до рівня і понять, зумовлених 
століттями темряви й рабства, — а в тому, щоб присвятитися 
докорінним інтересам свого народу, щоб осягти його невмиру
щу душу, щоб стати врівень з його історичним зростом і у все
озброєнні духу й мислі виборювати йому гідне історичне май
буття, — щоб забезпечити йому всі ті соціальні здобутки, всі ті 
духовні цінності й повноту культурного буття, які належиться 
мати кожному народові в сучасному світі.

Однак це природне для кожної нації прагнення наражалося на по
глумки й шалений спротив русифікованих «землячків» та шо
віністичної частини російського суспільства. Орган «истинно 
русских», як вони себе називали, малоросів газета «Киевлянин» 
у рецензії на постановку «Блакитної. троянди» Лесі Українки 
писала: «Если мы когда-нибудь сомневались в неестественнос
ти применения малороссийского языка к интеллигентной жиз
ни, то мы должны были убедиться в этом, посмотрев эту пьесу 
и почувствовав, насколько к ней не подходит малороссийский 
язык».

Не без участі «истинно русских» малоросів українську культуру 
тримали під пресом навіть у часи «лібералізації» монархічного 
режиму. В листі до Ольги Кобилянської від 9 листопада 1904 ро
ку Леся Українка пише: «Багато людей просили дозволу вида
вати українську часопись, та щось досі нікому не дозволено. 
Хоча тепер в Росії ліберальний вітер віє і російські часописі 
заговорили таким тоном, мов і забули про цензуру, але, видно, 
той лібералізм не для України».

А ідеолог «прогресивного»  обрусительства П. Струве, автор сакра
ментальної формули: «Капитализм говорит по-русски» (що ви
правдовує себе через століття), з приводу перекладацьких планів 
українських інтелігентів писав: «Перед нами ни более ни менее 
как огромный, поистине титанический план раздвоения или 
растроения русской культуры на всём её протяжении от буква
ря до “Общей патологии” и “Кристаллографии”, от народной 
песни до переводов из Овидия, Гете, Верлена или Верхарна». 
Цього жаху, на думку прогресиста, ніяк не можна було допус
тити, бо це призвело б зрештою до розвсЦіу імперії, що позбу
лася б своєї мовно-культурної уніформи.

л о ртрЕ ти  v Д І
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Стаття П. Струве була його відповіддю на виступ відомого єврей
ського публіциста Володимира (Зєєва) Жаботинського на за
хист національностей і, зокрема, української нації, культури, 
мови. Лесину реакцію знайдемо в листі до Ф. Петруненка, пи
саному в липні 1911 року. Звертаю увагу на час написання лис
та, тому що в деяких новітніх публікаціях про Лесю Українку 
зустрінемо твердження, ніби під кінець життя вона вже відійш
ла чи відходила від активної участі в політичній боротьбі та від 
практичних культурних справ (трапився якось навіть і прозо
рий натяк: її, мовляв, чи й не обтяжував накинений матір’ю 
псевдонім, що змушував до демонстративного патріотизму, 
з якого вона вже виросла). У своєму листі Леся Українка звер
тається до адресата з проханням: «...Може Ви могли б запитати 
відомих Вам поетів... чи нема у їх друкованих і недрукованих 
перекладів з Верлена і Верхарна... може б схотіли зладити вкупі 
зо мною (а коли мене не хотять, то можна й без мене) книжку 
перекладів з сих двух поетів. Чому я так про се дбаю, зрозуміє
те, коли прочитаєте в 1 кн. “Русской мысли” за сей рік в статті 
Струве “На разные темы” уступ — відповідь Н. Жаботинському 
(помилка авторки листа: В. Жаботинський. — І. Дз.). Ця стаття 
цікава між іншим не тільки для Н. Жаботинського. Із неї ви
пливає конечність такого видання, про яке я оце пишу. Се буде 
значити більше, ніж усяка публіцистична полеміка».

Твердо і послідовно боронила Леся Українка гідність свого народу, 
до останнього дня була серед тих, хто невтомно і невсипущо 
розорював перелоги й обробляв культурну ниву. Була втома, 
були сумніви, були розчарування, але їх пересилювало катего
ричне і владне, нині багатьом незрозуміле, багатьма запрезира- 
не — «мусиш»: те добровільне, а отже, й непозбутнє внутрішнє 
«мусиш», що рухало і Франком, і Лисенком, і Грінченком, і Ко
цюбинським, і Старицьким, і Лесею Українкою... І те, що 
часом називалося «марною працею», часом нею і було, оберта
лося зрештою щоденним подвижництвом, яке давало таку ши
рочінь і зіркість бачення життя України, таку пережитість і пе
рейнятість національним ідеалом, таку силу і волю змагання, 
що можна було зробити своїм девізом героїчний максималізм 
душі, який протистояв «історичним неминучостям»: «Мені мо
рально неможливо признати політичну прірву (історичну, як 
казав Куліш) за прірву реальну, і поки я не скинуся спогаду про 
абсолютно невільну Україну, я не можу, несила мені скинутися 
того, чого досі не скинулася при гірших умовах» (з листа Лесі 
Українки до М. Павлика від 10 квітня 1903 року). Це щоден
не подвижництво давало таке органічне відчуття національних
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потреб, без якого не було б бентежної Лесиної поезії та її муд
рих, суворих драм — цього згустку високолетного духу. Воно 
зичило здібність і силу, щоб, зійшовши на стрімкі висоти куль
тури, не ослабнути, як Жирондист у «Трьох хвилинах», від 
гірської хвороби «ідей абстрактних», а залишатися повносилим 
і цілеспрямованим «гірським подорожнім», що розпалює «ватру 
велику на всю Україну», гартуючи на тім вогні слова, котрі «ко
лись повстануть цілим дужим військом одважних месників за 
нашу долю». І воно давало право на святе сподівання:

«І скажуть колись люди: коли сей народ пережив і такі часи і не 
загинув, то він сильний».

Чи матимемо ми, нині сущі, право на таке сподівання?

За останнє десятиліття маємо багато «нових... (і найновіших) 
прочитань» нашої класики: постмодерних, феміністичних тощо. 
Особисто мені здається, що бажаним є одне прочитання: адек
ватне. Методології старіють набагато швидше, ніж художні 
тексти. Передові, не встигши як слід натішитися своїм пере- 
довізмом, стають жертвами ще передовіших. Методологія по
винна служити розумінню, а не самій собі. І, мабуть, не поспі
шати — будь-що — з героїчними викликами традиції й здоро
вому глузду. Ось не так давно — скільки збурення наробило 
сенсаційне відкриття про лесбійські стосунки Лесі Українки й 
Ольги Кобилянської, вчинене на підставі довільно зорієнтова
ного прочитання їхнього листування (віртуальне лесбіянство?). 
Тим часом інша дослідниця, звернувшись до епістолярію Лесі 
Українки, переконливо довела, що відповідні емоційні стиліс
тичні форми звертань характерні взагалі дті її листування з

(1963, 1968, 2005 pp.)

P. S. «Впрочем, новые утопийцы вносят 
некоторые поправки, а именно, что 
слова Свобода, Равенство, Братство 
потеряли при  будущем строе вся
кий смысл и считаются даже “вред
ными”, как вводящие в заблуждение 
термины. “Ложные идеалы” у н о
вых людей не в фаворе»

(Леся Украинка,
« “Утопия” в беллетристическом смысле»)
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близькими людьми і мають родинну тр ад и ц ію Д о  речі, листу
вання Лесі Українки й Ольги Кобилянської настільки «раціо
нальне», а часом і ригористичне своїм змістом, що про якісь 
«лесбіянські» сентименти годі й говорити. Чи ж поза лесбіянс- 
твом не існує ніжної дружби духовно споріднених жіночих осо
бистостей? Не ображайте самі себе, феміністки!

Коли ж виходити з примату методологічної догми, то можна ви
будувати щонайстрункішу і щонайпереконливішу схему, — але 
за рахунок прискіпливого вишукування того, що в неї лягає, 
і мужнього проминання того, що з неї випадає. Може, це не
мислиме в якійсь «Європі», але в нас — чом би й ні. Прикладів — 
немало. Ось і щодо Лесі Українки.

В азарті заперечення стереотипів радянського «лесезнавства» вибу
довуються часом не кращі, на догоду нинішній асоціальній 
кон’юнктурі. 1 та глибока й плідна еволюція, якою йшла Леся 
Українка і в своєму світогляді, і в поетичному стилі, нерідко 
мислиться механістично, як абсолютне збування попередньої 
якості й набування «чистої» нової, — а так не діється, є постій
не тривання мук перетворення.

Скажімо, для котрогось із сучасних дослідників немає нічого об
ридливішого й осоружнішого, як політична лірика й «патріо
тична риторика». Можна з ним погодитися. Але не всі великі 
поети світу погодяться — багато з них думали інакше і не обхо
дилися без «патріотичної риторики», хоч, може, й не завдяки 
їй стали великими. Не обходилася й Леся Українка. І це не був 
«гріх молодості». 1 в поезії останніх років можна знайти 
«патріотичну риторику». Ось, наприклад, вірш 1911 року — 
«На роковини». На Шевченкові роковини, так що це, припус
тім, особливий випадок. А ось поезія «Сон» (1910) — аж ніяк не 
ювілейна, суто інтимна, сон же... але сон якийсь, вибачайте, 
«патріотичний»:
...Рідний мій край 
вкупі зі мною одужав від злигоднів, 
небо не хворе, не плаче, не хмуриться, 
люди веселі і я... не будіть...

А що вже казати про політичну лірику 1905—1906 років, про її 
«Пісні про волю», «Казку про Оха», про політичну сатиру, яку 
сьогодні й згадувати непрестижно — дуже «класове», а класи, 
відомо, придумали більшовики... Можна доводити, що тут Леся 
Українка не була на висоті свого покликання, але це ж вона, не 
хтось інший! 1, може, хай вона сама про своє покликання скаже:

'Див.: Кармазина М. Леся Українка. — К., 2003. — С. 293 й далі.
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Вірю я в правду свого ідеалу, 
і коли б я тую віру зламала, 
віра б зламалась у власне життя, 
в вічність розвитку і в світа буття.

Це, до речі, теж зі сну, нічних змагань із «думками-вампірами» — 
тобто не програмове, а внутрішнє, непозбутнє...

Коли ж звернутися до «Єврейських мелодій», до таких поезій, як 
«І ти колись боролась, мов Ізраїль, Україно моя...», «Упоєні на 
бенкетах кривавих...», — то хто скаже, що це не є політична 
лірика найвищого ґатунку, як політична лірика Гюго, Шевченка, 
Леопарді, Петефі, Пушкіна, Франка... Дарма, що не на нинішні 
смаки комусь...

До речі, нерідко в неї навіть пейзажна лірика «політизована» — в 
тому сенсі, що картини природи й стихії в одних випадках без
посередньо асоціюються зі стихіями соціальними — «Хвиля» 
(1907), або ось це:
Гострим полиском хвилі спалахують 
після бурі у місячну ніч, 
наче військо мечами двусічними 
хоче знять вражі голови з пліч.

nOPTPETU \  Д |

Людське море, ти сило народная, 
з чого ж  ти собі зброю скуєш?
Щ о повстане на місці порожньому 
того світа, що ти розіб’єш? —

вірш 1902 року: чи не пророче запитання? В інших випадках вони 
провокують психічні стани, пов’язані з переживанням історич
них і суспільних колізій, метафоризують світ рефлексій і ма
рень особистості, приреченої на глибокі соціальні почування; 
інколи це імітація спогаду («Полярна ніч»), інколи — хвиля ма
рень, в яких озиваються невипадкові страхи й небезпеки з усією 
суб’єктивною яскравістю переживань («Мрії в бурю»).

Отож не лише в «патріотичній риториці» чи в політичній ліриці 
підвладною була поетеса Україні. І в снах, і в драматичних ма
реннях, і в фантастичних візіях... Ось, наприклад, ще «Legende 
des Siecles» («Легенда віків»), «Давно було марю»: потрапити в 
той таємничий храм, «де світять крізь пітьму науки дива», де 
зібрано скарби всесвітньої думки, де вільно розів’ється розум, 
де «все злучиться в цілість — природа і люди, / /  що є, що ми
нуло, що сталось, що буде», «затихнуть навік ворожнеча і болі, 
не буде діймати вже й ганьба неволі, / /  усім моїм мукам наста
не кінець — / /  і се буде пильної праці вінець». І ось підійшла до 
того таємничого храму, але його оберігала писока огорожа, якої
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не переступити, — тільки жадібним зором промкнулася в ньо
го. І побачила страшний двір, де з сутіні віків виринали «трупи 
світів, ідей, народів»... Від них лишились тільки «дивні руни» — 
«І затремтіли серця мого струни»: «Колись так, може, й наша 
рідна мова / /  залишиться на загадку вікам...»

Це прозирання за манливу запону утопій? Просвітницьких і про- 
гресистських ілюзій про поступ? Оманливих уявлень про силу 
розуму й світло науки? Чи кассандрине пророцтво для нас, які 
марили суспільством соціальної і національної справедливості, 
Україною «без холопа і без пана», а опинилися в царстві бан
дитського «капіталізму», де «править бал» зелений сатана?

Вірш цей не закінчений. Після авторської лакуни йде друга части
на, в якій з’являється понадчасовий образ-символ світового 
бунтівника-правдоборця, що «тиранам груди пробивав мечем», 
ридав у полоні з бранцями, пророкував, «горів пожаром», «горів 
і падав» разом з народами, «на міліон часток... поділився», але 
«ні на йоту не змінився». Хто він був? У кому вособився?
Коли стрічав гурти рабів німих, 
свій голос гучно подавав за них, 
і в їх гіркій, давно минулій долі 
він бачив образ рідної неволі.

Ви ще не здогадалися, про кого і про що мова? Тоді фінал поезії: 
сон-марення уривається і —
Насунула важка, червона хмара, 
гула в ній громом братобійна чвара, 
вона покрила цілую країну 
і повернула всю її в руїну.
Замерк мій дух, і серце заніміло, 
і слово з уст озватися не сміло, 
бо та країна — то була моя...

Це вірш 1906 року... Вже очевидним став близький сумний фінал 
«буржуазно-демократичної революції»...

...Або інше. Не любить котрийсь із сучасних дослідників (чи котрась 
із дослідниць) таких понять, як «обов’язок» (а ще коли той 
обов’язок «громадянський»), «служіння ідеї», «ідеал», «бороть
ба» — за ті ж ідеї чи той ідеал, — бо вони обмежують свободу 
творчості, самовираження, сковують особистість. Постмодерніст- 
ська людина нібито «превзошла» ці фантоми. Може, й правда. 
Але ж не всі в минулому прозрівали тріумф такого постмодер
нізму. І деякі великі поети були — страх подумати! — аж невіль
никами тих фантомів. І для Лесі Українки вони були дорогими
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п о р т р е т ы  \  Д  J у
не тільки в ранній (це їй прощається), а й у зрілій творчості.' 
Ось вірш 1911 року «Епілог»:
Хто не жив посеред бурі, 
той ціни не знає силі, 
той не знає, як людині 
боротьба і праця милі...

Поетеса заздрить «борцям», які «на варті» «день і ніч»; її мучить 
приреченість «лежати тихо» і в бурю покладатись на «чужу снагу»:
Ви, борці, прийміть сі думи,
Більш не маю що вам дати.

Виявляється, є мука більша, ніж виконання обов’язку, — це не
можливість виконати свій обов’язок.

Поет у гуморесці «Музині химери» питається: «Се слово тямиш — 
«мус»?» Але цей «мус», «великий пан», як казалося колись у 
народі, з’являється не лише в гуморесці... Він і в листуванні, він 
і в ліричних рефлексіях трагічного характеру, — про це вже го
ворилося вище. Або ось шоста поезія з циклу «Ритми»:
...Хто мене поставив 
сторожею серед руїн і смутку?
Хто наложив на мене обов’язок  
будити мертвих, тішити живих 
калейдоскопом радощів і горя?
Хто гордощі вложив мені у серце?
Хто дав мені одваги меч двусічний?
Хто кликав брать святую орифламу 
пісень, і мрій, і непокірних дум?
Хто наказав мені: не кидай зброї,
Не відступай, не падай, не томись?

Справді: хто? І: чому? —
Чому ж я мушу слухати наказу?
Чому втекти не смію з поля честі 
або на власний меч грудьми упасти?

Може, на ці риторичні запитання дадуть відповідь новітні адепти 
визволення людини з пут «обов’язків», «мусів», «служінь» і вся
ких інших обтяжливих химер? І чи коректною буде тут одно
значна відповідь, зорієнтована на заперечення «радянських» 
стереотипів, а не на неупереджене прочитання текстів самої 
Лесі Українки?

Звернімося до драматичної поеми «У пущі». Конфлікт між тала
новитим скульптором Річардом і пуританською громадою зу
мовлений утилітарним підходом громади до мистецтва, вимога
ми, які суперечать покликанню митця і зводять його на рівень



поденного ремісника. Втім, Річард не є сліпий і глухий до жи
тейських потреб громади — був навіть момент, коли він ладен 
був визнати її владу над своїм творчим хистом:

...Сьогодні вперше 
побачив я так близько злидні людські.
Я досі знав лиш бідність артистичну, 
ощадність бачив, працю невсипущу, 
та корчів голоду я ще не бачив, 
не чув його спотвореного крику, -  
не чув, не бачив і не дбав! Матусю, 
хіба не гріх така страшна байдужість?
Але я жив серед краси і мрій.
Все вище й вище я здіймався 
на крилах мрій — тепер упав на землю...

Він навіть погоджується з тим, що «замість мрій тут потребують 
хліба! / /  І я за се в них каменем не кину...» Але в цьому аль
труїстичному настрої він перебуває недовго. Він хотів би бути 
потрібним громаді не як муляр, а своїм природним хистом і 
набутим вишколом, пробудити в людях розуміння краси й по
тяг до неї:
Невже нема такої сили в світі, 
нема снаги, щ об до краси і хисту 
людей тутешніх якось привернути?
Коли я вмів живим робити камінь, 
чому не вмію серце оживити 
оцих людей?

Справа ця не здається зовсім безнадійною. Адже
...серця в них не камінні.
Вони так щиро билися за волю, 
за правду й за святеє боже слово.
І тут живуть не за єдиним хлібом.
Я бачив сам, як на очах суворих 
Прозорі сльози, мов роса тремтіли 
в той час, коли орган величним співом  
і стіни й людські душі потрясав.
І жаль було, і заздро, що музика 
над стінами і над людьми панує, 
а мій коханий хист, моя скульптура 
в погорді, мов розвінчана цариця...

Річарда мучать сумніви: може, винен він сам, що його мистецтво 
не може «всіх зрушити, неначе грім органу»? Йому було легше, 
коли «руки фанатичні» його «утвори в порох розбивали» — «бо 
се ж таки було якимсь признанням», а тепер —

21 I
210



ЛІТЕРАТУРНІ І Вон fl^Kibo ' 3 KPUHUlii

...Люди йдуть, v"—
минають мовчки, мов глухонімії, 
немов їх очі з темною водою, 
що дивляться й не бачать!..

Це, власне, типова колізія митця і публіки («широкої» публіки, 
«непідготовленої» публіки) — в усіх суспільствах і в усі часи. 
Поцінувати Річарда могли там, де є насичена і\тстецька атмо
сфера, професійне мистецьке життя, — але не в Род-Айленді, не 
в Новій Англії. Давні друзі кличуть його до Італії в своє коло, 
але він уже не наважується, певен, що втратив хист: «Ні, після 
сього вже не воскресають».

Уже згадувалося про оповідання «Помилка (Думки заарештованого)». 
В чому вбачає свою помилку в’язень-літератор? Під тиском 
партійної опінії та під впливом заангажованої дружини — свого 
роду «одержимої» справами партії («не повинен всю силу 
віддавати на белетристику, бо сила іншої роботи стоїть облогом 
і нікому її робити»), — він обирає «чорну роботу», «служіння 
нашій справі». Це вина перед собою, бо справа та здається йому 
вже марною, «утопічною» — отож є вина і перед тими, кого 
його перо вело на цей шлях.

Немає підстав у цьому випадку бачити безумовну солідарість автора 
з оповідачем. Але ще менше — вишукувати тут якийсь сарказм, 
сатиру на тих, кого в радянські часи називали «ренегатами 
революції». Справа складніша. Принаймні там, де йдеться про 
вибір між служінням своєму покликанню і служінням партійно
му обов’язку, виразно вгадуються і думки самої Лесі Українки, 
не раз висловлювані нею в листуванні. Більше того, можна гово
рити про своєрідну інверсію: в колізії белетрист — його партійна 
дружина маємо обернену колізію: Леся Українка — партійні (чи 
громадські) мужі з її оточення. Справді, коли белетрист на 
закид, що йому «частенько бракує» охоти сповняти партійні 
обов’язки, «спалахує»: «Цікавий знати, чи надовго б у їх ста
ло охоти чистити такі авгієві стойла, які вони щодня роблять 
в редації при помочі того, що вони звуть “рукописами” [...] 
Я дивуюся, як їм не відпаде охота приносити мені купи ма
кулатури для виправки “стилю” [...] А правопис! [...] Хоч би раз 
перечитало власний “твір” раніш, ніж пхатися з тим до дру
ку!» і т. д., — то як не пригадати скарги самої Лесі Українки на 
умови літературної праці!

П ід впливом «одержимої» партійним пафосом дружини наш белет
рист змінює характер своєї творчості, робить своїх персонажів 
«героями зречення». «Коли вони гинули* в боротьбі за ідею, се 
зн[ачило]: т[ак] хотів би я загинути, т[ак|, певне, загинеш і ти».

ПОРТРЕТЫ ’■ Д  I
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Критика шукала «усяких “громадських” причин до моєї “нової 
фази творчості” . Але, властиво, ніякої нової фази не було. 
Я брав навмисне “об’єктивні” теми, ніби з історії або з чужого 
мені соціального осередку, але ж се був тільки “маскарад 
душі”, — люди не пізнавали її, мою “суб’єктивну, індивідуаль
ну” душу, часом навіть приймали її за “колективне сумління”, 
але якби хто знав її до дна, то сказав би: “Я пізнав тебе, маско!” 
Я уділяв своїм героям по часточках своє серце, а з різних об’явів 
їх любові до героїнь (здавалось, таких діаметрально різних 
об’явів) можна було скласти одну велику і цілу мою любов до 
тебе».

Можливо, це має деякий стосунок і до «творчої лабораторії» самої 
Лесі Українки. У всякому разі, тут знову бачимо, що її тексти, 
її громадянські, ідеологічні й естетичні позиції не надаються до 
однозначних інтерпетацій, і не варто підпорядковувати їх мину
щим догмам, навіть найпередовішим.

У творах, листах і публіцистиці Лесі Українки бачимо виразне 
розрізнення між обов’язком, що випливає з внутрішнього пере
конання й покликання («мус»), і обов’язком іззовні наки
неним.

У цьому зв’язку звернімося до одного з останніх творів Лесі 
Українки — легенди «Орфеєве чудо» (1913). Це ніби підсумок її 
роздумів про місце поета в житті та історичній долі народу. 
Троє легендарних героїв — Орфей, Зет і Амфіон — зводять цик
лопічний мур навколо міста. Треба поспішати: вночі нападуть 
вороги. Орфей давно вже не брався за арфу, скривавлені від 
праці руки нездатні перебирати струни. Друзі згадують поговір, 
буцімто чарові його музики й співу і дикі звірі були підвлад
ні, — то «може б, і каміння послухало тебе». Орфеєві не до 
співу: «До каменя приковані сі руки, / /  тепер їм ніколи торкати 
струн». Тим часом до муру збирається люд, обмінюється думка
ми. Одні за те, що коли ті троє — герої, то «мають силу, повин
ні працювать». І «хто ж нам буде мурувати, / /  коли герой удав
ся до свірілі?» (чи не прозора алюзія на українське суспільс
тво?!). Але дехто ладен прилучитися до роботи:

...М и, звісно, не герої, 
але ж нас гурт. Се навіть і негідно, 
щоб ми їх трьох покинули отак.
Коли Орфей умре отак від втоми, 
то сорому не збудемось повік [...]
Такий митець — і був у нас як раб.
Чи то ж пробачать нам боги за теє?
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Гурт людей прилучається до роботи: хоч «робота наша іцось~тге~ 
дуже гарна», кажуть вони, «зате Орфей не буде рук трудити».
І тоді Орфей починає грати! Робота стає жвавішою, люди запа
люються. Але вже надходить вечір — і поруч ворог. І раптом 
сталося диво: каміння послухалося Орфеєвої свирілі, і мур воз
двигся.

Чи варто доводити, що в цій легенді — віра самої Лесі Українки в 
дивотвірну силу того мистецтва, яке утверджує буття свого на
роду? Чи, принаймні, бажання такої віри?

...Інколи говорять, що Леся Українка з роками втрачала інтерес не 
лише до політичних, а й до соціальних реалій життя — і то не 
тільки через хворобу, а й через еволюцію світогляду. Навіть 
коли цього не стверджують прямо, то так виглядає у світлі де
чиїх дослідницьких настановлень. Про політичні інтереси Лесі 
Українки ми вже говорили. Кілька слів ще про її соціальні по
чування, симпатії й антипатії. Прочитаймо уважно поезію 
«Дим». Або, сказати б, панські портрети — «Веселий пан», 
«Практичний пан», «Пан політик», «Пан народовець». Дуже ко
рисно було б ознайомитися з цим циклом усім тим, хто нині 
ревізує історію під кутом виправдання і глорифікації капіталіс
тичного минулого Росії та шельмування народних рухів як бун
тів невдячного бидла й хамів.
Далебі не стане мочі, — 
подуріли мужики! 
лізуть в очі поторочі, 
пащикують про страйкй...
Чи дадуть мені ці хами хоч годину чисту?

Гей, підіте приведіте музику троїсту!

Багато тяжких снів мучило Лесю Українку, але й у найгіршому сні 
не могло їй уявитися, що в XXI столітті оживе цей «веселий 
пан» на «пострадянських» теренах, нацупить на себе машкару 
політика або й історика, політолога, публіциста і доведе, що 
революції проти нього (його духовних родичів у минулому) ро
били не хто інші, як хами...

Але для Лесі Українки існував і інший, складніший вимір соціаль
них контрастів. Цікавив її, наприклад, відомий їй не лише зі 
світової історії, а і з української та російської дійсності, певно, 
й безпосередньо знаний (можн& припускати) тип представника 
вищого стану, благородної душі аристократа, якого мучить сум
ління за своє розкішне життя коштом народу і який хотів би 
звільнитися від родового прокляття обраності, але не може
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розірвати пута побутові, родинні й суспільні. До такого сюжету 
вона звернулася в поетичній новелі «Диявольське навождення», 
використавши «німецьку легенду XVI віку». Графу Ейнзіделю 
не дають спати привиддя стражденних підданців, на чиїй біді 
він благоденствує, не милі стали йому «напитки й наїдки», 
і «ворогом стана графиня-жона», яка «спокійно живе серед 
панських вигод». Мучить його питання: «Хто дав мені панства 
непрошений дар / /  і як мені скинуть сей прикрий тягар». Але в 
кожній палаті дивляться на нього «суворі портрети з золочених 
рам», і лицарі-предки мовлять, що вони «світачі сього народу», 
що «за нами спокійно жили орачі, / /  бо ми боронили і вдень, 
і вночі / /  плоху гречкосійську породу»; «лицарські повинності 
гірше ярма, / /  ти скинуть їх хочеш тепер, та дарма! У кров 
переходить лицарство!» — і немає «проти спадку лікарства». 
Предківська кров збунтується проти такого відступництва — 
отож:
...з твоїх пориваннів не буде пуття: 
хто так на розпутті прожив все життя, 
не піде ні в рай, ані в пекло.

Цей соціально-психологічний ескіз у поезії, не позбавлений сар
кастичного підсвічування риторики нездійсненого розкаяння, 
можливо, був відгуком не лише на конкретні враження від люд
ських доль (і не тільки варіацією світового мотиву), але, ймовір
но, і на відомі теорії про роль аристократії в історії народів. 
Згадка ж про «плоху гречкосійську природу» виводить і на їхні 
українські відгомони. З огляду на це, можливо, не випадковою 
була досить прохолодна реакція Лесі Українки на «аристокра- 
тофільські» сентименти Ольги Кобилянської. Маю на увазі 
оцінку цього мотиву в повісті Кобилянської «Через кладку»: 
«Холодною лишає мене антитеза аристократизму і мужицтва 
(тим більше що я нічого специфічно мужичого в Олесеві не 
бачу), мені все здається, що “не в тім сила” , чи він син мужика, 
чи внук “владики” (отже — “аристократ” в своїм роді), а в чимсь 
іншім, повістею не виясненім» (лист від 8 березня 1913 року).

...Говорять про опозицію Лесі Українки до народовства — і слушно 
говорять. Але часом забувають (такі автори) застерегтися, що 
народовство — не єдина історична форма відповідальності ін
телігента тієї доби перед суспільством, перед селянством як 
тодішнім кістяком українства, і опозиція до нього не означала 
втрати інтересу до життя народу, до його побуту, до його есте
тики: адже до кінця днів своїх Леся Українка цікавилася фоль
клорними записами (а скільки сама їх здійснила!), стежила за
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науковими публікаціями з етнології, демонології, івичаєвості, 
просила надсилати їй зі Львова видання НТШ ім. Шевченка — 
народні новели, легенди, знадібки про дітей тощо... В українсь
кій і слов’янській міфології цінувала насамперед естетичний 
бік, культ краси, і з приводу глорифікаційної статті Гната Хот- 
кевича про відомого російського скульптора Сергія Коненкова 
писала: «Коненков його має деякий талан, але до “генія”, ли
бонь, тут ще далеко, а що його боги чисто кацапські, коли не 
фінські, то се безперечна правда, і я зовсім не пізнаю в них 
“релігії батьків моїх”, що відбилася такими прекрасними лінія
ми і барвами у веснянках, колядках, обрядах та легендах (це ще 
до згаданої раніше тези про нібито ворожість красі українсько
го “селянського средовища”. — І. Дз.). Чому слов’янські боги 
конче мусять бути косолапими, кривоносими потворами — всі! 
коли в наших казках навіть ворожа сила — “змій” — уявляється 
часто в подобі знадливого красуня. А “перелесник”? а русалки? 
а “золотокудрі сини” тої богині-царівни, що має на чолі зорю, 
а під косою місяць? Се ж, либонь, близька родина того Даж- 
дьбога, що вишов таким “ідолищем поганим” у Коненкова?.. 
Зрештою, коли хто собі уявляє, наприклад, лісового бога “без 
спины, с одной ноздрёй”, то чому ж його таким і не зобража
ти, тільки нема чого розпросторювати сього “ідеалу” на всіх 
слов’ян, а треба виразно зазначити, до кого саме він належить. 
Ну, та цур їм, тим чужим богам!» (з листа до матері від ЗО бе
резня 1913 року; певно, озвалася і робота над «Лісовою піс
нею»; є тут про що подумати і нам).

Цікавилася творами української літератури про село і прихильно, 
а то й високо оцінювала деякі з них, а Борисові Грінченку пи
сала: «Найбільше мені припав до серця той розділ з Вашої кни
ги, що зветься “На селі” , може, се тому, що я люблю таку чисту, 
прозору епіку, якої сама зроду не вміла вдати і яку так чудово 
вдали Ви...» (лист від 25 листопада 1903 року). Може, Леся 
Українка не так уже й замикалася в модернізмі, як декому хоті
лося б, дивилася ширше?

Коли говоримо про різко негативну оцінку стану української літе
ратури, забуваємо врахувати й інші думки Лесі Українки — таку, 
наприклад: «Щодо “оздоровлення” нашої літератури, то я ду
маю, що тут зусилля окремих людей мало поможуть (хоча, звіс
но, “всякое дерзание — благо”), бо наша література і критика 
живуть в ненормальних обставинах — вони перш усього не ма
ють за собою справжньої читаючої публіки. Коли вже нормаль
ніші літератури (наприклад, французька, великоруська) ніяк не 
можуть себе “оздоровити”, то такій літературі, як наша, се ще
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трудніше. Коли поглянути на справу розважніше, то навіть у 
нас діло ще не так-то зле стоїть: взявши релятивно, у нас таки 
чималий процент і таланів, і талановитих творів, може, в інших 
“багатших” літературах він і менший. Чи багато виходить за рік 
справді гарних, цінних творів хоч би у французькій літературі 
посеред моря найнікчемнішої жорстви, що вкидає Париж на 
всесвітній ринок?» (з листа до Н. Кибальчич від 15—22 вересня 
1909 року).

Леся Українка була не лише суворим критиком рідної літератури, 
а й уважним її поцінувачем, а таке поєднання вимогливості й 
справедливості не завжди зустрічаємо...

Коли говоримо про масштаби виходу у світову тематику, алюзійне 
освоєння екзотичного матеріалу тощо, забуваємо про постій
ний потяг до рідної історії. «...Гнітить мене моя “необразо- 
ваність” у рідній історії, себто, розуміється, елементарні відо
мості я маю і дещо там читала, але першоджерел (літописів 
головно) зовсім мало коштувала і через те не знаю стилю, “па
хощів” давніх епох, а на чужу інтерпретацію не покладаюсь. 
Мені здається, що якби я сама прочитала якусь там Волинську 
літопись чи Самовидця, то я б там вичитала щось таке, чого ме
ні бракує у сучасних істориків (не виключаючи і Грушевського), 
а потім, може, й сказала б щось таке, чого ще не казали інші 
наші поети. От моя “Бояриня” тепер уже мені здається якоюсь 
елементарною, schwarz und weis, а, певне, вона була б інакша, 
якби я була більше “образована”. Роїться мені в думці скілька 
тем — і з боротьби християнства з “релігією предків моїх”, і з 
часів татарських наскоків (баладний мотив про брата і сестру), 
і з цехового волинського життя, вабить мене образ Костя 
Гордієнка (не так його самого, як подібного до нього)...». Це — 
з листа до А. Кримського від 24 травня 1912 року...

Виходячи на широке поле літературної творчості, Леся Українка 
великі надії пов’язувала з молодими силами українського пись
менства, протиставляючись «старосвітчині». Але ті, хто сьогод
ні хотів би бачити її своєю союзницею в канонізації модної 
теорії «боротьби поколінь», нехай їй не радіють. Вона не дасть 
їм багато додаткових аргументів — належала до тих, хто «пред
ківський спадок шанує». Войовниче протиставлення поколінь 
вважала свідченням недостатньої культурності, недорозвиненості 
громадянської та естетичної свідомості. «І сміялись безумні на
щадки, що й мумії предків не вічні» — це в «Ра-Менеїсі», але 
виходить за межі контексту, як і інші поетичні афоризми Лесі 
Українки. Дуже «наше» воно під різними оглядами. «А от Євшан 
вважає, що пора б уже якусь нову літературну команду набрати,
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а то що ж — “усе ті самі”. Ну й швидким же темпом іде у їїасг 
життя, коли для наших критиків уже й Олесь, і Чупринка -  “ті 
самі”. Хто ж для них новий, коли так? Л у людей 50-літній 
Метерлінк все ще “молодий”» (з листа до матері від 19, 20 квіт
ня 1912 року). Це не поодинокий мотив у її листуванні останніх 
років. «Що в нас автори діляться на “старших і молодших”, нена
че в школі, що в нас часто переймають “остатній крик моди”, не 
знаючи не раз ще й а, б, с, — все це мене дуже болить» (з листа до 
Н. Кибальчич від 15, 22 вересня 1909 року).

Але ще повчальніше її ставлення до теми поколінь, естафети по
колінь — у віршах молодих (і не тільки) літ, коли вона говорила 
про обов’язок продовжити справу попередників і каралася сум
нівами в достойності зміни. Драматичний — з ідейного та пси
хологічного поглядів — стан «позиціювання» в ситуації зміни 
поколінь, за браку органічної наступності, відтворено в «Епілозі» 
(1900). Згадується недавній «блискучий карнавал, червона ор
гія» (революційного народництва?), коли «сила молода ішла на 
смерть, на згубу неминучу», схмелівши «з буйних мрій, святої 
віри, молодого палу»... Хотілося і нам «кинутися в бій», «спали
ти молодість і полягти при зброї!», але ж...
...Н е те судилось нам. Найкращі дні 
своєї провесни ми зострівали сумом; 
тоді якраз погасли всі вогні 
і вкрилось темне' море сивим шумом;

порікування дрібних камінців 
наводило оспалість і досаду; 
минув час оргій, не було вінців 
і на вино не стало винограду;

старі мечі поржавіли — нових 
ще не скували молодії руки; 
були поховані всі мертві, а в живих 
не бойової вчились ми науки...

ЛІТЕРЯТУРНІ I Нон І І , ( К ) ( ) і )  3 hPUHUUi

О, ви, що полягли в таку смутну весну, 
як вдарили недосвіти морози, — 
нащадки не складуть вінків вам на труну, 
вам не квітки пристали, тільки сльози!

Мабуть, це — світове, але й глибоко «наше», українське... Ще го
стріше цей мотив боргу й провини перед попередниками зву
чить у ранішй поезії «До товаришів» (1895):
Ті люди, що весь вік несли тяжке завдання,'
Казали: «Годі нам, тепер черга на вас,



На вас, робітники незнані, молодії...
Та тільки хто ви, де? Подайте голос нам...»
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Щ о ж, браття, мовчите? Чи втішені собою,
Щ о вже й докори сі вас не проймуть?
Чи так задавлені неволею, журбою?
Чи, може, маєте яку яснішу путь?
Подаймо їм великую розвагу,
Скажім і докажім, що ми бойці самі;
А ні, то треба мать хоч ту сумну одвагу —
Сказать старим бойцям: не ждіть, 
не прийдем ми!

С Ж  р.)

«І ЗОЛОПЛОІ HUITIhU і  В одному з листів до Ольги Кобилянсь- 
І_І@ з г у б і т ь .  .» 1 К01 Леся Українка, підбадьорюючи то-

„  .__  І варишку в прикру хвилину життя, нага-(оо сто л іття  І  к . . . v ’о д д я дала спільне їх обом кредо: «Тяжке тоо ю дня народження /  иа *  „^  ис с -\*  ж слово: Я можу все витримати , але не -Ольги побилянської) м  - V'  ^  хай хтось скаже його собі так, як і ще
хтось казав у подібних обставинах, а потім 

хай розмахне крилами і летить угору, куди не 
тільки ведмеді не заходять, а навіть орли не залітають, може, 
там трохи холодно і самотно буде спочатку, але, може там стрі
нуться й інші гірські подорожні й розпалять усі вкупі ватру ве
лику і будуть з неї іскри на всю Україну».

Ольга Кобилянська і була однією з тих гірських подорожніх, які 
потугою благородного духу й щоденної праці сходили на висо
кості людської думки, щоб найдорогоцінніші скарби своєї душі 
скласти до тої «ватри великої», що зоріла українському наро
дові в темні ночі царсько-цісарсько-панських благоденствій. 

«Пишучи що-будь, довше чи коротше, я лиш одно мала в душі: 
Україну, ту велику, пишну, пригноблену, сковану Україну, її одну 
й нічо інше», — свідчила сама Кобилянська в «Автобіографії» 
1927 р. Така любов дає зміст життю і веде, ставши діянням, до 
«вселюдськості» — справжньої, а не фразерської.

Україна для Кобилянської — це насамперед її трудящий люд, який 
«все долі править і доправитися не може»; це та дрібка націо-

* Друкується вперше. (Статтю подавано до «Літературної України» та інших 
газет двічі: 1963 та 1967 pp. Обидва рази відхилено.)
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нальної інтелігенції, яка не зреклася свого народу, а лишилася 
з ним, щоб нести йому світло культури й допомагати йому «ви
робити себе»; це та традиція історичного буття й свідомості, що 
«золотим пасмом» лягає з минувшини в прийдешнє.

Звідси її незмінний інтерес до проблем національного визволення, 
звідси її глибокий демократизм, у якому культ незалежної осо
бистості й тонус духовного аристократизму поєднувалися з 
любов’ю до «мужика», прибитого злиднями й темрявою, при
ниженого безправністю й глумом з усіх боків, однак настільки 
ще живого й сильного духом, що зберігав і плекав щоразу на
ново внутрішню гідність і добрість, чуття правди й краси. І люд
ську совість — найзаповітніше джерело життя. В надрах цього 
люду, в глибинах українських степів і гір вона добачала незни- 
комі чинники й сили, що забезпечать історичну будучність 
Україні.

«Я любила народ, і люблю його... Яке багатство, яка свіжість, яка 
глибінь криється, який гарний матеріал на будучність! Де є на
род, там і культура й сила буде — де його нема, там не буде й 
биту тієї нації» («Про саму себе») *.

Це була не умоглядна теоретична настанова, а глибоке й зірке чут
тя, яке відкривало очі на обшири життя, схоплювало його зміст 
і тисячами ниток лучило до людських доль у рідному краї. Не
дарма Ольга Кобилянська, коли їй друзі запропонували емігру
вати з окупованої Румунією Буковини до Галичини, де їй могли 
бути створені трохи кращі умови і де сильнішим було українсь
ке культурне й політичне життя, відповідала: «Не можу! Вірте 
мені, пані, що так люблю буковинського мужика, що як на ньо
го подивлюся, то мені відраднійше стає. Я вже тут і зістану»1 
Ось звідки в повістях і «нарисах» письменниці така розмаїтість 
самобутніх людських натур, природних типів, така характер
ність колоритної селянської душі та зривів психіки (одна із зна
йомих Ольги Кобилянської дивувалася, «звідки дочка родичів 
аристократів могла так правдиво схопити психічний момент ці
лого народу»2, така пережитість і посутність поетичної філо
софії землі — селянина й землі, такі чесно-жорстокі картини 
бідування й праці, така правдивість і разюча сила відтворення

* Ой як же не люблять згадувати такі слова наших класиків деякі теперішні 
«продвинуті» мислителі! Ще б пак: то ж їм — класикам — радянські літе
ратурознавці попридумували, накинули!

1 Ііурачинська Зиновія. Мої спомини про Ольгу Кобиляпську / /  Ольга Коби
лянська. Альманах у пам’ятку її сорокалітньої письменницької діяльності 
(1887—1927). Зладив др. Лев Когут. — Чернівці, 1928. -  С. 239.

•’ Гам само. — С. 232.



селянських драм, що шарпають душу не менше за Стефаникові 
маломовні трагедії... Земля... «Вона підпливала нашою кров’ю і 
нашим потом. Кожна грудка, кожен ступінь може посвідчити, 
як наші крижі угиналися тяжко, доробляючися її, як часто го
лодом і холодом ми годувалися, аби зароблене не йшло на кус
ник хліба, але на неї, на грудочки її!.. Доки мені Бог сил дасть 
і доки буду жити, буду робити. Бог сам покличе нас уже, аби ми 
відпочили. Наша доля — працювати, тому що й відпочинок 
наш потім без кінця» («Земля»),

Однак селянство, бідний «мужик» — це ще не весь народ, а лише 
частина більшої цілості, в складній взаємодії верств якої і тво
риться історичний процес — Ольга Кобилянська не раз про це 
говорила. Саме розуміння цього і відповідальність перед своєю 
мистецькою, а водночас і громадянською місією не дали про
стору тим мотивам сентиментального замилування й штучного 
виокремлення селянина з усієї цілокупності суспільства, задля 
легшої ідеалізації, які часом прохоплювалися в Ольги Коби- 
лянської. В неї вони не набрали характеру ідеології, і вона схи
ляється до погляду на них як на характерну «дитячу хворобу» 
інтелігента, що не спромігся виробити себе на укінчену людсь
ку особистість і дійти власної відповіді на «ідеальні вимоги 
життя», а шукає її на стороні, як щось йому щасливо приготов
лене; шукає підпори в зручних ілюзіях.

Ольга Кобилянська була достатньо сильною і високою особистістю, 
щоб не задовольнятися ілюзіями і не зупинятися перед твере
зим аналізом та встановленням конкретних зв’язків і пошуку
ванням зобов’язливих висновків. Вона бачила складну соціаль
ну картину життя села, причиновий зв’язок між приватною 
власністю й «деморалізуючою боротьбою за існування» — та 
тяжкими, темними й немилими її серцю сторонами селянсь
кого буття й селянської душі, — і вона роздумувала постійно 
над тим, як допомогти «мужикові» і як поліпшити народний 
побут.

Як виробити «інші поняття про відносини між народом і інтеліген
цією, ніж їх має велика частина нашої інтелігенції» («Ніоба») — 
одна з найсокровенніших тем усієї її творчості, що постає й у 
формі авторських монологів, і у формі розлогих дискусій пер
сонажів. Її тяжко вражає очужілість, відлученість — і зумовле
на, і добровільна — інтелігенції від рідного народу.

Але так само не задовольняє її і розчинення в народові, пасивне 
прилаштування до нього. Треба не губити й не спрощувати 
того, що здобуте наукою і культурою, а нести його людям. «Як
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освічені жінки й чоловіки не внесуть світла й культури в тем
ний народ, то само з себе воно між нього не ввійде» («Ніоба»). 
Однак перш ніж нести світло людям, треба його собі здобути; 
і щоб бути «взірцем, пориваючим до мети», треба спершу «ви
різьбити себе». Її улюблена героїня, Наталка Верковичівна — 
«царівна», — так міркує: «...Я бажала, щоб ми стали інтелігент
ним народом, свобідним, непоборним в своїй моральній силі, 
щоб дійшли також до “полудня” (тобто повного розквіту, най
вищої точки. — І. Дз.). Розуміється, кожна одиниця (думала я 
собі) мусила би сталити свої сили, перемагати і себе, щоби ро
зуміти життя пануюче, і бридилася прикметами невільничми».

Оце «вироблення себе в житті», в борні, оце «безмилосердне різьб
лення характеру відразу на широку шкалу», щоб бути спромож
ним будити в народі «традиції серця героїчні», тісно сполучене 
з плеканням артистичності, душевної рафінованості, «жадоби 
краси», мужнього аристократизму душі, — це також наскрізні 
мотиви її творчості. На цій підставі, а також висмикуючи по
одинокі судження і вказуючи на заглибленість багатьох її героїв 
та героїнь у самих себе і на їхнє цінування власної індивідуаль
ності та її оборону, — Кобилянській закидали антидемократизм, 
і ніцшеанський культ «надлюдини», і декадентство, й хвороб
ливий індивідуалізм...

Постійне картання «мужицтва», плебейськості? Так. Але ж ідеться 
про душевні плебейскість і мужицтво, справді дуже немилі пись
менниці, — і їх, цю «низькодумаючу масу», вона бачить пере
важно серед міщанства, серед забезпечених станів. Постійне 
схиляння перед аристократизмом і туга за ним? Так, але знов- 
таки: розуміється аристократизм душі, і як часто Кобилянська 
знаходить його в народові, в «мужиках». Та й коли йдеться про 
аристократію як соціальний стан — хіба не можемо поставити
ся до цього спокійно і вдумливо, як, скажімо, ставимося до 
подібних мотивів у сучасників Кобилянської — Ромена Роллана 
чи Віктора Гюго, якому культ аристократизму й тужлива сим
патія до французької родової аристократії не заважили бути ве
ликим гуманістом і демократом. Славнозвісний девіз: «Бути 
самому собі ціллю», заклик не ставити собі законом чужих при
судів і настанов, родинних і суспільних традицій та обов’язків? 
Так це ж був протест проти сліпих забобонів і пережитих уяв
лень зашкарублої суспільності, поривання до ширшого й вищо
го життя, до справжнього громадянського діяння. Культ гордої 
і красивої самотності — «чим дальша висота, тим і самотніша», 
«орли літають без товариства»? Але ж то.самотність «різьблення 
себе на високу шкалу», самотність творчості, самотність деміургів,
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самотність подвижництва, а не егоїзму чи недоброї віддюдьку- 
ватості, — і на «орлиний лет» хай кожен здобувається: «Я хотіла 
би, щоб усі українці були орлами» («Царівна»), Постійне про
тиставлення: краси та мрії -  дійсності; «ідеалізму» одиниць — 
практицизмові й «матеріалізмові» загалу; невловного «щось» 
душі — «кінському копитові прози»; вільного саморозгортання 
особистості — тісно визначеній програмовій діяльності навіть в 
ім’я власної ж ідеї? Так, усе це є в Ольги Кобилянської, як і в 
багатьох мистецьки обдарованих особистостей, але воно є не
обхідним моментом у широкому осмисленні буття, в пережи
ванні значущого світоглядного синтезу. А синтез цей у Ольги 
Кобилянської не можна не бачити й неможливо оскаржити. Всі 
її невсипущі й болючі роздуми приводять до багатоємного вис
новку: треба плекати «великість людської вдачі», здатність «ося
гати щось більше, як звичайні цілі», «традиції серця героїчні» — 
це відповідає людській природі, призначенню людини в світі. 
Саме «із праці для народу свого» людина стає «великою, знач
ною». Саме в змаганні за історичну долю свого народу вона 
знаходить відгук власному покликанню. Висока філософія ви
ховання ідеальної особистості для «полудня» свого народу роз
горнена в багатьох творах Ольги Кобилянської, особливо ж у 
«Царівні», «Ніобі», романі «Через кладку», «Балаканці про русь
ку жінку», «Ідеях», «Думах старика» та ін. Твердо й мудро гово
рить про це старий батько в «Думах старика» — це і молитва, 
і заповіт:

«Все на будучність. Думаєте, дітоньки, для себе самих?.. О ні! Для 
вітчизни вашої й для народу вашого. Для того нещасного наро
ду, що все долі править, і доправитися не годен...

Будучина укладається тому, що має за собою цілий ряд минув- 
шостей...

... Пасма золотого не губіть за собою... щоб не згубити сліду матері 
вашої, і батька, і діда, і прадіда... Згадуйте предків своїх, щоб 
історія перед не вами не згасла, і золотої нитки не згубіть...»

...Та «золота нитка» лучить Ольгу Кобилянську з нашим життям та 
сучасністю і лучитиме з будучністю. Вона сама тяжкою працею 
здійснювала програму своїх героїв та героїнь. Ця її праця в роз
будові української культури й думки увійшла в підвалини на
шого життя, дістала визнання й повагу в діячів багатьох народів. 
Вона шанувала й вивчала культуру інших народів — насамперед 
сусідніх: німецького, чеського, російського, болгарського, поль
ського, скандинавських... — і збагачуючись ними, збагачувала й 
українську літературу, ширила її горизонти й витончувала її
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форми, виробляла нові ракурси бачення й стильові елементи, 
творила нові ідеї, маючи за взір мірки світового мистецтва.

Добре було сказано в одному з привітань Ользі Кобилянській на 
честь сорокаліття її праці: «Жерела багацтва Твоїх дум розло- 
жені по всій Європі. Там ти черпала й знання й вічні людські 
ідеали. А що набрала, віддала Ти на вівтар України в убогі 
хати»'.

Така самовіддана праця, щодень і через усе життя, не минає марно. 
Вона лишає незатерті сліди в людській пам’яті, в людських ду
шах і долях, в душі й долі народу.

«Ми вернемося, батьки й приятелі наші, колишні сторожі наші, 
вчителі добра й любові! Ми вернемося, — але ще ми сліпі й не 
бачимо стежки, що додому веде; ще йдемо ми напомацки... 
Веде нас одна надія.

Ми не мертві.
Ми будемо» (Ольга Кобилянська. «СНИТЬСЯ...» (воєнний нарис). 

Чернівці. 2  лютого 1917).

Читаючи
Иобилянську.
(кілько
Зіставлень) ’

В українській літературі Ольга Кобилян
ська — одна з найбільше пов’язаних з євро
пейським літературним процесом.
В її автобіографіях, щоденниках і листах 
знайдемо відгомін досить широкої белетрис

тичної, наукової та філософської лектури, 
у низці творів — сліди літературних впливів 

(а в ранніх — і наслідування). Про це говорили 
ще її сучасники. Леся Українка відзначала певний зв’язок укра
їнської письменниці з духом творчості Жорж Санд, а водночас 
зауважувала, що «Царівна» Кобилянської стоїть вище за попу
лярні тоді романи німецької письменниці Рейтер або італійсь
кої Неєри. А. Кримський легенько дорікав впливом Ніцше. 
О. Маковей як її улюблену лектуру називав: Софокла, Шекспіра, 
Дрепера, Бокля, Спенсера, Бюхнера, Дарвіна, Гердера, Гайне, 
Ніцше, говорив про враження від Якобсена, Панаса Мирного, 
Марка Вовчка, Федьковича. На думку Франка, від Ніцше Ко
билянська перейняла щось із блискотливого, забарвленого

1 3 вітання тижневика «Рідний край» / /  Ольга Кобилянська. Альманах у 
пам’ятку її сорокалітньої письменницької діяльності (1887—1927). Зладив 
др. Лев Когут. — Чернівці, 1928. — С. 32.

* Повністю друкується вперше.



ліризмом, трохи сентимеитально-«занепадницького» стилю, 
а Якобсен зміцнив її відчуття природи. Ян Махал серед най
важливіших для неї літературних величин називає Ґете, Шил
лера, 3. Вернера (її предка по матері), Гейне, Гердера, Шпіль- 
гагена, Готфріда Келлера, Марліт. Стефанія Садовська засвід
чила її захоплення творами Франка, Лесі Українки, Тургенева, 
Льва Толстого, Отто Рунге. Ельпідефор Панчук розповідав про 
те, як вона намагалася поширювати на Буковині твори Шев
ченка, Франка, Толстого, Тургенева, Чехова...

Неважко помітити, що підставою для таких тверджень бували пе
реважно прямі свідчення самої Кобилянської про її літературні 
вподобання та лектуру, рідше (Леся Українка, І. Франко, О. Ма- 
ковей) — характеристика її стилю, аналіз мотивів. Предметом 
спеціального дослідження зв’язку О. Кобилянської з євро
пейськими літературами (почасти і російською) зробив П. Фи- 
липович. Його статті «Спустошена ідилія», «Історія одного 
сюжету», «Ольга Кобилянська в літературному оточенні» досі 
залишаються (і, мабуть, ще залишатимуться) найкращою і най
повнішою розробкою цієї теми. П. Филипович не обмежується 
констатацією тих чи інших зв’язків та впливів, а з’ясовує їхню 
сутність, не завжди погоджуючись із тим, що здавалося «оче
видним», і добачаючи те, що залишалося непоміченим. Однак 
коло європейських авторів, залучених до порівняння, в нього 
те, яке назвала сама Кобилянська. Тобто, йдеться про суб’єктив
но усвідомлені зв’язки і впливи. Але крім них можуть бути і 
суб’єктивно не усвідомлені, але об’єктивно наявні паралелі, пе- 
регуки, сходження і відштовхування тощо — все багатство і су
перечливість літературної взаємодії. У всьому своєму обсязі це 
питання, щодо О. Кобилянської, залишається невивченим.

Коли читаєш Кобилянську, не раз зупиняєшся на думках, які 
викликають ті чи інші асоціації й аналогії з мотивами великих 
світових письменників, які писали приблизно в ту саму добу, 
що й вона. Здається, в цьому можна бачити не стільки «впливи» 
й «запозичення» (хоч і вони певно були), скільки свідчення 
того, що письменниця була на рівні світової думки й літератури 
і билася над тими самими проблемами, що й уся передова літе
ратура, розв’язуючи їх по-своєму і додаючи ще питання, поро
джені суто українською дійсністю і своїм суб’єктивним творчим 
світом.

Подамо тут кілька таких аналогій та асоціацій, які можливо зда
дуться надто довільними і непереконливими, але які, певно, 
коли б їх брати більше і проаналізувати докладніше, допомог
ли б поставити ідейно-творчі концепції Ольги Кобилянської в
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історико-літературну й соціологічну перспективу, а з іншсгпг 
боку — висвітлити те питання, яке поставила ще Леся Українка 
і яке відтоді мало розроблялося, — про зв’язок Ольги Коби
лянської з європейською культурою.

Але в цьому разі — лише кілька принагідних міркувань.

«Ж іноче питання»

Заглиблення в проблеми людської особистості для Ольги Коби
лянської почалося з інтересу до жіночої емансипації. Оскільки 
відповідні твори письменниці припадають на кінець XIX ст., 
сучасний читач схильний вважати це певним анахронізмом або, 
принаймні, запізнілим провінціальним відгуком на тлі євро
пейської літератури, яка ще кількома поколіннями раніше ви
сунула де Сталь і Жорж Санд, в якій ще півстоліттям раніше 
були «Лілія на рівнині» та «Жінка тридцяти років» Бальзака і 
неймовірні утопії сен-симоністів. І сама молода письменниця 
вчувала оцей момент, мовляв, провінційної запізнілості в своє
му щирому захопленні ідеєю жіночої рівноправності — і при
кро його переживала.

«Емансипація жіноча в Швейцарії або і в інших поступових краях — 
се точка, давно виборена. Приходиться соромитися, що тут 
(тобто на Буковині. — І. Дз.) жінки остались ще так далеко по
заду за другими народами», — читаємо в повісті «Людина».

Цілком зрозуміле (і яке рушійне!) це почуття сорому жінки-пись- 
менниці за своїх землячок і земляків. Однак погляд, ніби озна
чена проблематика в Ольги Кобилянської є вимушеною дани
ною враженням провінціального побуту, — потребує принципо
вих коректив.

По-перше, сама О. Кобилянська помиляється, коли пише й гово
рить (наприклад, і у відчиті «Дещо про ідею жіночого руху»), 
буцімто в «поступовіших краях» жіноча емансипація вже вибо
рена. Виборена вона була хіба що формально, а не по суті, що 
так характерно для буржуазного світу. І в той самий час, коли в 
глухому закуткові австрійської імперії, серед рутини провін
ціального побуту молода дівчина, письменниця-початківець, із 
болем міркувала про жінок свого краю: «Заграбавшись між свої 
чотири стіни, не завдають вони собі навіть стільки праці, щоби 
дещо путнього прочитати, щоби хоч тим часом сею дорогою 
очиститись з перестарілих, дурних, просто смішних пересудів.
А про якусь основну освіту, про розуміння природознавства та 
матеріалістичної філософії нема вже й бесіди. Освоєні поверхо
во з поодинокими галузями наук, з поодинокими фактами



всесвітньої історії, думають, що вони справді доволі озброєні 
супроти вимог життя, t вони задумують з горсткою того науко
вого краму при невідраднім положенні, яке тепер займають в 
суспільності, вести боротьбу о істнування!» («Людина»); коли 
вона вимріювала героїню вищого гатунку, котра гордо кидала 
міщанському оточенню: «Ніяка сила світу не стопче в мені 
мислячої самостійної людини!», і коли показувала всі ті болісні 
поневіряння й терзання, які випадали на долю такої героїні, — 
і схильна була трактувати ці випробування й ці проблеми як 
продукт особливої відсталості Буковини, — в цей самий час у 
блискучому центрі блискучої європейської культури великий 
письменник-гуманіст бідкається про те саме:

«Ніщо не могло переконати Амалію хоча б на хвилину припинити 
священну працю хатнього порядкування, і це надсвяте встанов
лення замінювало їй, як і багатьом жінкам, всі інші моральні й 
суспільні обов’язки.

...А втім, хіба ж не в цьому вбачає величезна більшість жінок свою 
честь і хіба не в такий спосіб її захищає?»

«А для якої справи сотворені ми (міркує інша героїня. — І. Дз.)1 
Немає такої справи, яка б нас цікавила. Так, я знаю, ми тепер 
втручаємося в усе, вдаємо, ніби нас приваблює і те, і друге, 
і третє, хоч нас це зовсім не стосується; але нам так хочеться 
чимось зацікавитися!»

«Буржуазія на поріг до себе не пускає тих жінок, які пробують 
жити власною працею; вона одверто виявляє їм своє недовір’я; 
кожний їхній крок тлумачиться недоброзичливо... Нікому вони 
не потрібні. Заміж вийти вони не можуть, в них немає ні поса
гу, ні знайомств. Не можуть знайти зацікавлення і втіхи і в ро
зумовому житті: надто багато часу відбирає праця. Якщо не 
мати підпори в релігії або в особливо розвиненому почутті 
обов’язку — я сказав би навіть ненормальному, хворобливо 
розвиненому, бо ж повна самопосвята протиприродна, — це 
значить бути похованою заживо»

Як бачимо, і в «європейця», і в «провінціалки» однаковісінькі кло
поти з проблемами жіночого становища (можна знайти навіть 
тотожні формулювання), — хіба що в Ольги Кобилянської ці 
проблеми розроблені істотніше й спеціально. Це робить честь 
нашій письменниці, авангардизм якої ми так часто не здатні 
побачити й оцінити. Адже прочитавши уважно «Царівну», «За си
туаціями», «Ніобу», «Балаканку про руську жінку», «Некуль-

1 Ромен Роман. Жан Кристоф / /  Ромен Роман. Собр. соч. в 14 т. — М., 1954— 
1958. -  Т. III. -  С. 271-272; Т. IV. -  С. 378; Т. V. -  С. 417-418.
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турну», «Vais melancholique», «Дещо про ідею жіночого pyXysr 
та ін., — ми знайдемо в них таку обширність і зрілість глибоких 
суджень про жінку, її місце в житті та її обов’язки супроти су
спільства, — яких мало в кого з європейських письменників по
бачимо.

Розробка витончених духовних натур жінок в Ольги Кобилянської 
мабуть що цінніша за поширені тоді естетико-містично-еротич- 
ні візії типу Ведекінда, і Аглая-Феліцітас — характер змістовні
ший і навіть «екзотичніший», — це про «естетику» жіночих об
разів.

«Філософія» їх також на вищому рівні. Велике враження тут на 
О. Кобилянську справив популярний тоді в Європі Г. Бокль, 
про читання якого вона сама свідчить і сліди науки якого часом 
знаходимо в її творах. Г. Бокль (зокрема в доповіді «Вплив жін
ки на успіхи знання») дав цілу апологію жінки як такої, що 
своїми духовними рисами, своїм «ідеальним і романтичним 
елементом» змінила натуру мужчин і «завадила життю зробити
ся виключно практичним і егоїстичним... врятувала від тупої, 
одноманітної рутини» ' і таким чином, впливаючи на чоловіків, 
вплинула і на розвиток цивілізації.

Хоч у Ольги Кобилянської можна знайти сліди цих та інших по
глядів Бокля (наприклад на роль жінки у вихованні нових по
колінь), але не важко побачити, як далеко уперед пішла вона. 
Те, що для Бокля було крайнім допущенням, — письменниці 
послужило лише вихідною точкою. Вона розвиває філософію 
самостійної активної чинності жінки в усіх сферах життя — 
особливо ж у сфері політично-громадянській (а це залишає да
леко позаду як благодушне визнання за жінкою впливу на муж
чину, так і пересічні вимоги рівноправності); від розвінчання 
забобонів, які стояли на шляху громадянсько-активної жінки, 
вона переходить до аналізу того соціально-матеріального су
спільного механізму, який затримує жінку на певному щаблі 
розвитку, — і цим самим Кобилянська підносилася на голову 
вище проти апологетів «жіночої емансипації», яким становище 
жінки видавалося ненормальним лише постільки, поскільки 
жінка була жертвою забобонів і рутинних обмежень, а все пи
тання зводилося до формального звільнення від них. Не без 
впливу російської і скандинавської літератур Ольга Кобилянська 
проблему жінки розгортає до меж загально-етичної і загально- 
соціальної проблеми людської особистості. А від думок про 
роль жінки й матері в суспільному житті, у вихованні нових

' Нокль Г. Т. Етюды. — СПб., 1867. — С. 171.



поколінь вона йде до роздумів про їхню роль у національній 
історії, у плеканні національного духу й устійливості, націо
нальної «великості» і «традицій серця героїчних», у снуванні й 
збереженні того «золотого пасма», яке лягає з минувшини до 
майбуття, — у всьому комплексі історичного змагання понево
леної нації. Це ті думки й образи, які в своїй багатій і повнова
гій сукупності складаються на нове і значуще слово в усій євро
пейській літературі про жінку-громадянку, це те, що українська 
література трудом і пориванням двох своїх великих жінок — 
Ольги Кобилянської та Лесі Українки — внесла в скарбницю 
світового духовного життя і що досі ще належно не оцінене.

А куди ж діти «провінціалізм», «загумінковість», відсталість того 
краю, на грунті якого зросла й творила письменниця? Так, усе 
це було. І все це давалося взнаки, обмежувало поле зору й мож
ливості ідейних осягнень. У ранніх творах це виявлялося в де
якій наївності й елементарності трактування проблеми жінки, 
а в пізніших — у характерному розриві між ідейними шукання
ми і громадянським діянням, політичною акцією, коли перше 
не приводило ще героїв до другого, коли більше говорилося про 
потребу суспільного руху, ніж його самого реально розгля
далося.

Але ті самі умови в той самий час і стимулювали шукання та про
тест! Адже найсильніше прагне діяльності той, хто найбільше 
скутий. Найпалкіше хоче свободи той, хто її найменше має. 
Російська література XIX століття так болюче й пристрасно ска
зала про людську особистість тому, що в умовах царської Росії 
ця особистість була найбільше притлумлена. З тих самих при
чин Шевченко сказав про національну волю так, як на той час 
ніхто не сказав. Консервативна дійсність може зродити найпо- 
ступовіші ідеї, коли стане об’єктом глибокого заперечення і від- 
порності.

Для європейських літератур кінця XIX ст. (за винятком сканди
навських) проблема сучасної жінки в соціальному й ідейному 
плані втратила свою актуальність і гостроту — і то не через жит
тєві, а через похідні причини: «відпрацьованість» теми, епігонс
тво емансипаторів, пересунення центра ваги до декадентсько- 
еротичної проблематики, нарешті — загальний ідейний спад на 
зламі двох віків і, можливо, відсутність у цей час письменниць 
такого гатунку, як Жорж Санд. Над Кобилянською ж не тяжіли 
ці обставини, її не залагіднювала видимість поступу і не пере
томлювало ступенювання традицій, — нею цілком опанувала 
сувора пристрасть новопокликання, і вона змогла сказати свіже 
й вагоме слово...
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Особист іст ь і загал

Питання про людську особистість та її обов’язки щодо самої себе і 
щодо свого народу, про її становище супроти нього, — одне з 
центральних у Ольги Кобилянської. Тут немає можливості роз
глядати всі ті оригінальні й електризуючі думки, що їх так бага
то висловила авторка, її герої, або що випливають із самої об
разної динаміки її творів. Хочеться тільки звернути увагу на те, 
що деякі з найбільш улюблених її ідей більше чи менше пере
гукуються або співвідносяться з улюбленими ідеями великих 
європейських письменників і мислителів, «властителів дум» тої 
доби, — і що отже її думання йшло в річниці всієї тогочасної 
думки, її ідеї були на височині своєї доби.

Скажімо, її улюблений образ «полудня», ідея активності та експан
сивності, цілісності й повноти людської особи, докінцевого 
розвитку типу («Чим ти є, тим треба цілком бути. Інакше не 
д і йдетесь ніколи до мети») — може бути зіставлена з улюбленою 
ідеєю Ібсена (пор. брандівське гасло: будь сповна собою!).

Характерний для жіночих персонажів Кобилянської духовний мак
сималізм може збудити асоціацію з Карляйлем. Закидали пись
менниці ніцшеанство, сама ж вона, хоч у ранніх творах часто 
посилалася на Ніцше, пізніше заперечувала його вплив. Проте, 
мабуть, важко відкидати цілком такий вплив, хоч і не варто 
його перебільшувати. Не забуваймо, що ніцшеанством цікавив
ся Томас Манн і що ніцшеанство закидали ранньому Горькому. 
Значна частина європейської інтелігенції, в тім числі й посту
пової, пройшла через смугу зацікавлення Ніцше і відчула зо
крема вплив його стилю (Г. Брандес: «Великі письменники діють 
завжди найбільш глибоко своїм стилем, бо за його допомогою 
вони безпосередньо, особисто впливають на читача»). Тож не 
було і для Ольги Кобилянської великим гріхом відчути певний 
інтерес до цієї по-своєму яскравої філософії, тим більше, що 
вона досить швидко подолала її вплив (бо, власне, і не перей
нялася жодною істотною ідеєю Ніцше). Схожість із Ніцше в неї 
якщо і буває, то швидше фразеологічна. І коли її герої висува
ють принцип: «бути самому собі ціллю», то йдеться про свободу 
від міщанських забобонів і рутини, а не від обов’язків до наро
ду, навпаки, ці обов’язки весь час наголошуються і їм власне 
підпорядковується отой саморозвиток особистості. Нести наро
дові світло, а для того спершу запалити те світло в собі, виро
бити себе на «значну особистість», котра могла б стати «пори
ваючим прикладом для загалу» — ось ще один улюблений мо
тив Кобилянської. Це щось протилежне основній настанові
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Ніцше і щось близьке до головної ідеї Дж. Раскіна: розвивати 
себе і впливати на оточення (хоч у Раскіна ця ідея має моралі
заторсько-естетичне забарвлення, натомість у Кобилянської на
снажена соціально-політично й політично-національно). Цікаві 
аналогії можна було б простежити між двома «пророками»: 
Джоном Раскіном і Львом Толстим. Майже одночасно перед 
ними постало одне й те саме питання, яке Раскін сформулював 
так: «Я тут дбаю про перебудову світу, а слід би почати з самого 
себе». Відповіли вони на нього по-різному. Доводячи розтлін
ний вплив технічної цивілізації, — критика суспільства в Раскіна 
була вужча за толстовську, — Раскін протиставляв їй свою «ре
лігію краси» (також вужчу за толстовську моральну релігію), 
сподіваючись за допомогою мистецтва (саме того, що Толстой 
відкинув) і плекання почуття краси всебічно духовно відродити 
людство і підготувати його до ідеального життя.

Толстой був одним із найулюбленіших письменників Ольги Ко
билянської, йому вона присвятила, як відомо, спеціальну стат
тю. Толстой, мабуть, діяв на неї переважно світом своїх образів 
і характерів, художніх концепцій; сліди ж впливів толстовської 
філософії, того, що зветься «толстовством», попри високі оцін
ки в названій статті, простежити важко, — вочевидь, через те, 
що головна засада в Кобилянської була протилежна Толстов- 
ському «опрощенію»: розвивати, виробляти, різьбити себе, щоб 
мати потугу впливати на інших, на народ; щоб мати що відда
вати іншим.

Широко й докладно розгорнена в Ольги Кобилянської ідеологія 
служіння одиниці народові, обов’язків інтелігенції до трудящо
го люду, — в яку мотив розвивання власної особистості та її 
самоцінності входить лише як один із важливих моментів, — 
складалася, певно, під впливом, з одного боку, традицій укра
їнської класичної літератури від Шевченка до Грінченка; з ін
шого — під впливом соціалістичної ідеології, про свій прихиль
ний інтерес до якої письменниця говорить не раз.

«Чтобы удесят ерит ь в  себе силы...»

У Достоєвського, який також належить до числа найбільш шанова
них Кобилянською письменників, знаходимо думку, яка найін- 
тимнішим чином перегукується з отією головною ідеєю Коби
лянської: розвивати, побільшувати себе, щоб успішніше впли
вати на життя.

Думку цю Достоєвський висловив, міркуючи про свого улюбленого 
героя — Альошу Карамазова:
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«Прибавьте, что он был юноша отчасти уже нашего последнего 
времени, т. е. честный по природе своей, требующий правды, 
ищущий ее и верующий в нее, а уверовав, требующий немед
ленного участия в ней всею силой души своей, требующий ско
рого подвига, даже жизнью. Хотя, к несчастью, не понимают 
эти юноши, что жертва жизнью есть, может быть, легчайшая 
изо всех жертв во множестве таких случаев и что пожертвовать, 
например, из своей кипучей юностью жизни пять-шесть лет на 
трудное учение, на науку, хотя бы для того только, чтобы уде
сятерить в себе силы для служения той же правде и тому же 
подвигу, который излюбил и который предложил себе совер
шить — такая жертва сплошь да рядом для многих из них почти 
совсем не по силам. Алеша лишь избрал противоположную 
всем дорогу, но с тою же жаждой скорого подвига».

У мене особисто ця думка асоціюється, стосовно Кобилянської, 
з постаттю Нестора Обринського, героя повісті «Через кладку», 
одного з найчудовіших персонажів Кобилянської і всієї укра
їнської літератури взагалі. Своєю ангельською чистотою і непо
рочністю він справді нагадує Альошу Карамазова, хоч без його 
релігійної екзальтації. Але він має власне як вирішальну в своїй 
особі оту якість, через брак якої в сучасної йому молоді непо
коїться Достоєвський. Нестор свідомо протиставляє себе тим 
юнакам, котрі шукають отого «скорого подвигу» і швидко стя
гують на себе назву «наших цвітів будучини», — він свідомо 
обирає інший шлях: шлях тривалої, впертої, непомітної підго
товки до великої дії, підготовки, яка побільшить сили, а отже і 
самий подвиг. Нестор іронічно ставиться до «легковажних слів 
про національні справи», але не тому, що в нього «нема почут
тя приналежності до своєї народності», а, навпаки, тому, що 
воно в нього глибоке й зріле. А відтак він не поспішає до ролі 
«національного апостола», і перш ніж учити й вести інших, він 
хоче себе виробити і запастися всіма необхідними знаннями. 
«...Як годен він, — міркує Нестор про українського інтеліген
та, — масу, себто весь народ, організувати, поки він сам себе не 
зорганізує?» Або: «Що я можу дати тепер... свому народові, коли 
я ще сам не готовий? Знаю й чую, що я стою ще під властю 
свого власного буття, тобто буття розвою одиниці». Тому він 
хоче спочатку «свою власну культуру на підставі сили особис
тості й на рівні вищого її розуміння виробити». А відтак — пра
ця й праця, «не лиш тяжка, але й захована перед буденністю», 
пройнята свідомістю мети. Мета ж ця — той самий подвиг 
служіння народові, але «не з честолюбипості, а з напору внут
рішнього імпульсу». Трохи скептично ставиться Нестор до тих,
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хто «кричать усе і всюди — “працювати для народу”», бо ба
чить, що ті «випрацьовані здобутки», по-перше, замалі, по-дру
ге, «не для цілої нації, а виключно для “мужицтва”» («А для 
інтелігенції? Для нашої інтелігенції ми ще нічого не зробили. 
Я мрію про те, щоб у нас було якнайбільше глибокої поважної 
інтелігенції. Інтелігенції національно-культурної...») У Нестора 
своє розуміння праці для народу, глибше й ширше. І хоч він не 
хапається одразу за те, до чого ще треба сили зібрати, але може 
сказати про себе: «...знаю свої змагання, моральну вартість і без 
плану не живу. А що найбільше — себе не щаджу». Тим, хто 
мало знає його, здається, що з нього «нема нічого, бо... не є на 
їх спосіб активний». Але тому, хто придивився до нього уважні
ше, — «...видавсь таким, що все вгору йде трудним, тяжким 
шляхом...»

Образ Нестора Обринського, надзвичайно зворушливий етично й 
полемічний ідейно, був на той час новим явищем в українській 
прозі і свіжим продуктом українського соціально-політичного 
побуту.

Та асоціація з думкою Достоєвського — звісно ж, випадкова (з по
гляду творчо-психологічного, бо в самій зміні різних типів под
вижників історично є певний внутрішній зв’язок), але вона не
безінтересна і відтінює найціннішу і найпривабливішу рису героя 
Кобилянської, допомагає поставити його в певну історико- 
літературну перспективу на тлі розвитку визвольної думки.

А рист ократ изм духовний і ст ановий

Для Кобилянської є характерним постійне протиставлення арис
тократизму як духовної вищості — плебейству і «мужицтву» як 
духовному пониженню. Поки йдеться про ці категорії як оцін
ки внутрішньої людської цінності, — це не бентежить сучасно
го читача, бо їх він зустрічає в багатьох світових письменників 
(і вже в нашу добу О. Довженко говорив про «внутрішню ін
телігентність» — поняття цілком відповідне аристократизмові 
душі, яким так часто, і в Довженка, і в наших класиків, воло
діють трудящі люди, «мужики», селяни...). А що робити, коли 
Кобилянська неосудливо говорить про аристократію як стан, 
коли, наприклад, висловлюється жаль про те, що українська 
нація втратила свою родову аристократію («Кожний народ гор
диться своєю шляхтою, лиш один українець відокремлюється 
чи не на силу з того вінка людських окрас, наче б це була мар
нота — мати значних предків і почувати в собі шляхетську 
кров... Мені здається, це не зовсім слушно й на будуче нездо-
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рово», — це говорить одна з героїнь повісті «Через кладку», але 
подібне знайдемо не раз і від інших героїв, і від авторки). Чи не 
«компрометує» це демократичний світогляд авторки? Замов
чувати таке питання не варто, хоч воно й не вирішальне для 
Кобилянської. Звісно ж, цей момент не належить до найсиль- 
ніших і найпоступовіших в її світогляді (можливо, тут позна
чився погляд В’ячеслава Липинського, який покладав особливі 
надії на українську шляхту й навернення споляченої — на За
хідній Україні — та апологетизував давню українську аристо
кратію. Однак це тільки припущення). Але будьмо справедливі: 
пошанівок до аристократії та її державної ролі, навіть покла
дання на неї певних політично-державних надій — все це було 
властиве багатьом великим письменникам-демократам, в тому 
числі й сучасникам Кобилянської. Отже, питання складніше, 
ніж здається на перший погляд.

Ось деякі приклади. В. Гюго в «Людині, яка сміється» картаючи 
англійську аристократію, склав разом із тим справжній гімн її 
історично-національній ролі. «Аристократія — це яструб, що 
висидів орлине яйце — свободу». «Англія, бретонська за Утера 
Пендрагона, римська за Цезаря, саксонська за семивладдя, дат
ська за Гарольда, нормандська після Вільгельма, стає завдяки 
лордам англійською». «Загальна приниженість, що видавалася 
за рівність», пише Гюго, за Людовіків XI та XIV у Франції, — 
в Англії були неможливі завдяки опорові лордів, а про пала
ту лордів він говорить: «їй припала честь заснувати націю».
І т. д., і т. п.

Відомо, як писав Достоєвський про несповнене історичне покли
кання російського дворянства і як жадав від нього великої істо
ричної місії (про Буніна тут не говоритимемо, бо його аристо
кратизм особливий).

Сучасник Ольги Кобилянської Ромен Роллан так само часто звер
тається до аристократії (як і в Кобилянської, аристократизм 
розуміється в нього в обох значеннях) і не раз високо її оцінює. 
Ось тільки один характерний приклад: «Аристократія — тобто 
люди з чистішими інстинктами, можливо, з чистішою кров’ю, 
ніж у інших, — і які знають про це й усвідомлюють свою гідність. 
Гордість для них у тому, щоб нічим себе не понизити. їх мен
шість, але навіть коли вони відсторонені набік, всі знають, що 
їм належить перше місце і саме тільки їхня присутність стримує 
інших. Інші змушені рівнятися на них або вдавати, ніби рів
няються. Кожна провінція, кожне селище, кожна група лю
дей є до якоїсь міри подобизною того, чим є їхні аристократи...
І те анархічне засилля більшості, яке спостерігається тепер, не
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послабить внутрішнього авторитету безгласної меншості. Більш 
серйозну загрозу для останньої становить відірвання від рідного 
Грунту і розпорошення по великих містах. Але і в цьому випад
ку загублені в чужому середовищі, роз’єднані один від одного 
представники цієї міцної породи зберігають свої особливості, 
не змішуються з оточенням».

Коли йдеться про внутрішню цінність — тут коментарі зайві. Щодо 
політично-національної ролі аристократії як стану та окремих її 
представників, то можна помітити, що до неї апелювали або 
тоді, коли висувалися завдання національно-державного будів
ництва, в минулу добу (бо ж певна історична роль національної 
аристократії в таких процесах незаперечна), або ж перед лицем 
загрози деспотизму, котрий демагогічно заграє з плебсом (істо
рично в Тиверія, Людовіка XI, Івана IV була однакова тактика 
в боротьбі з аристократією — і історично ж аристократія своїм 
спротивом одноособовій тиранії не раз ставала, і суб’єктивно і 
об’єктивно, на боці свободи, — останнє справедливо відзначав 
В. Гюго). Для Ольги Кобилянської мала цінність згадка про ук
раїнську аристократію — про ту її частину, яка зберігала опози
ційність щодо полонізації, але яка, на жаль, була нечисленною 
і швидко розгубила свої сили.

«Ідеалізм» і пат ріот изм

У вітальному листі Василя Стефаника до Ольги Кобилянської в 40-літ- 
ній ювілей її літературної праці, від 25 листопада 1927 p., чи
таємо:

«В день Твойого ювілею нагадую собі всі шляхотні постаті з Твоїх 
творів... Та Ти зі всіх героїв є у мене найшляхотнійша... Мої три 
сини, одні з криміналу, другі з волі, просять тебе прийняти від 
них найнизшу чолобитню. По смерті своєї мами вони, мої 
хлопці, виховувалися в Твоїм ідеалізмі. За це я тобі дякую».

Тим, хто свято вірить у школярську однозначність термінів, Сте- 
фаникові слова про ідеалізм Ольги Кобилянської здадуться, 
певно, прикрою термінологічною помилкою. Тоді ще прикріше 
для них буде перечитати саму Кобилянську і ледве чи не на 
кожній сторінці зустріти протиставлення ідеалізму як вищих 
вимог життя — матеріалізмові як грубій практичності. Суворий 
словникар зазначить, що це просто словесна аберрація, що тут 
віддається данина побутово-провінціальному слововживанню. 
З цим можна б і погодитися (а заразом і запевнити, що про 
матеріалізм як філософію Кобилянська завжди відгукувалася з 
пошаною — див. хоча б наведені вище слова з «Людини»), —
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однак спершу хочеться нагадати ще про одного «иронінціалй»7 
котрий так само створив культ ідеалізму і притому такого ж 
ґатунку і в той самий час, що і Ольга Кобилянська. Це був 
згадуваний уже Ромен Роллан. І щось дуже подібне до слів 
Стефаника, але ширше й докладніше, сказав про виховну силу 
Ролланового ідеалізму Стефан Цвейг. Щоправда, пізніше Рол
лан поступово переглядає й уточнює свою термінологію, і якщо 
1900 р. у статті «Отрута ідеалізму» він застерігає від лже-ідеа- 
лізму, не знімаючи самого слова «ідеалізм» зі свого прапору 
(«Для ідеалізму немає гіршого ворога, ніж фальшивий ідеалізм», 
тобто такий, який не йде до життя, а відвертається від нього), то 
через тридцять років у листі-відповіді Сержу Радіну (1931 p.), 
котрий тривожився «матеріалізмом» комуністичної думки, знай
демо таке: «Я не надаю жодного значення словам “ідеалізм” і 
“матеріалізм”. Найчастіше це ярлики, наклеювані на найрізно
манітніший крам. Якщо людина, якщо тисячі людей здатні на 
самопосвяту заради “матеріалізму” , то хіба Вам не ясно, що в 
дійсності вони найсправжніші “ідеалісти”»?

Подібно ж еволюціонізувала і корегувалася й термінологія Коби
лянської.

Але для нас тепер цікаве не це, а інше: протягом цілої історичної доби 
(однієї й тієї ж, хоч і не однакової за значенням для Франції та 
України) двоє письменників у різних кінцях Європи розвивали 
дуже схожу і формально, і по суті теорію ідеалізму як служіння 
вищим потребам життя.

Багатьом, певне, здасться несподіваним і дивним таке зіставлення: 
Кобилянська і Роллан. Але це тому тільки, що в нас глибоко 
вкорінилася звичка дивитися на свою літературу по-хуторянсь- 
кому, і ми для неї настільки невдячні, що навіть не помічаємо 
її рівня та її сумірності з розвитком світової думки.

Ті разючі збіги, відповідності й можливі аналогії до Роллана, що їх 
так багато в Кобилянської (і не менше в Лесі Українки, про 
що говоритимемо окремо) — не випадкові. Уважно прочитавши 
Ролланові характеристики своєї доби, побачимо, що поразка 
Франції у франко-пруській війні 1870 p., набравши значення 
національної катастрофи, породила у французької суспільності
і зокрема інтелігенції настрої й ідеї, близькі до тих, якими жила 
передова українська громадськість протягом усього XIX ст. і 
які відбилися в українській літературі від Шевченка до Лесі 
Українки — хоч, звісно, становище України було трагічнішим,
і українська література трагічніше про це говорила. А що в Лесі 
Українки та Ольги Кобилянської ці ідеї й настрої переведені
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через рефлексії та візії високоінтелігентної душі, то це ще збли
жує їх із Ролланом.

Ось що говорить С. Цвейг про джерела Ролланового дійового іде
алізму:

«...Країна, яка програла війну, уподібнюється людині, яка втратила 
своє божество... Раптом знецінюються всі цінності, одушевлен
ия стало безглуздим, смерть — безцільною, діяння, котрі ще 
вчора вважалися героїчними, — дурницею, сподівання — розча
рування, віра в себе — жалюгідною ілюзією. Всі прагнення до 
єдності рухнуть, кожен іде своєю дорогою, скидає з своїх плеч 
вину і перекладає її на плечі ближнього, думає тільки про на
живу, про користь і вигоду, і напруження пориву зміцнюється 
безмежною втомою. Ніщо в такій мірі не нищить моральної 
сили мас, як поразка, ніщо так не понижує й не послаблює весь 
духовний лад народу». І далі: «Сорокалітніх не може змінити й 
національна катастрофа: Золя, Флобер, Анатоль Франс, Мо
пассан скупчують всі сили, щоб не впасти самим. Підтримати 
свою країну вони не можуть, вони стали скептиками через пе
режите, вони вже замало вірять самі, щоб дати своєму народові 
нову віру.

Одначе молоді поети, 20-літні, які не пережили самі цю катастро
фу, бачили не справжню боротьбу, а лише її духовний цвинтар, 
спустошену, розбиту душу свого народу, — не можуть задоволь
нитися цим станом виснаження. Справжня молодь не може 
жити без віри, не може дихати в атмосфері моральної тхнулості 
світу, що втратив усяку надію...

...Не випадково, що у кращих представників переможених народів 
завжди зароджується новий ідеалізм, що молодь таких народів 
усе життя знає одну тільки мету: втішити свій народ, звільнити 
його від гіркоти поразки».

Зрозуміла річ, що в становищі «народу переможеного», як Франція 
70-х pp. XIX століття, і народу цілком поневоленого, як Укра
їна тих же часів під чоботом царату, — багато спільного, при 
тому становище останнього тяжче й трагічніше, і все те, що 
зазначав Цвейг, переживається в ньому інтенсивніше. Тож не 
диво, що в документах політичного життя України тих (і трохи 
раніших чи трохи пізніших) часів, в українській літературі і 
особливо в покоління Лесі Українки та Ольги Кобилянської, 
яке виконало роль, чимось подібну до ролі отих «двадцятиліт
ніх» тоді французьких поетів, — побачимо так багато анало
гічного до отих моментів французького національного життя 
(в листуванні й творах Лесі Українки не раз знайдемо аналогії 
прямо разючі).
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І коли в «Жан-Кристофі» молодий «ідеаліст» Оліи’с говорить 

Кристофу про те, як мало він знає Францію і як мало здатний 
примітити ту приховану боротьбу і ті підспудні процеси, які в 
ній відбуваються, коли він розкриває другові очі на справжню 
Францію, — його слова здадуться нам дуже знайомими, бо їх ми 
вже не раз вичитували то в Шевченка, то у Франка, то в Грінченка, 
то в Кобилянської, то в Лесі Українки...

«Так, цілком природно, що ви нічого цього не знаєте, і я не доко
ряю вам: звідки б вам це знати? Адже й самі французи ледве чи 
знають свою Францію. Кращі з нас живуть, як ув’язнені, ми 
бранці на власній землі (пор. Шевченкове: «на нашій, не своїй, 
землі», або в Лесі Українки: «Ми навіть власної не маєм 
хати...». — І. Дз.). Ніхто ніколи не взнає всього, що ми вистраж
дали, вірні духові нашого народу, зберігаючи в собі як святиню 
взяте від нього світло, відчайдушно оберігаючи його від воро
жих вихорів, що прагнуть його загасити. Самотні, змушені ди
хати повітрям, зачумленим чужинцями, що обліпили нашу 
мисль ніби рій мух, тоді як їхня мерзенна черва пожирає наш 
розум і бруднить наше серце; зраджені тими, чиєю місією було 
захищати нас, — нашими вождями, нашими критиками — дур
нями або боягузами, що плазують перед ворогом, тільки б ви
молити собі прощення за те, що вони французи; покинуті на
шим народом, якому навіть діла немає до нас, який навіть нас 
не знає. Та й звідки йому знати нас? Нам до нього не пробити
ся... Ось що найважче! Ми знаємо, що у Франції є тисячі лю
дей, які поділяють наші погляди, ми знаємо, що говоримо від 
їхнього імені, а ми не можемо добитися того, щоб нас почули. 
Ворог взяв у свої руки все: газети, журнали, театри... Наш на
род не знає нас: навіть ті, хто бореться так само, як і ми, не 
відають про нас, а ми — про них... Я дуже мучився всим цим 
колись. Але я тепер, Кристофе, я спокійний. Я зрозумів свою 
силу, силу мого народу. Треба ждати, пока ця паводь спаде, 
їй не підмити непорушну гранітну глибу Франції».

А пізніше, полюбивши Францію, і побачивши, яка загроза дена
ціоналізації і «космополітизму» нависла над нею, Кристоф від
повідає Олів’є: «Ви надто сумирні. Ваш головний ворог — це 
неврастенія і скепсис. Можна і треба бути терпимим і людя
ним», — але Батьківщину треба боронити всіма силами.«Навіщо, 
спитаєте ви, робити такі зусилля, навіщо боротися, навіщо? Так 
от знайте ж: на те, що Франція вмирає... Ваша байдужість вби
ває її. Вона вмирає з кожною із ваших гаснучих енергій, в ваших 
примирливих думках, в ваших безплідних зусиллях, в кожній
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краплині вашої крові, застійної, непотрібної... Вставайте! Треба 
жити! А якщо вже судилося вам померти, так умріть стоячи!»

Хіба все це не нагадує нам і Шевченкових страшних нарікань на 
долю України або його заклику вицідити «гнилу кров» з жил і 
налляти «козацької, живої», і Франкових мотивів «часу вос- 
креслого», і жахливих картин «потаємної боротьби» в Лесі 
Українки або її потрясаюче «Товаришці на спомин», і багатьох- 
багатьох місць з Ольги Кобилянської, як такі, наприклад:

«...Яке нутро сучасного українця? Чи взагалі відкрите воно вже? 
Українець його не знає, поминувши вже найглибшу глибінь 
того нутра. Він не прийшов ще навіть до пізнання своєї влас
ної сили через призмат правдивої інтелігенції — культури 
до пізнання, може, й великого призначення свого народу. 
Взагалі говорячи, ми є народ, що ще себе не віднайшов» 
(«Через кладку»), «З самого жалю за минувшиною ми вже 
ослабли, а жалібна мелодія, що дзвенить у нашій душі і котру 
ми так добре розуміємо, заколисала всі наші сили до немочі» 
(«Царівна»).

І чи не подібно до того, як німець Жан-Кристоф говорить францу
зові Олів’є про Францію ж, — німець Йоганнес Шварц по
лум’яно говорить українці Аглаї-Феліцітас про Україну, яку він 
полюбив і якій хоче прислужитися, популяризуючи її в Європі: 
«Наколи б я так був драматургом, я б вглибився в історію, душу 
й літературу українського народу і свої почуття виявив драма
тично. Не для “літератури”, але для сцени. Взяв би якусь герой
ську сцену і зужив мудро. Сцена “Розвою” для сіл, провінціаль- 
них містечок і т. д. сотворила би нечуване. Треба би вплив такої 
штуки на сцені бачити; як, приміром, бачив я раз в Мадьярщині, 
в великій стодолі. Результати були майже небезпечні. Або і в 
Белграді та інших місцевостях актори, що представляли турків, 
бували на небезпеку життя виставлені. Така праця вилинула б 
більше, як 9999 часописних статей.

Це одно.
Але друге: щоб сам якийсь народ став великий, свобідний і силь

ний, то треба, щоб ідеал мужчин, жінок і дівчат був не терпели
вий мужик, а нетерпеливий войовник, котрий був би згоден 
орудувати в потребі більше мечем, як плугом. І то не сліпою 
скаженістю, а еллінською мудрістю. А до того є кожний мужи
цький народ, котрий походить від войовників, як і українці, — 
призначений... Народ, повторяю, що хоче бути й остатись вели
ким, не сміє орудувати самим лише плугом, але також і зброєю, 
і мусить мати традиції серця героїчні».
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Земля
Українська класична література виробила безмежно широкий спектр 

значень цього слова — від образу того згорьованого клаптя 
ґрунту, на якому покладав своє життя, вічно обдурюваний і 
вічно не втрачаючи віри, селянин-трудівник, — до вищого сим
волу буття і національної історії. Одну з найглибших і найпое- 
тичніших інтерпретацій дала Ольга Кобилянська однойменним 
романом, який належить до кращих творів світової літератури 
про селянство і землю.

Протягом усієї середини і другої половини XIX ст., а потім у XX ст. 
в літературах Західної і Східної Європи триває грандіозний ху
дожній «диспут» про землю, про «владу землі» (Бальзак і Золя,
Г. Успенський і JI. Толстой, М. Коцюбинський і В. Стефаник,
Б. Прус і В. Реймонт, Жемайте і Я. Колас та багато ін.). Якщо 
в «Селянах» Бальзака панує суворий і, можна сказати, «зчужі- 
лий» щодо селянства аналітизм, що не залишає місця надіям на 
здоровий соціальний і моральний розвиток сільської людності, 
то загалом однак у 40—60-ті роки переважає більша чи менша 
«ідеалізація» сільського трудового побутового укладу, селян
ської моралі, селянських характерів, що в творчості Жорж Санд,
І. Тургенева, Марка Вовчка, М. Некрасова, Б. Нємцової мала 
суб’єктивно й об’єктивно демократичний характер, прогресив
не спрямування — як утвердження соціальної та людської гід
ності селянина, оскарження його визискувачів. Згодом ця тен
денція історично змінилася драматичнішим і «критичнішим» 
щодо селянина поглядом (але з більшою причетністю й «від
повідальністю» за його долю, ніжу Бальзака) — уГ. Успенського,
А. Чехова, Л. Толстого, В. Короленка, М. Коцюбинського, В. Сте- 
фаника, І. Франка, В. Реймонта, С. Лагерльоф, М. Горького.
У І. Буніна, О. Купріна, В. Муйжеля (як раніше — Ф. Решетни
кова) цей «критицизм» (не кажучи вже про натуралізм Е. Зо
ля — раніше) і ця драматична об’єктивність, «деідеалізація» 
доходять крайнощів, стаючи скептичною антитезою колишній 
ідеалізації. Водночас у декадентській літературі поширюється 
перейнятий соціальною ворожістю погляд на «мужика» як на 
дикуна, «звіра», ворога цивілізації, антиінтелігентну силу тощо 
(Д. Мережковський, В. Сологуб, 3. Гіппіус, почасти С. Пшиби- 
шевський).

У цьому ряді «Земля» Кобилянської посідає своє особливе місце.
В ній є і органічна перейнятість народно-селянським світо
сприйманням (чого не було у Бальзака, Золя, Буніна та, мабуть, 
і в «ідеалізаторів» — Жорж Санд, наприклад), і водночас інтелі-
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гентська відсторонена иивишеність соціально-моральної оцінки. 
Бачачи темне, тяжке й спотворливе у «владі землі», вона його не 
абсолютизує й не біологізує, водночас не обмежується соціологі- 
зуючим його прочитанням, а простежує психічний механізм його 
дії. Річ безжалісно викривальна, «Земля» стала і річчю високо пое
тичною, потужно ліричною — поєднання досить рідкісне й «не
легке» для художника. Поряд із зображенням влади майнових ін
тересів, цієї влади землі, класового розшарування й боротьби за 
матеріальні підстави існування — не менш хвилюючим та змісто
вим виявляється і зображення краси селянської праці й побуту, 
запасу душевного здоров’я народу, шо дається природним трудо
вим життям, — краси природи і землі, цієї її влади.

Трохи пізніше це буде в «Селянах» Реймонта. Як і мотив пролиття 
родинної крові (у Кобилянської — брат на брата, у Реймонта — 
син на батька, хоч тут причина ворогування не лише в майновому 
інтересі, а й у любовному суперництві, але ж і в Кобилянської 
не тільки голий інтерес, а складніший психічний комплекс); як і 
зображення незбагненного, «злочинного», романтичного кохан
ня, над силою якого герої не владні і яке ладне протистояти 
всьому світові (Сава — Рахра у Кобилянської, Антек — Ягна у 
Реймонта), — раніше такої «мужицької», селянської любові в 
літературі не було...

* * *

Звісно, все це -  лиш окремі принагідні зауваження до теми. Ши
роке і ретельне вивчення європейського літературного і взагалі 
духовного контексту творчості Ольги Кобилянської, що перед
бачало б увагу і до її суб’єктивних літературно-мистецьких, фі
лософських зацікавлень і лектури (а вони відзначалися різно
манітністю й оригінальністю — скажімо, серед її захоплень та 
інтересів знайдемо й «раритетні», ні в кого більше з українських 
літераторів не спостережувані), і до її естетичних уявлень та 
принципів, і до не окресленого ще кола об’єктивних аналогій, 
сходжень і протистоянь, — сприяло б гіднішій оцінці її твор
чості.

Варто взагалі активніше досліджувати світовий контекст нашої лі
тератури, розкриваючи і схоже і відмінне, і те, що споріднюва
ло українських письменників з їхніми іноземними сучасника
ми, і те, що їх відособлювало, і ті самобутні мотиви, які вони 
вносили, — це допомогло б показати українську літературу в 
панорамі розвитку світових літератур і розкрити її позитивний 
внесок у загальну скарбницю культури.
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дня народження Ольги Кобилянської. Перша не була на
друкована, друга помандрувала за кордон, і неповний 
варіант її з’явився в часописі «Сучасність» (1969, ч. 5), 
одразу ж діставши належну відсіч у радянській пресі'.

Довший час світовий контекст творчості Ольги Кобилянської в 
його конкретності не був предметом спеціального обговорення; 
цієї теми почали зацікавленіше торкатися хіба в 90-ті роки. 
Нарешті, 2002 року у видавництві «Критика» вийшла монографія 
Тамари Гундорової «“Femina Melancholika”. Стать і культура в 
тендерній утопії Ольги Кобилянської». Ця праця відкрила но
вий горизонт для інтерпретації одного з найважливіших аспек
тів творчості письменниці.

Тамара Гундорова належить до нового покоління українських лі
тературознавців, яке мало можливість запізнатися з сучасними 
західними культурологічними ідеями та методологіями, а в особі 
своїх вдумливих представників спромоглося виробити власний 
підхід до явищ нашої літератури, звільняючись від стереотипів і 
догм радянської доби (хоча, треба визнати, часом і неслушно 
ігноруючи ті здобутки, які все-таки були й за умов украй не
сприятливих).

Справляє враження обсяг наукових джерел та літературних текстів, 
«знакових» доль і голосів європейського жіноцтва, які залучила 
Тамара Гундорова для того, щоб поставити і творчість, і осо
бистість, жіночу долю Ольги Кобилянської в контекст філо
софських та психоаналітичних ідей кінця XX століття, а ще, 
можна сказати, і під своєрідний «перехресний допит» вустами 
речників європейського фемінізму й антифемінізму модерної 
доби. Добу попередню вона майже проігнорувала, і, на мій 
погляд, дарма — там було також висловлено немало глибоких 
думок на дотичні теми, тож екскурс у передісторію проблематики 
був би не зайвий. Однак дослідницю зацікавив насамперед спе
цифічний, актуалізований модерною естетикою та фройдівською 
і після фройдівською психоаналітикою, «зріз» феміністичних і 
тендерних проблем, — і тут вона мала що сказати.

Чи не вперше Тамара Гундорова відважилася зосередитися на жінці 
в героїнях Ольги Кобилянської, використавши понятійний апа
рат гендеру й психоаналітики для інтерпретації їхніх еротичних 
побуджень та прихованих сексуальних марень як природного

1 Пас І. І. У поході проти істини / /  Радянське літературознавство. — 1970. — Ч. 1.
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складника становлення особистості, розкриття індивідуальності. 
Еротичний вимір екзистенції жінки у текстах Ольги Кобилянсь
кої постає для Тамари Гундорової в недобачуваній раніше зна
чущості. Водночас наголошено, що, за Кобилянською, «сферою 
реалізації жінки є культура» (с. 39), і ця важлива теза дістає 
переконливий розвиток на багатьох сторінках праці (хоч арти
стизм героїнь Кобилянської заслуговує спеціальної розмови). 
Тим часом феміністичний «напрям» дослідження пропонується 
як елемент (хоч і визначальний) ширшого підходу:

«Відкриття власного “я ”, так само як відкриття жіночої сексуальності 
у творах Ольги Кобилянської (мені здається, що до більшості її 
творів пасував би замість коду “сексуальність” ширший і м’як- 
ший: “еротизм” — це все-таки різні ступені і різні форми чут
тєвості, різні її естетики. — І. Дз.) було також особливою фор
мою персональної нарації. Адже зображення раніше табуйова- 
ного індивідуального досвіду, та ще й висловленого жінкою, 
було революційною подією для української літератури кінця 
19 ст. ...Разом з тим така оповідь виповнюється у творчості укра
їнської авторки соціяльним і національним змістом, оскільки 
йдеться про життя маргіналізованої в умовах багатокультурної 
Буковини, що входила до складу Австро-Угорщини, жінки-ру- 
синки, яка повинна була стверджувати себе і в глибоко пат
ріархальному суспільстві, і у власній родині» (с. 13).

Цей погляд на фемінізм Ольги Кобилянської як на складник її 
соціально й національно інтонованого світогляду дослідниця 
декларує не раз, зокрема наголошуючи, що «фемінізм ставав 
оболонкою модерної національної ідеології у творах Коби
лянської» (с. 14); що в контексті проблеми творення культурної 
нації «національна і тендерна проблематика зливаються» (с. 167). 
Однак її зацікавленість дуже несиметрично розподілена між 
«національною і тендерною проблематикою»; навіть у заключ
ному розділі, що має зобов’язливу назву: «Стать і нація» — 
маємо фактично досить загальникову згадку про «модерний 
національний дискурс», «важливою складовою» якого «стає і 
сексуальність» (с. 223). Цю останню обговорено, як завжди, 
Грунтовно, а от «важливою складовою» чого вона стала — не так 
ясно. Відчувається, що дослідниці не вельми цікаво говорити 
про національні проблеми (навіть у модерній інтерпретації), 
а ще менше — про соціальні, і понятійним апаратом для цього 
вона володіє меншою мірою. Зрештою, це й не є її темою. 
Однак не можна не зауважити певних втрат у цілісному пред
ставленні творчості Ольги Кобилянської та й деяких моментів
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її «тендерної утопії» чи, радше, її переживання жіночої долГ. її 
бачення жінки-українки, матері-українки.

Я, власне, не маю підстав полемізувати з Тамарою Гундоровою чи 
коригувати її, але хочеться прокоментуввати деякі її тези або 
дещо доповнити, звернути увагу на те, що вона, на мій погляд, 
оминула чи недостатньо наголосила. Тобто, це, власне, суб’єк
тивні коментарі читача наукової праці.

Візьмімо першу повість Ольги Кобилянської, присвячену долі жін
ки, яка обстоює свою самостійність, людську гідність. Повість 
так і зветься: «Людина». Мотив жіночої емансипації в ній є 
складником ширшого, універсальнішого — достоїнства особис
тості, відповідності високому призначенню людини, випро
буванню моральних якостей і можливостей людини за кон
кретних історичних, соціальних і житейських умов Буковини. 
«Бесіди пекучі, немов залізо, небезпечні слова, як: соціалізм, 
натуралізм, дарвінізм, питання жіноче, питання робітницьке — 
бриніли, мов бджоли».

Власне ця конкретизація, зануреність в ідейні та інтелектуальні 
суперечки, в матерію реальних людських відносин у певному 
соціумі й виводить індивідуальний чин героїні — Олени — зі 
сфери емансипаторської риторики на рівень персоналістського 
самоствердження. І саме спротив «життя», його вагомі контр
аргументи, гострі закиди опонентів («Ви ще не знаєте життя, 
однак воно само буде вас батожити й здере полуду з ваших 
засліплених очей!» — застерігає Олену добрий друг) змушують 
Олену до мобілізації своїх внутрішніх сил, до наповнення 
інтелектуальним і етичним змістом свого самостояння (залишаю 
тут осторонь питання про міру художньої досконалості цієї 
першої повісті Ольги Кобилянської). Ця багата змістом колізія 
у дослідженні Тамари Гундорової лише названа, а не проана
лізована і навіть не описана (як і в багатьох інших випадках).

Протягом усієї повісті раз у раз зринають, дисонуючи, дві максими:
«Я людина» (у мові Олени) і «Ти людина» (у мові її антагоністів).
Я людина — отже, я можу, я здужаю бути собою. 1 — ти людина, 
тобто всього лиш людина, і ти не втримаєшся на висоті свого 
морального максималізму, підтиском обставин, життя повториш 
долю інших. Зрозуміло, що ця колізія виходить далеко за межі 
феміністичної акції, і описати її в операційних термінах самих 
тільки психоаналізу чи гендеру, залишивши осторонь уні
версальніше випробування життям, звісно, можна, але не без 
втрат. «Вироблені погляди на життя» в Олени «тісно зв’язані... 
і совістю», а не з нижчими рівнями людської істоти.



245

Зрештою, у фіналі й сама Олена скаже на своє виправдання, що 
вона «людина». Тобто, вчинила так, як від неї вимагали, як 
диктувало життя, капітулювала. Але, здається, це неадекватна 
самооцінка, і, може, дарма дослідниця взяла її на віру без
застережно. Справді: Олена, вірна своєму високому ідеалу лю
бові і своєму невигаслому почуттю любові до померлого обранця 
молодості, за найтяжчих умов не погоджувалася ціною капі
туляції, коштом жіночої неволі здобути полегшення долі родини. 
І погодилася на шлюб тільки тоді, коли зустріла чоловіка, який 
хоч і не відповідав колишньому еталону обранця, але пробудив 
у ній спалах жіночого почуття. Тут не було розрахованих торгів, 
і її істеричне самокатування в момент, коли, погодившись на 
шлюб, читає листи від небіжчика, пояснюється чи не тим, що 
всіх мужчин вона тепер приречена порівнювати зі своїм не
щасливим обранцем у трагічному ореолі. Це, швидше, вибух 
загостреного переживання втраченого ідеалу, ніж цілковита 
капітуляція перед життям. Істеричний спалах загасне, і прийде 
справедливіша думка і про себе, і про нареченого. І, мені зда
ється, Тамара Гундорова дарма так немилосердно прочитала цю 
ситуацію. «Зрештою, Олена свідомо вирішує вийти заміж без 
любови, аби врятувати матір і сестру від бідності, і шукає собі 
чоловіка, за якого має вийти заміж» (с. 99). Вона ж не шукала, 
її шукали... «Отож, Олена має “вполювати” чоловіка, пере
йнявши і тут на себе властиво “мужеську” роль. Це полювання 
на чоловіка, однак, виявляється разом з тим пасткою для неї 
самої: воно пробуджує її чуттєвість» (там само). Знов-таки: не 
полювала Олена на чоловіків, полювали на неї, її добивалися. 
І чуттєвість її пробудилася не при вигляді впольованого чо
ловіка — навпаки, вона спершу відчула симпатію і потяг до 
красивого і сильного молодого чоловіка, а вже потім постало й 
питання про шлюб... Ці «перекоси» в характеристиці героїні 
здаються невипадковими і випливають із того, що методологічна 
схема часом коригує безпосереднє прочитання екстремної 
ситуації, в якій героїня не є і не може бути здатною до адекватної 
оцінки й самооцінки. (Ще несправедливіше сказано про Маню 
Обринську з повісті «Через кладку»: ніби вона зрештою «відда
ється владі старосвітськости» (с. 180). Мається на увазі згода на 
одруження з Богданом Олесем — після тривалої невизначеності 
стосунків, — але ж не можна вважати, що вона погрішила проти 
своїх почуттів: Богдан Олесь не був їй байдужий, і поступати
ся своєю особистістю вона не збиралася, та й ощасливлений 
наречений цього від неї не вимагав.) Можна вірити Олені: 
«Ніяка сила світу не стопче в мені мислячої самостійної
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людини». Тим більше такою силою не конче мусить бути від
мінність двох особистостей. Можна журитися можливою по
дальшою долею Олени, але вона вже відбулася як мисляча й 
етична людина, і в цьому привабливість її образу, «центральний» 
сенс цього образу...

Свого роду розширений і поглиблений варіант «Людини» — велика 
повість («психологічний роман», за визначенням Лесі Українки) 
«Царівна». І тут проблема самоозначення героїні пов’язана з її 
розумінням ідеалу Людини («...Бажала осягати щось більше, як 
звичайні цілі»; «ідеальні вимоги життя»; «запал до вищого зма
гання»; «жадоба краси»). Високе розуміння покликання Людини 
задає «формат» і її жіночому самопроектуванню. І те, й друге не 
можна брати поза конкретними соціальними, побутовими, зви
чаєвими обставинами (до цих обставин належить, зокрема, 
і специфічний зв’язок між «становиськом» і можливістю осо
бистої свободи та незалежності, формами «боротьби з життям 
на власну руку» — це вже в романі «Через кладку»), поза тис
ком буденщини й панівної рутинної думки, — інакше фактич
ний зміст самоствердження, драматичної індивідуалізації буде 
зведено до якоїсь загальникової феміністичної схеми. Вся 
повість власне і є тривалим дискутуванням морального і життє
вого вибору, гідного Людини, а відтак і Жінки. Взаємини ге
роїні з її обранцями мають позаеротичний, суто психологічний 
та інтелектуальний виміри (це констатує і Тамара Гундорова, 
але якось знехотя). Звісно, коли йдеться про партнерство чо
ловіка й жінки, то все можна перевести в еротичний чи сексу
альний ключ. Однак тут буде неминуче змішування душевних і 
емоційних рівнів.

Подивімося на складний малюнок колізій Наталка — Орядин і 
особливо Наталка — Марко. Скільки тут «вербальності», скіль
ки — з обох боків — гордині, затятості, комплексування, вичіку
вання, невпевненості, страху перед нерозумінням чи несприй- 
няттям, надій на перший крок від обранця (обраниці), скільки 
інверсій та самоповторів, скільки нерішучості, — це і є мука 
одуховленого кохання, яке стоїть понад еротичною чуттєвістю, 
тим більше голою сексуальністю: ця ж остання такі колізії спро
щує, «спалює». За перипетіями оцієї «боротьби гординь» у ко
ханні, колізіями психологічних сил «притягання» і «відштов
хування», за тонкощами ненавмисної гри люблячих «ворогів» 
стежити цікавіше, ніж за вибухами безособової, уніфікуючої 
сексуальності або й прихованими, здогадними формами її.

І аке саме випробовування одне одного любов’ю, «мучення любов’ю» — 
і в повісті «Через кладку» (Маня Обринська — Богдан Олесь,
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Нестор Обринський -  Наталка). До речі, метафора назви, на 
мій погляд, фіксує не лише невичерпану колізію «аристокра
тичного» й «мужицького», а й конфлікт характерів, знаходжен
ня дороги одного до другого. Психологічні тонкощі відносин, 
нюанси змагань на межі жорстокої гри закохання («хто кого 
побідить», — але в розумінні сили характеру, а не статі!), «бо
ротьба внутрі себе» — «замкнена боротьба», нестримність само
аналізу, химерність імпульсів, неминуча розплата за фантазій- 
ність («любила його «фантазією») — вся ця палітра духовного 
життя не вміщається ні в яку наперед задану теоретичну модель 
і заслуговує непідпорядкованого прочитання, опису й аналізу. 
Від того, що ми понаштрикуємо згустки гарячої матерії життя 
на гострі шпичаки психоаналітичних термінів — «бісексуаль- 
ність», «едіпів комплекс», «садомазохізм» і т. д. і т. п., — вона 
ще не розкриється нам у своїй неповторності й глибині. Це 
буде лише клінічний діагноз. Але й діагнозу має передувати 
анамнез.

До героїнь Ольги Кобилянської не підійдеш із поняттями партне
рок сучасних «бой-френдів». У них «сумління ніжне, як паву
тинка» («Impronte Phantasie»). Свого часу Ю. Мулик-Луцик, 
аналізучи щоденникові записи самої Кобилянської згідно з за
садами «новітньої біопсихології», відносив її до лептосоматич- 
ного чи астенічного типу: вроджені ідеалісти, що рвуться до 
недосяжних ідеалів. Такі узагальнювальні схеми, знову ж таки, 
не дають індивідуалізації, але якусь рацію мають. Певно, це 
стосується і героїнь письменниці, в яких завжди багато авто
біографічного, пережитого нею самою — хоча б у «фантазії». 
Отією «недосяжністю ідеалів» зумовлені й близькі до істерії або 
й таки істеричні стани. Але ця істеричність — не істеричність 
нинішніх зірок «Плейбою» чи давніх віденських аристократич
них пацієнток Фройда. Взагалі ж-то назвати якийсь емоцій
ний вибух істерією просто, але за цим — ціле життя... І психо
аналітична символіка не така вже всепояснювальна. Оперувати 
нею варто, мабуть, не безоглядно й смаковито, а з добрим 
тактом. Цей такт Тамара Гундорова виявляє, коли, скажімо, 
стосунки Ольги Кобилянської та Лесі Українки розглядає не у 
форматі відомої сенсації про лесбіянство, а обережніше — як 
платонічний роман двох споріднених і однаково невдоволених 
своєю долею рафінованих жіночих натур. Це вже ближче до 
істини. Та коли, приміром, символ коня в проекції на жіночу 
психіку подається як знак неподоланної сексуальної потреби, 
то віриться в це не конче — хоча б тому, що насправді мо
же йтися про звичайнісіньку розрядку, вивільнення фізичної
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енергії, погамування темпераменту в несексуальпому вимірі; 
зрештою — про потяг до руху й краси, до естетичних переживань.
Не кажу вже про символіку коня в українській (і взагалі 
слов’янській) ментальності — у фольклорі, в поезії... у Дов
женка... ГТро «білого коня» як символ надії, вірності або про 
«коня святого Миколи» — надію бідняків. Та й «дуб» не конче 
має бути знаком «фаллоса» — у нього є багато інших асоціативних 
можливостей. Тобто: переорієнтація традиційної поетичної 
символіки у наголошено сексуальну не так уже безумовно 
сприймається.

...Наталка Веркович, людина кінця XIX ст., була далекою від євро
атлантичної «політкоректності» початку XXI ст. і не передбачила, 
що деякі важливі для неї принципи стануть дразливими і 
потребуватимуть пом’якшення в обтічних загальниках або й 
непомічання. Так, для неї (і не лише для неї) була дуже важливою 
національність обранця, бо вона не хотіла вигасання українського 
життя. Її обранець мав бути сином того народу, що й вона, 
присвятити своє життя, як і вона, цьому пригнобленому наро
дові. Про це вона не раз говорить «прямим текстом», це її кредо.
У Василеві Орябині остаточно розчарувалася, коли побачила, 
що він облишив юнацькі мрії про служіння народові. А хорват 
Марко став їй духовно близький, коли побачила, що він не 
відцурався свого народу і розуміє її почуття до свого. Роздуми 
про народ, про роботу для нього, про його гідності й злигодні 
просякають усю повість, і не так просто зуміти не помітити 
цього, зігнорувати.

Тут варто сказати про те, як сприйняла «Царівну» Кобилянської 
молодь «підросійської» України. Ось одне зі свідчень.

«Колись, влітку 1902, я випадково в Харкові зустрів книжку, що 
мене сповнила великою внутрішньою радістю — це була “Ца
рівна”. Почув уперше гарне ім’я — Ольга Кобилянська. На 
Україні тоді була глуха ніч [...] Ходив по землі бідний народ і 
нічого не думав про Україну. Лише читачі “Кобзаря” чули ім’я 
якоїсь країни, що під час якоїсь геологічної катастрофи навіки 
потонула, як мітична, а може й справжня Атлантида, на дно 
житейського океану [...] Мені було 20 літ, я жив музикою націо
нального відродження (розгортання свідомості) і мріями про 
соціяльну революцію, що визволить Україну — підніме з дна на 
сонце Атлантиду.

И гарячі липневі дні читав у лісі, між осяяними соснами, в пахощах 
живиці — Царівну.
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І та буковинська Наталка Веркович, уявлялось мені, — вирвалась з 
міщанських лабет і йде по всій Україні зі своєю непокірністю, 
молодою граціозністю, чепурністю та естетизмом, загостреним 
почуттям волі й незалежності. Йде й проголошує свою само
стійність в житті, свою самодовліючу вартість — вартість живої 
людської особи. Особи — свідомої своєї вартості.

Наталка Веркович проголосила:
бути  с о б і ц іллю .
Цілий пломінь думок завирував у моїй молодій селянській голові.
Не худобою для інших, а цілею для себе! Не об’єктом для навчання 

з боку грубіянської тітки (символ міщанства) і не об’єктом для 
співчутливої малодушної симпатії з боку страхополоха-дядька 
(символ рабської череди “добрих” жахляків) і нарешті не 
об’єктом для любовних експериментів з боку “поступового мо
лодця”, європейського псевдо-соціяліста Орябина, що хвалив 
царівну Наталку за небуденну сміливість думки і біологічно 
тягнувся до її гарної молодості, але... бути  с о б і цілею!

Царівна, люблячи Орябина, — відкинула його любов.
Чому? Відповідь, яку дала Ольга Кобилянська, потрясла мене: тому 

що г ід н іс т ь  л ю д с ь к о ї о с о б и  в и щ а  за л ю б о в . Особа — 
Людина вища всього.

Це глибоко революційна відповідь.
В натовпі людей без обличчя (без почуття гідності) така відповідь є 

закликом до бунту, навіть — бунтом»
Це — Микита Шаповал, який, ставши засновником органу укра

їнських модерністів — часопису «Українська Хата» (1909—1912) — 
та літературним критиком (під псевдонімом М. Сріблянський), 
друкував і популяризував Ольгу Кобилянську.

Примат людської гідності як вінця духовно розвиненої особистості 
визначає і соціальну, і національну, і феміністичну «програму» 
улюблених героїнь та героїв Ольги Кобилянської — або ж схо
дження з цієї висоти є й пониженням усього іншого. Ті її герої 
та героїні, що, як і вона сама, творили своє «я», від нього і че
рез нього йшли до нації, до світу. «Велике, горде слово» — 
«С а м !» — в устах Нестора Обринського означає не злоякісний 
індивідуалізм, а вироблення «культури одиниці», досягнення 
«розумового розмаху» задля можливості впливати на життя й 
оточення.

Усю розмірність проблематики фемінізму, як вона обговорюється і 
постає в творах Ольги Кобилянської, не можна уявити лише на

1 Шаповал М. Знайомство з Ольгою Кобилянською. (Уривки споминів.) / /  Нова 
Україна. — Прага, 1927. — Ч. 10—11. — С. 83—84.
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підставі прагнень та доль жіночих персонажі», -  але також і 
чоловічих. Зрештою ж, фемінізм і як теорія, і як факт життя — 
«продукт» не самої лиш жіночої думки чи волі. Герої Коби
лянської — чоловіки — також мають виробляти свій погляд на 
сей предмет або ж, принаймні, реагувати на погляди й поведін
ку інших, що в сукупності й створює тендерний «пейзаж» у 
суспільстві. З цього  погляду особливо цікавий образ Нестора 
Обринського з повісті «Через кладку» -  мабуть, найзаповітні- 
ший образ Ольги Кобилянської.

Він пропонує чоловічий варіант «тендерної утопії Ольги Кобилян
ської», якщо скористатися вдалою формулою Тамари Гундо- 
рової, — чи, власне, чоловічу підтримку феміністичного ідеалу, 
який, отже, в принципі відповідає духовним потребам обох 
сторін і міг би бути реалізований (колись Геккель сказав про 
Канта, що його неодруженість була рівнозначна неповноті осо
бистості). Нестор мріє про дружину, яка піднялася над обива
тельщиною, має широкий світогляд і естетично розвинена, він 
ладен цінувати її самостійність і шанувати її жіночу індивіду
альність. І тут... маємо інверсію постійної у Кобилянської колізії 
між духовним максималізмом жінки і недоростанням до нього 
чоловіка — тут навпаки: Нестор Обринський фактично не зна
ходить рівної собі дівчини, його можлива наречена Наталка — 
дрібніша за нього, не здатна відповісти йому співмірним ви
кликом.

Це, так би мовити, — чоловічий контррахунок жіноцтву в тендерній 
дисгармонії. Шкода, що такі «контррахунки», як правило, мало 
беруться до уваги в сучасних українських феміністичних і тен
дерних дослідженнях.

Ше одну цікаву інверсію маємо в повісті «За ситуаціями». Героїня 
її, Аглая-Феліцітас, «виростаючи в домі дикої хаотичності» се
ред тринадцяти дітей Федоренків (батько — «колись таланови
тий технік і рисовник», «від часу до часу зачитується в глибоко 
філософічних творах Спінози, Шопенгауера, Декарта та ін.»; 
мати, «з родини почасти й румунської», вся в клопотах про 
дітей), — героїня закохується «шалено в молодім філософі» 
Андрієві (студентові філософського факультету), «стає його на
реченою й зачинає займатися наукою, літературою та ін. більш, 
як досі. Щодо літератури, то її займали переважно німецькі 
твори, бо на німецькій мові виховувалася переважно. Своя, ук
раїнська мова і її література, взагалі український елемент, вида
вались їй менш важними. Ніхто не впливав на неї під цим огля
дом ні вдома, ні поза домом. (Зрозуміло — це автобіографічний 
момент. У повісті взагалі багато автобіографічного, коли не
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фактами й подіями, то настроями й характерами. — І. Дз.). 
Питання соціальні, ідейні, національні були для неї малозна- 
ним терміном». Під впливом нареченого вона стає затятою ру- 
софілкою. Та молодий філософ страждає на сухоти і перед 
смертю прорікає їй: «Ти будеш велика артистка і забудеш мене. 
В тобі є триб перебувати заєдно свіжі ситуації». (У повісті «Через 
кладку» Олесь Богдан каже про Маню Обринську: «Ніжна, 
з гордим капризним елементом у душі, з надвишкою якоїсь 
сили, що мучилася сама, неначе в неустанній пошуканці за від
повідною для себе акцією». Цей «триб за ситуаціями», за «від
повідною для себе акцією» рухає багатьма героїнями Ольги 
Кобилянської, і було б великим спрощенням зводити його до 
еротизму й сексуальності — це щось набагато більше: потреба у 
відповідній своїй душевній мірі, чи своєму душевному намірові, 
життєвій долі, життєвій справі, і не їхня вина, що умов для 
здійснення свого масштабу особистості суспільство не дава
ло — тему соціальності тут не обійти.)

...А «триб за ситуаціями» вводить Аглаю-Феліцітас у нову колізію — 
з професором-українцем М. Чорнаєм. Він навертає її до «укра
їнства», яке вона слідом за своїм колишнім нареченим «нена
виділа», бувши «приклонницею великої Росії» (тут знову варто 
нагадати, що батько Ольги Кобилянської був одним із провід
них «москвофілів» на Буковині). Одначе коли впав між ними 
національний бар’єр, залишився інший: «Вона хотіла бути сама, 
свобідна, бодай ще... на довго, довго... а може, і назавше. Вона 
не потребувала жадної опіки, контролю над собою. Не зносила 
її». Воліла радше що завгодно, «ніж під контролем сего чоловіка 
стояти». Певно, не запалала вона тією любов’ю, яка могла пе
репалити цей бар’єр. І чи професор М. Чорнай виною всьому?

Адже її гнав «триб за ситуаціями». Такі натури не потребують шу
кати пояснення поза собою. (У щоденникових записах Ольга 
Кобилянська весь час нарікає на свою вдачу — за постійну не
вдоволеність, нездатність задовольнятися тим, що стало до
ступним.)

Тим часом в її житті з’являється приїжджий із Моравії вчитель мов 
і музики Йоганнес Шварц, що своєю «світовою оглядою і рути- 
нованою силою в бесіді зробив якнайліпше враження» — «одна 
з вищих особистостей», «Чужий Йоганнес». Закоханий як му
зика в українську пісню, він хоче повернутися в материнську 
мову, материнську націю (пригадує, що мати була українкою). 
«Боже, до з р а д н и ц т в а  с в о є ї  в іт ч и з н и  ладився», — ка
рається він своїм минулим: «...Член тої, хоч т е п е р  пригноб
леної і глибоко понижуваної народности, — що мала таку пісню,
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як мають її українці — не смів так низько впасти, не смів, хоч 
би мав і самовбійством скінчити.

Я у к р а їн е ц ь !  — при тім слові його гарні карі очі )апалали гаря
чим вогнем. Зінтернаціоналізований українець, котрому були 
всі краї родичами, а його власна країна зачинена».

Пристрасні монологи «Чужого Йоганнеса» справили на Аглаю-Фе- 
ліцітас глибше враження, ніж логічні аргументи професора 
Чорная (хоч і він не став її обранцем). Україна, побачена збоку, 
чужинцем, свіжим поглядом, може постати в іншому світлі. Тут 
напрошується асоціація з «Вальдшнепами» Миколи Хвильового, 
де розчарованого українського комуніста Дмитра Карамазова 
«надихає» націоналістичною ідеєю москвичка Аглая (! — чи ви
падково зринуло у Хвильового це екзотичне ім’я? Адже він, 
певно, читав Кобилянську, судячи з того, що прізвище її згадує 
в одному зі своїх памфлетів).

Коли вже говорити про «чоловічий внесок» у фемінний проект 
(«тендерну утопію») Ольги Кобилянської, то не можна оминути 
«Апостола черні». Цей твір, надрукований 1926 року в празькій 
«Новій Україні» Микити Шаповала, в підрадянській Україні 
був табуйований. Згадувати про нього годилося хіба з негатив
ними характеристками: слабкий, тенденційний, позначений на
ціоналістичними ілюзіями. Справді, за «націоналістичною» на
снаженістю рефлексії Юліяна Цезаревича, який мав вирости на 
«здобуваючого великого сина України» і якому уві сні «поклав 
руку на рамено» «Юліюс Цезар Галліус», — можна порівняти 
хіба з пристрасними візіями Миколи Хвильового. Але тут нас 
цікавить жіночий ідеал Цезаревича {pendant Царівни!). Він 
інакше акцентований, ніж у речниць самодостатнього фемінізму, 
і підпорядкований, як усе в «апостола меча», служінню Україні: 
«Для народу боротися, посвячуватися, як за своє особисте щастя, 
ділами і поступованням, се було для него те саме, що любити і 
поважати батька і матір». Та це зовсім не означає якогось 
самоприневолення — він, як і Нестор Обринський, як і Царівна, 
був собі ціллю, але йшлося про міру особистості. Одруження із 
польською шляхтянкою, про що згадує Тамара Гундорова, було 
не відступом від себе, а, швидше, експансією — в значенні по
більшення себе через солідарне розуміння іншого. Можливо, 
в цьому його виборі відбилося й бажання авторки внести 
коректив у раніше не завжди дружні висловлювання її персонажів 
та її самої про поляків.

Юліян Цезаревич виростав під великим впливом свого батька, 
який хотів зробити з нього «апостола черні» (пароха?), що 
«трудився б для свого народу, жив би й сам попри нього, став
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би зразком культури у своїй окрузі...» (Такі ксьондзи були, вони 
свого часу становили значну частину української інтелігенції в 
Галичині й багато зробили для освіти й патріотичного вихован
ня людності. Подібне явище характерне, скажімо, й для Литви. 
Найвидатніший поет Литви Майроніс свідомо обрав місію 
ксьондза для облагородження народу й національної роботи, 
і таких було немало.) До дочок у старого Цезаревича також 
немалі претензії, і він сперечається з жінкою щодо їх виховання. 
«Се, жінко, мало що значить, т. є. ані гарна одіж, ані капелюшки, 
ані навіть гарна зверхність. Те, що щось значить, се ховається 
тут». При сих словах ударяв себе в груди. «О ц е н т р  розходиться, 
жінко. О центр . А коли вони стануть матерями й будуть свої 
діти виховувати, нехай з них виховують силу, характер і залізо, 
а не малпів, що лиш безплідними словами орудують. А щоби 
так поступали і поки таке настане, треба з них також залізо 
творити. Нехай себе вправляють, вчаться себе перемагати, 
стають трудовницями... а тоді будуть колись і громадянками... 
що не зроблять своїй країні сорому [...] Виховуючи свої діти, ми 
мусимо не забувати, що ми їх і для України виховуємо. А вона 
потребує іншого, як досі, ч о л о в ік а ,  іншу ж ін ку » . На запере
чення дружини, що не можна душу дітей деспотизмом ламати, 
він каже, що має на увазі «божественне піднесення духа до яко
гось великого діла»: «Дай молоді сонця, хоч би яку одробину, на 
тверду дорогу життя, а зокрема життя України, що о д е н при
значений вибороти сам собі свою — украдену батьківщину...»

Наскільки цей жорсткий імператив вписувався в «гендерну утопію» 
Ольги Кобилянської? Що Україна потребує н о в о ї ж ін к и , 
н о в о го  ч о л о в ік а , — це вона повторює часто, і цей ідеал, 
безперечно, має і національно-політичний вимір. А інше? Під
креслення передусім материнського призначення жінки? Чи не 
суперечить це «пріоритетам» героїнь її ранніх творів? (Наталка 
в «Царівні»: «...Я й не думаю ніколи виходити заміж». А втім, 
це, швидше, виклик міщухам, в очах яких вона «умна, а навіть 
і хороша, однак я би з нею не женився, мені навіть щось подіб
ного на думку не прийшло б. А потому ота якась нервовість у 
неї, що майже відгадує чоловіка; або очі її — горять вже, заким 
що оповість! Духовна напруженість при ній просто замучує чо
ловіка. Ні, моя жінка не має така бути!») В листі до Степана 
Смаль-Стоцького, якого той зачитав у рефераті на «святочній 
академії» на честь 40-ліття її літературної праці, вона пише — 
«з жестом на будуче», «де не лише сам націоналізм гратиме 
ролю в життю і культурному розвитку України, але де нарід 
повинен іти дальше,здобувати Европу, цебто цивілізацію в своїй
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хаті, в своїй душі, творити свою власну українську кульутург 
Нам треба характерів, робітників завзятих, що беруться за най- 
дрібнішу цеглу, не погорджуючи нею для збудовання держави. 
Бо держава це великий механізм, що потребує крім мотора ще 
і тисячі дрібних і найдрібніших помічників. І всі вони мусять 
відповідати вимогам такого механізму, щоб він став сильний 
проти зовнішнього і внутрішнього ворога, як деморалізація, 
брехня, вузькоглядність, зрада, матеріялізм і т. п., нелад, напад 
ворога і т. д. І жінок нам треба — не ляльок, а героїнь, героїнь 
в хатнім господарстві, в вихованню дітий, героїнь, що могли б 
в данім разі своїм дітям і батьків заступити, героїнь, що, поки
нуті своїми чоловіками, держались би на п ’єдесталі чистоти, 
моралі, і знали би лиш одну ціль — себе, не своє вибагливе “я ”, 
а свої діти»

Як бачимо, це дещо інше, ніж те, що проголошували персонажі 
молодої Ольги Кобилянської. І досить перегукується з наведе
ною вище тезою Юліянового батька в «Апостолі черні». Тобто, 
варто враховувати й еволюцію поглядів Ольги Кобилянської, їх 
спектр, часом незводимий до однозначності, — або й супереч
ливість, інколи еклектичність. Ольга Кобилянська жила в ідео
логічно й інтелектуально насиченому світі й була вельми чут
ливою на його імпульси. Вона — частина цього світу... До речі, 
в аспекті авторитетної нині методології «інтертекстуальності» 
не зайве було б простежити відлунювання в її творах не лише 
ідей європейської філософії й літератури, а й тих дискусій, що 
точилися в українській літературі й публіцистиці (насамперед у 
Галичині) навколо теорій націоналізму, та й фемінізму. Не раз 
можна було б «почути» (то солідарно, то заперечливо) і Донцова, 
і Микиту Шаповала, і Стефаника, і Франка, і Липинського, 
і Осипа Маковея, і Наталену Королеву, Наталю Кобринську чи 
Софію Окуневську. Майже всі вони так чи інакше згадані (де
хто лише побіжно) в праці Тамари Гундорової, і все-таки цей 
український контекст у ній тьмянуватий, приглушений евро- 
пейським. А могли б доречно прозвучати думки Наталі Коб- 
ринської, наприклад, з її статті про «Нору» Ібсена, оскільки 
вплив Ібсена на Ольгу Кобилянську та український фемінізм у 
праці обговорюється.

Втім, побажань завади знайдеться багато. Коли хтось уже багато 
зробив.

(2003 р.)

' Ольга Кобилянська. Альманах у пам’ятку... — С. 279.
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«Птах революції» — так називали друзі Василя Чу- 
гз * мака, який віддав революції і своє молоде життя,
О О С ІІЛ Ь  1 і св ій м олоди й  сп ів.
Ч у /vrah і  Василь Григорович Чумак народився 7 січня 1901 ро

ку в м. Ічня на Чернігівщині в селянській родині. 
Батьки, бачивши потяг його до навчання, подбали 

про синову освіту. Він закінчив церковно-парафіяль
ну та вище-початкову школу в Ічні і 1914 року всту

пив до Городнянської гімназії. В цей час його вже не
стримно вабила література, і сам він писав вірші.

У гімназії панував дух чорносотенства й україножерства. Пізніше в 
оповіданні-спогаді «Що було» сам Чумак згадуватиме сутичку з 
наглядачем:

«— Кто вам разрешает петь эти хохлацкие песни?
— “Хохлацькі”?
— Да, да — хохлацкие!
...Билося серце, а думка питала: “Хохлацькі”?
І чого воно таке болюче, це слово? І це було дуже тяжко».
Вже тоді у Василевій вдачі провідною рисою стає нетерпимість до 

кривди й неправди. Один із його товаришів по гімназії згадував, 
що з-поміж усіх учнів він вирізнявся великою особистою і на
ціональною гідністю. Відповідав на заняттях і екзамени складав 
лише українською мовою, що за тодішніх умов було викликом 
офіційним порядкам. А коли один з інспекторів під час «обходу» 
кімнат виявив зшиток із Чумаковими віршами і захотів його 
відібрати (гімназіальне начальство дуже не любило Василя за 
вільнодумство й незалежність), Василь Чумак узяв його за барки 
і сказав: «Коли ти, подла гадино, кому-небудь скажеш хоч слово, 
то оцими руками задушу т е б е » І  інспектор не зважився на донос.

Та були серед викладачів гімназії і світлі постаті, як-от марксистськи 
настроєний В. Марігодов, навколо якого склався гурток «люби
телей изящной словесности». Гуртківці видавали рукописний 
журнал «Молодые всходы» — його редагував Василь Чумак. 
Юнак багато читає. «З лектури Василевої пригадую Некрасова, 
Бальмонта, Маяковського, Винниченка, Шевченка, Котля
ревського, а особливо Брюсова, Ігоря Сєвєряніна й Олеся»2, —

* Надруковано зі скороченнями в журналі «Україна» (1987, № 24). Тут віднов
лено редакційні купюри.

1 Шиманський Я. Спомини про Василя Чумака / /  ВАПЛІТЕ. — 1927. — № 1. —
С. 138-141.

2 Милоченко JI. Пам’яті В. Чумака / /  Життя й Революція. — 1929. — Кн. 12. — Гру
день. — С. 146.
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свідчить один із друзів. Певно, інтереси, погляди й смаки під
літка ще не сформувалися. У суперечках між прихильниками 
громадянської поезії й «поезії для поезії» він спершу був на боці 
останніх. Але невдовзі від асоціального естетства не лишилося 
й сліду в його душі.

Писати Василь Чумак почав дуже рано, ще в Ічні. Спершу, як і 
багато хто з українських поетів і тих, і пізніших часів, — росій
ською мовою. Але вже в тринадцять літ пише українською цикл 
«Пісні минулих часів» з присвятою «І. П.»: «Велика дяка тобі, 
милий брате, / /  Що ти научив мою музу співати / /  На рідній 
мові...» Ці ще напівдитячі поезії нагадують ранні вірші Лесі 
Українки і, може, й написані не без їхнього впливу. Втім, 
імовірніше припустити, що тут відгукнулися мотиви масової 
«національно-патріотичної», а власне просвітянської, поезії, 
що по-епігонському переспівувала і Лесю Українку, і Франка. 
І все-таки не можна не подивуватися з серйозності роздумів 
13-річного підлітка, якому болить, що «Вкраїна мовчала, мов
чала й мовчить», що її доля «в кайданах німих», а «правда за 
ґратами спить». Відчувається, що це не з чужих слів (хоча б і 
Шевченкових), що це вже початки своєї думи, яка невдовзі 
дістане й соціальне наповнення. Зараз ми як сенсацію сприй
маємо, скажімо, феномен ялтинської школярки Ніки Турбіної 
чи львівської — Софійки Когут. А що сказати про селянського 
хлопчика, який у 12—13 літ не просто віршує, а думає про долю 
свого народу, кидаючи погляд (хай і підготовлений поетичною 
традицією) не лише в минуле («Пробудіться, орли сизі, / /  Ко
заки лихії...»), а й у майбутнє, мріючи про те, «щоб до праці для 
рідного краю / /  Скликать всіх за Вкраїну борців»: «До великої 
праці ставаймо, / /  Хай лютує кривавий деспот. / /  І поможе нам 
той, хто все баче, / /  Хто пригноблений баче народ»! (Надія на 
Бога тут не випадкова, але невдовзі поет шукатиме іншу «точку 
опертя».)

Потім починається, вочевидь, період професійнішого ставлення до 
поетичної творчості. Василь Чумак знайомиться з сучасною 
йому символістською і модерністською поезією, яка розквітла в 
передреволюційні та перші революційні роки (бувши химерним 
комплексом запізнілих відгуків західного та російського модер
нізму — і водночас власних шукань) і до якої більшу або меншу 
причетність мали свого часу багато талановитих поетів — 
М. Вороний, Г. Чупринка, М. Філянський, Д. Загул, В. Бобин- 
ський, О. Слісаренко, почасти й М. Рильський та ранній П. Ти
чина, М. Семенко, який незабаром оголосив війну символізмо
ві з позицій футуризму, та інші.
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Символісти й модерністи прокламували оновлення змісту й форми 
української поезії, її європеїзацію, нерідко коштом втрати со
ціальності... Але В. Чумак був із тих, хто елементи поетичної 
культури символізму, акмеїзму та інших модерністських течій 
ставив на службу поезії революційній, ішов від них до револю
ційного романтизму. І хоча б, здавалося, й історичні обставини 
(перша світова війна), і суспільно-політичні (соціальний та на
ціональний гніт), і обставини особистої долі (в юнацькі роки 
захворів на невиліковну тоді хворобу — туберкульоз легенів) 
могли схилити до культивованих символістами мотивів і об
разів безнадії, смутку, смерті, безсенсовості життя, — їх у нього 
майже не знайдемо. Хіба в кількох віршах («Плачте, конвалії, 
плачте», «Троянда» та ін.) є мотиви «мороку і смерті», «конан
ня», «трупу» тощо, але й їх, мабуть, не можна визнавати за 
принциповий філософський песимізм, вони швидше складни
ки поетичного уявлення про кругообіг життя, оскільки здебіль
ше за ніччю і вмиранням приходить ранок...

Яка ж сила протидіяла і духові модного декадентства, і тискові об
ставин, і знесилюючій дії хвороби? Віра в революцію, револю
ційний темперамент, революційний ідеал — усе те, що починає 
виявлятися в Чумаковій поезії ще з 1916 року, а з весни 1917 — 
бурхає в ній щоразу дужче. А звідки вони взялися? З револю
ційних традицій української літератури, з революційної енергії 
поезії Шевченка, Франка, Лесі Українки. І з того, що В. Чумак 
бачив не лише гніт, а й спротив гнітові, бачив боротьбу трудо
вих мас і віддався їй усією душею. «Я порву ті вінки, що сплі
тались в добу лихоліття...» Він адресується до трудового люду, 
сподіваючись дати розраду, а в перспективі — просвітити й по
вести до мети — визволення: «Хай летять мої думи-пісні-ме- 
теори».

Вражає швидкість громадянського змужніння і політичного про
зріння Василя Чумака. Навесні 1917 року він повертається до 
Ічні і з ентузіазмом береться за роботу в місцевій «Просвіті», 
робить доповідь про Пантелеймона Куліша; у червні пише в 
листі до товаришки, М. Балабаєвої: «Ми молодь. В нас є сили, 
і ми підем на працю рідному народові. Ми, вірю, не заб’ємося 
в шкорлупині власного егоїзму... Ми сміло, одверто підемо...»1. 
Так і йшов Василь Чумак, але дорога йому прослалася нова. 
На просвітянській йому стало затісно й задушно, він вийшов на 
революційну.

' Гадзінський В. Василь Чумак (На руїнах модернізму) / /  Металеві дні. — 1931. — 
№ 5 (II). -  С. 75.
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Взимку 1917 року він вертається до Городні. Можна припускати; 
що десь у цей час зв’язується з лівими елементами партії ук
раїнських есерів. У всякому разі, 1918 року, під час кайзерівсь
кої окупації та гетьманської реакції, він провадить підпільну 
роботу. У вересні 1918 року приїздить до Харкова для зв’язку з 
Гнатом Михайличенком, одним із керівників партії бороть
бистів, яка утворилася внаслідок розколу УПСР, — а потім пе
реїздить до Києва. У вирі революційної боротьби Василь Чумак 
не полишає інтересу до української культури та її пам’яток, 
фольклору. Ось одне зі свідчень: «Як переказав нам Д. Щер- 
баківський, Василь Чумак двічі відвідав його в музеї, цікавився 
низкою історичних питань щодо минулого України, особливо в 
галузі революційних її сторінок та також народних дум...»

Тим часом 1919 року, під час «другої радянської влади» в Києві,
B. Чумак, тоді член УКП (боротьбистів), розгортає бурхливу 
діяльність з мобілізації революційних літературних сил, творен
ня нової, соціалістичної культури. Він входить до групи (Гнат 
Михайличенко —був наркомом освіти, В. Блакитний, М. Семен- 
ко, В. Коряк), що організувала перше українське радянське 
мистецьке видання — журнал «Мистецтво», бере участь у аль
манасі «Червоний вінок» (видання Херсонського окружкому 
Української партії соціалістів-революціонерів, Одеса), готує 
збірку революційної поезії (В. Еллан-Блакитний, К. Поліщук,
М. Семенко, П. Тичина та сам В. Чумак). Виходять часописи 
«Музагет», «Мистецтво», альманах «Земля», «Громада», «Літе
ратурно-Науковий Вісник». Працює «Молодий театр» Леся Кур- 
баса, «Майстерня мистецького слова» при професійній спілці 
митців, «Льох мистецтв»... Вийшли друком «Поезії» В. Коби- 
лянського, «Гімн святій Терезі» М. Семенка, «Розп’яття» Д. За
гула, «Кривавий шум» В. Поліщука. Українська літературна 
секція при НКО планувала широке видання класиків і пере
кладної літератури; із сучасної: П. Тичина, М. Івченко, В. Тар- 
ноградський, М. Семенко, К. Поліщук. Діє видавництво «Кни
гар», з’являються журнали «Барвінок», «Весняні хвилі», альма
нах «Відродження». Це були справді перші весняні хвилі 
великого відродження — невдовзі їх спинили, але вони з новою 
силою піднялися в 20-ті роки). Причетний Чумак і до багатьох 
інших подій у культурному житті революційного Києва. (А воно, 
всупереч поширеному уявленню, було багатим і насиченим: 
організовувалися театри й видавництва, провадилися вечори й

1 ('рофіїв Ів. Перебування В. Чумака на Харківщині / /  Гарт. -  1929. — № 12. —
C. 142.
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лекції, виходили часописи й книжки — і все це не лише в Києві, 
а й у багатьох інших містах України: революція розбудила вели
чезні культурно-творчі сили народу.)

Тоді ж Василь Чумак готує свою першу поетичну збірку, яка поба
чила світ уже після його смерті (хоч датована 1919 роком, але 
фактично вийшла 1920-го). Ця невеличка книжечка, під на
звою «Заспів», справила глибокий і неповторний вплив, особ
ливо на літературну молодь. Вона була і назавжди залишиться 
однією з найдорогоцінніших перлин української поезії.

У книжечці три розділи. У перших двох — «Березневий каламут» і 
«Мрійновтома» — лірика настроїв і станів романтично-мрійли
вої душі, яка шукає самоозначення у світі. Громадянські уяв
лення і соціальні почуття тут ще не вийшли на перший план, 
лише вгадуються за тонким мереживом чарівної символістської 
образності. Втім, елементи символізму у В. Чумака походять не 
тільки і, може, не так із модерністської літератури, як із фоль
клору — вони в нього напоєні соками рідної землі, запахами 
рідного степу: «Я слова таємні / /  У степу збирав». Звідси ж і 
музикальність, лапідарність, синтаксичні редукції. У віршах ба
гато півтонів, серпанків, невідомості, таїни, є й образи суму та 
вмирання, характерні для символістської поезії, але не раз вони 
вже обертаються несподіваним життєствердженням, гімном 
життю — адже вмирає старе в ім’я вічного оновлення: «Час би 
й до могили, розуми холодні. / /  Молоді ж — дорогу! Молоді — 
усе!» Ще напередодні революції та в перші її дні Василь Чумак 
протиставляє свою поезію декадентській, занепадницькій; шу
кає барв і мелодій, щоб виразити «молоді палкої пориви бурх
ливі, думи, ідеалй, мрії золоті», — хоч ще й розпливисті трохи, 
туманні (що узгоджувалося і з поетикою символізму). З цього 
погляду цікавий, наприклад, вірш «Айстри». Якщо в тогочасній 
поезії образ айстр часто ставав символом безборонності краси і 
минущості життя, то тут з’являється і новий просто зухвалий 
для такого контексту мотив: «— Ми хочем жити!.. — Ми хочем 
сміху!.. — Ми хочем шалу і марсельєз!..»

І ці «Марсельєзи» прозвучали в третьому розділі збірки — у «Циклі 
соціального». Це вірші вже тієї пори, коли поет творив «золо- 
токуті гімни» революції — як творили їх у цей самий час
В. Маяковський, Є. Чаренц, М. Гафурі, С. Айні... В 20-ті роки 
дехто висловлював думку, що «Цикл соціального», бувши вер
шиною громадянського самовиявлення, поступається, однак, 
решті Чумакової поезії художністю. Але неважко помітити ви
соку художню досконалість циклу. З погляду і метафорики, 
і лексики, і ритмомелодики, і експресії, і змісту особистості
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ліричного героя, магнетизму цієї особистості — маємо очевид
не збагачення і посилення. І хоч сам В. Чумак у цей час розви
вав пролеткультівську теорію поезії як оформлення «колектив
них» соціальних емоцій (у статтях «Євангеля Новітнього Запо
віту» та «Революція як джерело»), однак, усупереч власній 
теорії, зате у згоді з природою мистецтва та природою власного 
таланту, він зміг оті «колективні» соціальні емоції повсталого 
люду передати крізь глибоко суб’єктивні емоції романтичної 
бентеги і революційної самопожертви, крізь свою глибоко не
повторну особистість, у якій поєднувалися бурхливість і ніж
ність, рішучість і мрійливість. У цьому була таємниця влади 
Чумакової поезії над душами людей; у цьому й принципове 
значення «Циклу соціального» для майбутніх шляхів українсь
кої поезії. Про силу цієї поезії, рідкісної за енергією і лаконіз
мом вислову («структура» його могла б стати предметом спе
ціального дослідження) може свідчити і те, що багато Чума
кових строф стали «крилатими», увійшли в літературний побут. 
А в 20-ті роки вони взагалі були в усіх на вустах.

Про цей магнетизм Чумакової поезії та всього його образу так сво
го часу сказав Яків Савченко: «Чумак прийшов до нас без по
пелу й тліну спалених, спустошених душ, без почувань і роз
пачливого гнітючо-рефлекторного ліризму попередньої духов
ної культури, увільнений цілком од отруйно-розкладницьких 
еманацій всієї духовно-мистецької спадщини рабських по
колінь.

Прийшов у всій привороженій красі одноцільності, в гарячому ко
лориті передоднево-наближеного майбутнього, у заграві рево
люції і катастрофи старого світу»

Ця пристрасна характеристика в чомусь спрощує, збіднює образ 
Василя Чумака, але адекватно відтворює його сприйняття в колі 
«лівої» української інтелігенції революційної доби.

За своє немилосердно коротке життя В. Чумак, крім кількох десят
ків поезій (чимало з них були розшукані й опубліковані вже 
після виходу «Заспіву» й доповнили уявлення про автора), 
встиг написати низку прозових творів, а також критичних ста
тей і рецензій.

Його «Портрет пролетарських поетів» є цінним безпосереднім свід
ченням про літературне життя революційної пори та формуван
ня перших паростків української пролетарської літератури. 
Літературна нотатка «Ятка мистецтва» перейнята гнівом проти 
«викидьків Революції», проти «ганебного, реакційного» в «добу

1 Савченко Я. Василь Чумак / /  Мистецтво. — 1920. № 1. — С. 46.
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громадського присмерку»; з неї видно, як принципово про
тистояв Чумак декадентству й індивідуалізмові. Проти безідей
ності, аполітизму, епігонства спрямована і рецензія «Музагет», 
цікава також і схвальними згадками про П. ТичинутаЛ. Курбаса. 
У В. Чумакові крилися неабиякі потенції організатора літератур
ного руху і теоретика чи то, швидше, «маніфестанта» ідейно-есте- 
тичних принципів пролетарської літератури. Це засвідчують його 
статті «Євангеля Новітнього заповіту» та «Революція як джерело». 
Не вільні від пролеткультівських уявлень про «колективну твор
чість», вони, проте, і сьогодні живі своїм пафосом оновлення 
мистецтва, оновлення життя силою мистецтва (ідея, характерна 
для революційних епох) і водночас розумінням його як частки 
революційного процесу, як «молекули соціально-економічного 
організму»; нове мистецтво мислиться як похідне від революції: 
«Революція заховує в собі, у величі свого процесу, невичерпні ху
дожні вартості». Революція — одночасно і джерело, і творчий 
об’єкт мистецтва! Цікаві й спроби з’ясувати «соціопсихологію» ре
волюційного мистецтва, хоч і тут багато доктринерства.

31 серпня 1919 року Київ захопив денікінський корпус генерала 
Бредова. В перші ж дні розгромлено українські установи; В. Чу
мака заарештовано, як і багатьох інших «червоних», «мазепин- 
ців» і «підозрілих». У Лук’янівській в’язниці він не втрачає духу, 
разом з друзями організовує самонавчання («пролетарський уні
верситет 9-ї камери»), складає програму часопису в’язнів і ба
гато працює, читає, про що свідчить його «Щоденник». Робить 
виписки з прочитаного; список праць з історії мистецтв, з якими він 
планував ознайомитися, містив близько ста назв. У жовтні, ско- 
риставшися панікою серед денікінців у зв’язку з рейдом Червоної 
кінноти, він тікає з в’язниці і продовжує підпільну роботу. Щойно 
врятувавшись, він, певно, вірив у свою щасливу зорю. Готувався 
до великого життя, громадив сили й думки. Та цього разу доля 
зрадила його. Денікінська контррозвідка вистежила нелегальні 
сходини на Звіринці. В ніч з 20 на 21 листопада 1919 року Василя 
Чумака розстріляно разом з Гнатом Михайличенком та групою 
більшовиків. Газета «Киевлянин» повідомила про розстріл «неко
его боротьбиста, принимавшего в свое время участие в работе 
петлюровской чрезвычайки» (!) — «ще й на пам’ять покійного 
поета кинули білогвардійці тавром петлюрівця!»

Для молодої української радянської літератури Василь Чумак став 
легендою. В 20-ті роки про нього було створено натхненні вір
ші й оповідання, зібрано чимало біографічного матеріалу. Його

1 Гадзінський В. Василь Чумак (На руїнах модернізму) / /  Металеві дні. — 1931. — 
№ 6 (12). -  С. 76.
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пам’яті присвятив М. Семенко своє: «Розніміть пальці -  гудить 
марсельєзи, / /  І в труні червоний гнів». «Земля рясніє Чумаками, 
Михайличенками росте, / /  І гарту полум’я цвіте», -  стверджував 
безсмертя Чумакового пориву В. Блакитний. А пізніше М. Ше
ремет закликав: «О, дайте Чумакових ритмів, / /  Заліза дзвін, 
бетону тон!» П. Усенко свідчив: «Кілька тижнів ми, група літе
ратурної молоді — комсомольців, обговорювали питання: хто 
наші літературні предтечі. Казали — Василь Чумак, стиль його, 
патос, смерть, навіть така трагічна, — це ж революція. Чарівний 
романтизм у крові реалізму. І до цього такий близький Василь 
Еллан. — Це ж нам його читати — “Ударом зрушив кому
нар”, — читати нам. “Бурями сійтеся, бурями” — В. Чумака»1.

Імена Василя Чумака і Василя Еллана-Блакитного не раз і не ви
падково ставлено поруч.

Постать Василя Чумака назавжди залишиться однією з найбільш ро
мантичних і хвилюючих в історії літератури. Але треба сказати, що 
були дуже схожі долі і в інших національних літературах. Такі, 
наприклад, башкирський поет-комсомолець Шамун Фідаї (1903— 
1920), який загинув від рук білогвардійців сімнадцятирічним, і ка
захський поет Баймагамбет Ізтолін (1899—1921) — також трагічно- 
рання жертва білого терору. Долі і творчість цих юнаків засвідчу
ють, яку революційну енергію і романтичний порив збуджувала 
боротьба народів Російської імперії за своє соціальне та націо
нальне визволення і які яскраві, бентежні постаті вона народжу
вала. Пам’ять про них свята для їхніх народів. Але й ширше людс
тво повинно б знати про них, як про хвилюючі образи людських 
поривань і революційної самопосвяти.

(1987р.)

ААиКОЛО і Він починав як поет, і на початку 20-х років
НВиЛЬОВиО * І його поема «В електричний вік», збірки «Моло

дість» (1921) та «Досвітні симфонії» (1922) ді
стали чимало схвальних відгуків критики. В ньому 

вбачали одного з провідних представників «про
летарської поезії», адептом якої він себе оголошу

вав. З відстані часу видно, однак, що «пролетарською» 
в ній була швидше риторика — втім, щира, від великого бажання

'Давид К. Образ Василя Чумака в українськії! художній літературі 11 Молод
няк. -  1929. -  № 12 (36). -  С. 82.

* Друкується вперше; використано також лекцію, тірочитану в Києво-М оги- 
лянській академії 1 вересня 2005 р.
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стати виразником уявного світу уявного (бо ще тільки народжу
ваного) українського робітничого класу.

Збірку «Молодість» відкриває свого роду декларація прощання з «ла
нами, городами» і причащання до «заводів» та «руднів»: «Приніс 
вам слово-злато / /  Яскравого Франка». А вже у «Досвітніх сим
фоніях» він ніби й не неофіт, позиціонує себе твердо: «Аз єсмь 
робітник...» Та наступні рядки зраджують великоміського ін
телігента, який тільки намагається грати роль робітника: «Моя 
буденна блюза — що погляди сині коханки / /  ...вмить помутні
ли від шторму / /  в поглядах синіх коханки / /  стогнуть пороги 
//...в  поглядах синіх коханки / /в  муках рожеві дороги».

Молода українська радянська поезія дуже хотіла бути «проле
тарською», робітничою, сподіваючись на цій арені утверджува
ти свій ідейний і естетичний поступ. Якоюсь мірою ці надії 
справджувалися. Але, мені здається, тут радше можна було б го
ворити про В. Еллана-Блакитного, навіть В. Гадзінського, в ін
шому сенсі — про В. Сосюру. Поезія М. Хвильового якщо і 
вносила щось нове, то швидше енергійним експериментуван
ням із верлібром (хоч і тут він не був самотнім), грою з прозаїч
ними інтонаціями та пристрасною публіцистичністю. Талант 
Миколи Хвильового «вимагав» виходу на ширше текстуальне 
поле, де поетична уява і залюбленість у самоцінне слово поєд
нувалися б із безпосереднішим поданням стихії буття, картин 
людських доль... І вже перша збірка його оповідань — «Сині 
етюди» (1923) — визначила його шлях у прозу й могла б зовсім 
заслонити його образ як поета, коли б образ той не жив і в його 
прозі.

Поетичну компоненту прози Миколи Хвильового відзначали всі 
його сучасники. Про особливості його стилю посутньо писали 
ще Сергій Єфремов, Олександр Білецький, Олександр Дорош- 
кевич. Однак його творча лабораторія залишилася недостатньо 
дослідженою. Тут здогадно можна додати, що одним із елемен
тів його стилістичної експресії було щедре і вміле використання 
мовної практики різнохарактерного (соціально, культурно, пси
хологічно) люду розвированої революцією України. Микола 
Хвильовий мав рідкісний талант не лише бачити, а й чути — 
і в почутому вловити момент самовиражальності: і людина, 
і подія розкриваються в експресивному слові. А це був час, коли 
соціальний побут заполонило неконтрольоване, емоційно-вибу
хове, агресивне слово. І в калейдоскопі хаотичних лексичних 
спалахів, вибухів постають різні сторони, різні рівні того дій
ства, яке називалося революцією, та того, що за нею прийшло. 
Недарма жадібно вбирали в себе це слово — від прототипів
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своїх персонажів і для своїх персонажів — Борис Пільняк, Ісаак 
Бабель, Андрій Платонов у російській літературі, Григорій Ко
синка, Андрій Головко, Іван Сенченко — в українській. Втім, 
найбільший талант чути мав у нашій літературі, мені здаєть
ся, Володимир Винниченко. Але й порівняно з ним у Миколи 
Хвильового соціально-психологічний діапазон «слуху» ширший.

Уже в перших новелах Хвильового окреслюється те, що стане го
ловним його внеском у зображення революційної доби та пер
ших пореволюційних літ в Україні: широка картина її драма
тичних суперечностей — у соціальному й національному розти
нах. Власне, на цих суперечностях зосереджувалася чи не вся 
українська література 20-х років (і не випадково літературу піз
нішу — «соціалістичного реалізму» — орієнтовано на зовсім ін
шу концепцію, що підкреслювала переможну ходу більшовиз
му, його безальтернативність). Але у Хвильового обсяг цих су
перечностей чи не найбільший, і водночас вони постають не в 
системності, а з хаосу життя; тут можна говорити про художню 
силу мозаїки випадкових епізодів, що ніби самі шукають один 
одного за ефектом несподіваного резонансу. Навіть на кількох 
сторінках новели «Життя», першої у збірці «Сині етюди», у тра
диційний побут села, яке «не любило комуністів» і де тепер 
«майже кожного дня ховали когось», входять короткими штри
хами і «карний загін», і комуніст Мишко, якого «повстанці не 
вбили» і який «знову збирає продподаток», і співанки про 
Леніна, Троцького й Махна; і партизани, що «вже не ховались 
у лісах і приходили з повинною»; і дівчина, якій хотілося життя 
«світлого, молодого», але життя вже кинуло «свою першу важку 
тінь на її прекрасну молодість»... А над усим цим — гетьмансь
кий ліс, Гетьманщина, Гоголь, татари, Карло XII... і знову 
«Гоголь, Мазепа, Карло XII». І зразу ж: «Моя люба соціялістич- 
на Україно! Степи, шуліка і літнє сонце виходить за обрій, а за 
ним молочна стежка співає білих, а може й червінькових пі
сень, мукають корови, з пасовиська бредуть — і далі — далі. 
Ферми, електричні плуги... машини, фабрики, заводи... Ах!..
І далі — далі... Молочна стежка співає — яких пісень?»

Це не риторичне ухиляння від визначеності історичної перспекти
ви (і ретроспективи) — це діапазон історичних суперечностей 
та життєвих колізій, що їх мріялося подолати в романтичному 
національно-революційному пориванні і що насправді пере
ростали у внутрішнє роздвоєння, а потім і в неминучість трагіч
ного вибору між Україною і московським більшовизмом. Але 
поки що зерна цього трагізму лише бубнявіли й проростали.

ЛІТЕРЯТУРНІ ІНим ■. J  HPUHUUl
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Мозаїчність, фрагментарність, калейдоскопічність «уламків» реаль
ної дійсності разом з імпровізаційністю ідеологічних та оціню
вальних реплік автора-оповідача й персонажів — це, по-перше, 
імітація природності, ненавмисності, «саморепрезентативності» 
життя; по-друге, свідчення того, що нова реальність ще тільки 
укладається, і цілісне художнє осмислення її ще не визріло; по- 
третє, тут можна припускати й певну мистецьку «хитрість» — 
уникання однозначності за умов політичної цензури й само- 
цензури. Принаймні пізніше цей останній момент відчувати
меться виразно.

Так само спонтанно-мозаїчно постають соціально-побутові колізії 
перших пореволюційних літ («Колонії, вілли...») та колізії ідео
логічно-психологічні («Редактор Карк») — з відповідними рів
нями деміфологізації революції. У «Редакторові Карку» бачимо, 
власне, перші розколини у свідомості революціонера, муки не
порозуміння і втрати віри, коли бачиш очевидну невідповід
ність досягнутого — наміреному. І коли «товариш Шкіц», «су
ворий і булий член ЦК есерів», уже притягуваний до радян
ського суду, але поки що відпущений, говорить: прогавили 
Україну, «прогавили — і пішла від нас. Україна пішла», бо «ми 
не політики. Ми поети. Нема в нас і північної жорстокості. Ми 
романтики», — то редактор Карк (почасти альтер-его самого 
Хвильового, за визначенням 1. Кошелівця — «націонал-ко
муніст») не може нічого заперечити, бо й сам бачить: «Варязька 
сила — велика, велетенська, напирає, ще напирає...» Отож: 
«Навіщо було бунтувати? Я щоденно читаю голодні інформації 
з Запоріжжя. І я згадую тільки, що це була житниця». Карк ба
чить заперечення мрії про українську політичну ідею й тради
цію — в реальному псевдостоличному Харкові: «Чудово: смер
дюче, промислове місто велике — забуло слобожанське наро
дження, забуло слобожанські полки, не утворило американської 
казки; не йшли будинки в хмари...», — але переконує себе, що 
«чудові легенди революції теж виростають тут», бо «воно ховає 
сьогодні в своїх завулках криваві легенди на сотні віків».

Так само епізодичні спалахи — афористичними репліками! — полі
тичних суперечок у «Синьому листопаді» дають відчути нарос
тання кризи революційності всередині самого революційного 
табору. Певною мірою про внутрішню муку самого Хвильового 
можна висновувати з діалогів між комісаром бригади Вадимом, 
романтиком і патетиком революції, та його скептичнішою под
ругою Марією. Важко сказати, в чиїх словах більше Хвильового — 
Вадимових чи Маріїних. «...Я закоханий у комуну. Про це не 
можна казати нікому, як про перше кохання. Тільки тобі. Це ж
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роки, мільйони років! Це незабутня вічність [,..| Але подумай: 
стоїть неопоетизований пролетаріят, що гігантським бичем 
підігнав історію, а поруч нього стоїмо ми з своєю нудьгою, 
з своїм незадоволенням. Хіба це природно?» ~  Вадим. Марія:
«А що ж оспівувати? Всяку сволоч... тільки тому, що вона зветь
ся комуністом?» Вадим: «...Я дивлюсь на нашу сучасність з 
XXV віку, коли наша сучасність сива. Тому-то я в неї й надто 
закоханий [...] І що наші трагедії в цій величній симфонії в 
майбутнє? [...] Дивись, Маріє, на нашу сучасність... з XXV віку... 
Пам’ятаєш: Домбровський, Россел, Делеклюз...» (виділено у 
Хвильового. — І. Дз.). А Марія думала «про глухі завулки нашої 
республіки, де увечері молодь співає Інтернаціонал, а вранці 
йде робити на глитая...»

За всім цим неважко вгадати внутрішню муку самого Хвильового 
з його сприйняттям революції як «голубиної книги вічної пое
зії — світової, синьої», як «правди тисячоліть» — і його ж ба
ченням «вікових підвалин темряви» та «харі непереможеного 
хама» — «всефедеративного міщанства». Прикметно, що дія від
бувається в передгір’ях Північного Кавказу, згадуються Колхіда 
й Шаміль, хоч і говориться про «нашу республіку». Тому, що 
Марія — «дочка південної Кубані»? (Певно, вона не одна була 
така: через тридцять з лишком років романтичну повість про 
Таню Соломаху, революціонерку-українку на Кубані, написав 
Сергій Плачинда.) Чи це — спосіб «екстериторіалізації» україн
ської теми, українського комплексу?

Микола Хвильовий свідомо долав наперед задану «упорядкованість» 
класичної реалістичної прози, що, на його думку, не здатна 
була відтворити творчий хаос революційної доби, її бурхливе 
палахкотіння, її болісні контрасти. Потужні рвані ритми Хви
льового передавали схвильоване дихання немовби не самого 
лиш автора, а й доби. Імітуючи імпровізацію, він досягав емо
ційної переконливості, враження правдешності — наче віддавав 
голос самій дійсності. Для відтворення історичної динаміки 
вдавався до політично наголошених репортажних колажів у дусі 
Дос Пассоса. Досвід і темперамент поета надиктовували йому 
пронизливу метафорику («ранком, коли пролетять тьмяні одуди 
світанку...»); або, навпаки, «прості», як часом у Єсеніна, епіте
ти, що на гребені ліричної хвилі втрачали свою звичність і да
вали відчути незглибимість настрою («...і стоїть той тихий осін
ній сум, що буває на одинокому ставку, коли не листя, а золо
тий дощ ізлітає з печальної білоногої берези, коли глибокою 
пустелею відходить голубе небо в невідомий дальній димок...» — 
зачин «Повісті про санаторійну зону»); промоиисті рефрени та
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рясні асоціації за звучанням слова: «Отже, про глухе слово: 
Гапка. Гапка — глухо, ми її не Гапка, а товариш Жучок. Це так, 
а то — глухо. А от гаптувати — це яскраво, бо гаптувати: виши
вати золотом або сріблом... А то буває гаптований захід, буває 
схід, це коли підводиться або лягає заграва. Гаптований — за
пашне слово, як буває лан у вересні або трави в сіновалах... 
Гапка — це глухо. Ми її: товариш Жучок» («Ют у чоботях»); 
або: «На нічній зміні були: Остап, Юрко. Юрко: гори Юри 
(Швайцарія), юрта, за юртою тайга — холодна, в снігах: бори, 
бори і нема їм краю» («Юрко»). До цього ще — постійні міс
тифікації, «перескоки» з теми на тему, з думки на думку — щось 
ніби імпресія інтелектуальних барв...

Фактично маємо у Хвильового поетику потоку свідомості, але не 
аналітично організованого і не натуралістично експонованого, 
а лірично-експресивного, сконценрованого, «точкового», в конт
рапунктах. І головне — це потік свідомості не замкненої в собі, 
не інтроспективної, а екстраспективної, розімкненої в світ бо
ротьби політичної та національної — тобто в цьому потоці 
індивідуальної свідомості відлунюють і атмосфера часу, і ти
пові або й нетипові думки людини того часу, і важливі суспіль
ні ідеї...

Манера письма Миколи Хвильового викликала несприйняття не 
лише у рутинного читача, а й у частини літераторів та літера
турної критики, і йому нерідко доводилося робити популярне 
(іронічне) роз’яснення своєї естетичної позиції змістовним еле
ментом літературних текстів. Приміром, уже в одному з ранніх 
оповідань — «Редактор Карк» — Микола Хвильовий вдається 
до іронічної полеміки з уявним читачем (фактично — із стерео
типами критики). Автор дотепно обігрує типові претензії, яки
ми, певно, йому дошкуляли, і демонстративно здійснює своєрід
ну деконструкцію своїх оповідних прийомів. «Мої любі чита
чі!» — імітує він довірливу люб’язність. Й одразу ж показує свої 
гострі романтичні кігтики: — «Я боюсь, що ви мою новелю 
не дочитаєте до кінця. Ви в лабетах просвітянської літератури. 
І я поважаю. Але творити то є творити. Да [...] Солов’ї неодна
ково співають, прислухайтесь. Свої Моцарти, Бетговени, чув 
і Лисенка-солов’я...» І далі: «Зауважте, як пишуть молоді ук
раїнські письменники. Ви їх, мабуть, не знаєте, а їх треба зна
ти, це ще в Шевченка написано. Є повір’я, що наші діди всі 
грали на сопілках, тим-то й мова така музична. Наші діди були 
чабани і виганяли товар по синій росі, а біля підбитого бурею 
дуба грали на сопілках. А от Рабіндранат Тагор також народив
ся в нетрях. Так от, зауважте, вони родились в нетрях і заблу-
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кали в нетрях. Це погано. Я виходжу на новий шлях, і метгі 
радісно. Поперед мене горить зоря, як і колись горіла. Я її кла
ду в своє волосся — і вона горить інакше. Да...» І в «Арабесках»: 
«Вмирала стара форма, як лицарство, як запорожці. По таєм
них лабіринтах мистецтва мчав вітер із незнаного краю».

Знов і знов автор «піддразнює» свого читача або досить зухвало 
його «морочить». Скажімо, називає оповідання: «Свиня»; ні ре
альної, ні метафоричної свині там не фігурує, і лише в кінці 
автор подає ремарку: «А про свиню я так нічого і не сказав. І не 
скажу. Свиня для того: “підложити свиню”; не сказати про сви
ню — це прийом». То починає оповідання з якоїсь репліки ні
бито посеред розмови («Кіт у чоботях»), то уриває «на найці
кавішому місці» («Юрко»); то, поставивши фінальну крапку, 
раптом освідчує, що насправді ж було не так («Із Вариної 
біографії»). Атестує своїх персонажів екзотичними іменами: 
«Народився я (Сойрейль, припустім, бо для мене просвітянсь
кий реалізм — “к чорту”... навіть у прізвищах, бо я його ор
ганічно “органонами” не виношу)». Або: «Мені хочеться гово
рити не на тему, і я говорю». Говорить про те, що «революція 
творить новий  побут, і треба писати революційний побут». Що 
є «пролетарська поезія, в українській літературі вона утворює 
добу, а може епоху...» І що сам не знає, «яка композиція моєї 
новелі»: «важко торувати... твердий грунт, реп’яхи...» А потім 
агресивніше, ввівши «Уривок із мого щоденника»: «Міркую про 
сучасну українську белетристику. Думаю так: іде доба роман
тизму. Хто цього не розуміє, багато втратить. Реалізм прийде, 
коли з робфаків вийдуть тисячі, натуралізм — коли конче за
паскудимо життя».

Це виглядає на трохи глузливий «лікнеп» із модерної поетики для 
рутинного читача й недоброзичливого критика, але насправді 
авторські нібито «розхристані» репліки є структурними опора
ми оповіді, тримають укупі весь її матеріал і виконують на рівні 
фабули ту роль, яку щодо лексики й стилістики формалісти 
призначали «очудненню» («оновленню»). Звісно, саме собою 
таке «оприлюднення» автора та його втручання в оповідь, уст
рявання в гру з читачем уже не були новиною в тогочасній 
прозі, — але Хвильовий скоряв темпераментом, спонтанністю й 
невичерпною вигадливістю своїх бурхливих екзерсисів, в яких 
виявлялася нестримність його романтичного духу, що потребу
вав підпорядкування структури — імпровізації, ширше — тій 
творчій енергії, яку він трохи пізніше назве «романтикою ві- 
таїзму». Діапазон її — від естетизації біологічного первня та ро
дового інстинкту (коли голос «прадідівської червоної крові»
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озивається на всіх рівнях життя) до крайньої емоціоналізації 
соціальних почувань та інтелектуальних ідей, — а все це огор
нене переживанням природи як космічного буття.

Серед критичних відгуків на «Сині етюди» слід згадати блискучу 
статтю Олександра Білецького «В шуканнях нової повістярської 
форми», яка відзначалася чи не найпроникливішим розумінням 
поетики Хвильового. «...Питання про техніку, про майстерство 
не є вузько спеціальне, — наголошував літературознавець, — і ці
каве не для одних робітників літературних студій та професіо
нальних письменників. Справді, непідготовлений читач, від 
Грінченка перекинувшись до Хвильового, розгубиться іменно 
перед формою “Синіх етюдів”. Чому “Сині”? Чому у багатьох 
оповіданнях начебто нема ні початку, ні кінця? На якій підставі 
автор втручається щохвилини в хід оповідання, розбиваючи у 
читачів всяку ілюзію? І що це за оповідання: ні звичних, закруг
лених описів природи, ні характеристики дієвих осіб, ні змалю
вання їхньої “психології”... Якась нарочито неохайна, незв’язна, 
до зухвалості невимушена розмова, що починається з середини, 
обривається там, де начебто почав щось розуміти і зацікавлю
ватися...» Так і в російській літературі, нагадує О. Білецький, 
«інтелігентний» читач, який «зупинився в своїм художнім роз
витку на Чехові та Горькому, бурчить, стакнувшись з прозою 
Ремізова або Замятіна, одмахується з нестямінням від Андрія 
Белого і рішуче обурюється, взявшись за Пільняка або Всеволо
да Іванова»1.

Таке враження, що О. Білецький «відштовхується» від полемічних 
пасажів Хвильового у «Редакторові Карку» або, в усякому разі, 
солідаризується з ними.

Пізніше, готуючи перше видання своїх творів (вийшло в ДВУ 1927 ро
ку), Микола Хвильовий пише «Вступну новелю», де наголошена 
імпровізація набуває характеру романтичного гротеску, в якому, 
одначе, вгадуються й затамовані трагічні ноти, коли він шаржує 
дошкульно-несправедливі закиди критиків {«Впливи. Я пого
джуюсь з тими вельмишановними критиками, що не бачать у 
моїх творах нічого оригінального. Вони мають рацію: весь я в 
лабетах пільняковщини та інших серапіонових братів. Мова. 
Мова моїх творів надзвичайно кострубата. Окремі вирази бува
ють буквально безграмотні...»).

Ця «Вступна новеля» могла б здатися трохи запізнілою. Адже на 
цей час була вже очевидною еволюція Хвильового в бік опану-

1 Белецкий О. В шуканнях нової повістярської форми / /  Шляхи мистецтва. — 
1923. -  № 5. -  С. 60, 59.
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вання ширших епічних форм і дальшого збагаченим іірийойів 
оповіді. Досить порівняти раннє оповідання «Колонії, вілли» з 
пізнішою повістю «Санаторійна зона» (однотипні за темою й 
матеріалом), щоб побачити, наскільки змінилися композиція й 
стилістика у Хвильового. Записи анонімної хворої (форма ав
торського коментаря?), листи анарха й до анарха, то епатуючі, 
то розпачливі спогади й зізнання чекістки Майї, сентименталь
ні монологи сестри Катрі, поривання до самогубства юнака- 
ідеаліста Хлоні, садистичне шпигунство метранпажа Карно — 
все це тримає читача в напрузі сюжетною інтригою і створює 
ідеологічну й психологічну багатовимірність повісті, формує 
широку соціальну та житейську площину оповіді. (Звертає на 
себе увагу те, що Хвильовий воліє бачити своїх персонажів у 
ситуації випадання з їхнього звичного, рутинного житгєдіяння; 
і в «Повісті про санаторійну зону», і потім у «Вальдшнепах» — 
це стан певного внутрішнього вивільнення, дозвілля, коли 
можна віддатися балачкам, мріям, забаганкам, і цей своєрідний 
душевний комфорт, попри свою відносність, розширює простір 
самовиявлення і дає можливість зосередитися — кожному — на 
своїй idee fixe, на філософських фантомах.) Але водночас Хви
льовий не відмовляється від ліричних імпровізацій (хоч тепер 
почасти «передовіряє» їх своїм персонажам), від «появи» автора 
(тут — під машкарою анонімної хворої) і втручання в розвиток 
сюжету — і вважає за потрібне й далі продовжувати свою есте
тичну полеміку, тепер уже вустами тієї ж таки «хворої»: «...Рівне, 
спокійне письмо ніколи не передасть запаху епохи, коли цю 
епоху пише сучасник. І мої далекі нащадки, витягнувши з архі
ву ці нерівні рядки — я вірю! — мисленно стиснуть мою руку й 
скажуть: воістину ця женщина вміла любити».

Хвильовому й далі доводилося бронити свою манеру письма, хоч її 
високо оцінювали авторитетні в літературі люди. Спроби комп
рометувати його тривали — зокрема, як буцімто епігона Піль- 
няка. Навіть Кость Буревій, багато в чому погоджуючись із 
Хвильовим, усе-таки писав, що про нього «краще пош ука
ти відповіді в творах російських письменників — А. Белого та 
Б. Пільняка»1. У нього справді є чимало схожого з Пільняком, 
можна припускати й певний вплив, але переважало те, що дик
тувалося самим матеріалом і атмосферою революційної доби: 
соціально-побутові й настроєві контрасти, динаміка (або й 
хаос) «високого» і «низького», калейдоскопічність кадрів життя. 
Але Пільняк — скептичний обсерватор, а Хвильовий — трагічний

' Кость Буревій. Європа чи Росія? — М., 1926. — С. 27.
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адепт революції, на зміну пронизливій вірі якого приходило 
таке саме пронизливе розчарування. Ідеологічні пасажі, публі
цистичність — це теж те, що «жило в повітрі» і не було аж ніяк 
власністю самого Пільняка; у Хвильового вони органічніші. 
Репортажність, часом у форматі панорами, — це швидше вплив 
молодого тоді кінематографа. Найхарактерніше для компози
ційної техніки Пільняка — «гра» на зміщуванні площин оповіді 
та зміні її щільності — справді є однією з найважливіших рис і 
манери Хвильового, але, по-перше, це те, що й раніше визріва
ло у російській та світовій прозі, по-друге, у Хвильового все це 
пронизане його скоряючою ліричною пристрастю і часом уже й 
не сприймається як «прийом», хіба автор навмисне про це на
гадає. Нарешті, синтаксис Пільняка порівняно із синтаксисом 
Хвильового виглядає навіть трохи архаїчним, а лексика револю
ції у Хвильового багатша. Варто згадати, що ще О. Білецький 
радив не перебільшувати вплив Пільняка на Хвильового. Вже в 
наш час з’явилося дослідження О. Вечірко «“Мертва дорога”, 
яка не веде до храму (М. Хвильовий і Б. Пільняк: творчі пере- 
гуки)» (Кіровоград, 2002). У ньому авторка слушно надає пере
вагу компаративістським зіставленням перед «впливологією». 
До речі, чи не найбільше «впливів» і просто запозичень нара
хував Хвильовому відомий літературознавець в еміграції М. Му
хин у коротенькій рецензії на збірку «Сині етюди»: Кнут Гамсун, 
Володимир Винниченко, Марко Вовчок...1

Не дуже справедливі й закиди у псуванні української мови. Хви
льовий (як раніше Винниченко) не міг бути глухий до мови, 
яка панувала в побуті революції — напівзросійщених селян та 
пролетарів, не кажучи про переважно денаціоналізований люд 
із професійних революціонерів, військовиків, «інтернаціональ
них загонів» — китайців, латишів тощо, різного «комуністично
го» чиновництва (до характеристики національної і мовної си
туації в Україні: у «Силюетах» згадується якийсь «ячейківський 
губерніяльний секретар», що «кричить на всю горлянку: “Што 
тут развешалі разних Мазепов да Коцюбінскіх!”», — інший: 
«Проехал двєсті вьорст по Україне і не нашол мови, но зато, 
правда, нашол українскіє настроєнія»). Хвильовий не міг не 
дати відчути читачеві цей «батиїв» мовний полон; як художник, 
він знаходив тут і певну експресію, не уникав навіть вульгариз
мів; водночас над цим мовним болотом підносилося високе 
небо його лірико-патетичного стилю, нерідко осяяного й пое
тичними біблеїзмами, свого роду «революційною» молитовністю
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(революційна патетика завжди експлуатувала Ьіблію), — а якщо 
в ньому й зблискували маленькими летючими метеорами окремі 
русизми чи жаргонні словечка, то вони тільки підкреслювали 
глибину небесної блакиті.

Зрештою, щоб вистояти перед недоброзичливістю заздрісників і 
недотеп, Хвильовому вистачало іронії та притерпілості. Але де
далі частіше за його романтичною бравадою приховано звучить 
усвідомлення свого конфлікту з добою («Я вірю в “загірну ко
муну” і вірю так божевільно, що можна вмерти. Я — мрійник і 
з висоти свого незрівнянного нахабства плюю на слинявий 
“скепсис” нашого скептичного віку»),

В атмосфері наростання й загострення цього конфлікту Хвильовому 
тільки й залишається, що боронитися своїм невиправним ро
мантизмом: «...Хай живе життя! Хай живе безсмертне слово! 
Хай живе тропічна злива [...] Я — вірю!» Це також і віра в свою 
творчу силу: «...Коли сказати, що я можу бути автором тільки 
одного твору, який хочу написати через багато років і до якого 
я дійду, очевидно, через етюди, то це вже буде рішуче все!» 
Але й тут у цю віру входить тривожно історичний масштаб 
(«...Попереду мене стелиться великий життьовий шлях. Він по
чинається десь у минулих віках і шкутильгає осінньою елегією 
через шведські могили, через Сорочинський ярмарок і далі, аж 
до Гофманської фантастики...»), і зрештою звучить поки що 
грайливо мотив смерті («згадаю про свою загадкову смерть»), 
і виринає фатальне для Хвильового число 13: «Сьогодні моє лю
биме число — 13»... Через шість років — саме 13 травня 1933 ро
ку — буде той трагічний постріл у скроню...

Тут згадаймо образ редактора Карка — оповідання про нього почи
нається з «бравнінга» на письмовому столі, в кінці ж по всіх 
невеселих думках («Невже я зайвий чоловік тому, що люблю 
безумно Україну?») погляд героя спиняється на тому самому 
«бравнінгу». Що було потім — неважко зрозуміти. А навколо й 
далі виростали «чудові легенди революції»...

Ми ще повернемося до мотиву смерті у Хвильового — він невипад
ково супроводить упритул мотиви любові, революції, життя; 
колізію: Я — Мати — Україна. І всі його самозаклинання рево
люційною романтикою. В цьому щось провіденціальне: «Він 
пішов і не вернувся: не вертаються — хто в бунт» («На глухім 
шляху»).

...В «Арабесках» поет, він же Сойрейль, він же Микола Хвильовий, 
мріючи про «загірню Мекку», серед «фантасмагорії навкруги», 
пориваючись жити так, «як може жити художник», а не «тільки 
жевріти, і то в тайзі, і то тільки для утилізації обмеженого кола



часто обмежених людей», -  знову пророчо пов’язує свою долю 
художника з долею своєї нації. «Поет знав, як далеко одійшов 
запах тобілевичо-старицьких бур’янів, що прекрасно пахли піс
ля “Гайдамаків” і “Катерини”, як далеко і “Тіні забутих пред
ків”, і все, що хвилювало юність, а тепер залишило тільки сіро
го чортика. Поет знав, що в історії народів його божествен
но-незрівнянній країні, що, як золота осінь, димить на твоїй 
патетичній душі, принаймні на першу півсотню літ одведено 
силою рабської психіки тільки два рядки і то петитом; і на ці 
два рядки ніхто й ніколи (аж поки пройде півсотні літ!) не звер
не уваги. І поет, що крізь вогонь своєї інтуїції побачить нові 
береги, загине, як Катерина, на глухій дорозі невідомості».

Поет не хотів, щоб його нація пішла манівцями або й чужими ма
гістральним шляхами. Він хотів бачити її суб’єктом історичного 
процесу. І шукав її ролі в ньому.

Так народилися дві ідеї, у світлі яких він бачив культурне та дер
жавне майбуття України.

...У свідомості більш-менш освіченої публіки прізвище Миколи 
Хвильового неодмінно асоціюється — крім акту самогубства — 
з гаслом «Геть від Москви» і відповідно орієнтацією на «психо
логічну Європу», меншою мірою — з ідеєю «азіатського рене
сансу». Це гасло і ця ідея належать до загальновідомого про 
Хвильового. А загальновідоме — і це теж загальновідомо — 
є найбільшим ворогом пізнання. Звідси — необхідність знову 
і знову звертатися до загальновідомого.

В уявленні пересічного читача зміст обох ідей Хвильового («євро
пейської» та «азійської») збіднений і спрощений; часом і в спе
ціальних літературознавчих працях не всі їхні аспекти наголо
шені.

Обидві ідеї сприймаються переважно в контексті публіцистики 
Хвильового, а контекст його поезії та прози часто залишається 
поза увагою (за винятком моментів естетичних — європейських 
«слідів» у стилістиці його прози, — але це інше питання).

Пружиною творчої енергії Миколи Хвильового було прагнення до 
універсальності. Його художній світ розімкнений в історичний 
час і в глобальний простір, а думка звертається до вічних зага
док буття й загальнолюдських цінностей (хай і в «класовій» ін
терпретації, а власне в «пролетарській» риториці). Звідси його 
відраза до всякої провінційності, звідси ж і конфронтація із 
«всефедеративним міщанством», неприйняття переродження 
революції — з її світовим соціально-етичним зарядом — у пар
тійно-бюрократичну обивательщину: неприйняття, що набира
ло трагічного характеру.
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Світова революція, світова правда — «правда тисячоліть», світова- 
справедливість — на цей масштаб були налаштовані герої ран
нього Хвильового, а його герої (герої-революціонери) були част
кою його самого навіть за наявності іронічної дистанції, яка 
поступово зростала, проте не скасовувала ідеал («голубі озера 
загірньої комуни»), а тільки його драматизувала. Бо лише в цьо
му масштабі бачилося Хвильовому й національне визволення 
України, — інакше ж вона приречена була поволі конати в бра
терських обіймах Москви. В цьому, мені здається, ключ до ро
зуміння його потягнень до світової революції, а не лише у від- 
зивності на актуальні гасла доби (одним із яких і було тоді гас
ло «світової революції»).

«...Завтра розгорнемо голубину книгу вічної поезії — світової, синьої.
Це — революція.
[...] Поринаємо в синіх тривожних ночах, наші мислі відходять — 
на північ, 
на південь, 
на захід, 
на схід.
І ширяємо над землею, замріяні, далекі» («Синій листопад»).
Герої ранніх новел Хвильового живуть у переконанні, що «гряде 

час світової революції» («Чумаківська комуна»). І вони почува
ються ланкою всепереможної стихії:

«...Андрій розсипав у степ:
— Передавайте по лінії: Чумаківська комуна салютує в мороз: хай

живе світова революція.
І одкликався мороз:
— Слава. Слава. Слава».
І це — далеко не комічний курйоз і не гротеск, як може здатися 

багатьом із нинішнього покоління. «Це — з книги дум народ- 
ніх: ходять бояни невідомих комун і співають вечірню молитву, 
коли жевріє свіча загірного сонця:

— Слава в верхів’ях революції і на землі радість!»
І сам, і голосами своїх молодих героїв Хвильовий співав псалми 

революції. Навіть маленький «мураль революції» товаришка Жу
чок (чи не найоригінальніший «український» внесок Хвильового 
в світовий іконостас героїв революції) інстинктивно відчуває 
оту безмежність стихії волі:

«Вся революція без гудзиків, щоб було просторо, щоб можно роз
правитись, зідхнути вільно на всі легені, на всі степи, на всі 
оселі...

- На ввесь світ!» («Кіт у чоботях»).
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(У ставленні до «товариша Жучка» є вже’відчутна іронія, але вона 
покищо доброзичлива: «иаходной Ленін»...)

Не позбавлений інтелектуальних інтересів юнак Юрко поривається 
з Донеччини «за кордон революцію робити». Юркові не пощас
тило, трохи припізнився. Героїчний похід Червоної армії на до
помогу Бела Куну захлинувся на «контрреволюційному» При
карпатті, а блискучий рейд кінноти Будьонного під кличі 
«Дайош Варшаву!» скінчився катастрофічним «чудом на Віслі». 
І питання: «Коли в Румунії буде революція?» — так і розтануло 
в повітрі. Може, тому Юрко й опинився на заводі. «Чого мене 
не пускають за кордон? — ремствує він. — Я ладен зробити за
мах хоч на самого Пуанкаре. Я родився для вибухів. А на заводі 
я теж не можу — тут треба марудної праці, а я не можу. Я досі 
почуваю гармати...» («Юрко»),

Тут Хвильовий торкнувся важливого психологічного феномена, ха
рактерного для людини багатьох суспільств, а надто тих, де вона 
не має соціального простору для самореалізації: тоді вона пори
вається в зовнішній світ — когось визволяти, кудись нести ре
волюцію, звідкілясь розпалювати світову пожежу. «Без револю
ції, коли нема творчости, життя тече нудно, одноманітно (або, 
або: дух творчости, дух руйнування)» (там само).

Але ж... «на ввесь світ» революція не пішла, а вдома її «з’їпи сукини 
сини» («На глухім шляху»; пізніше ті самі слова почуємо від 
персонажів Головкового «Бур’яну»), Отож учорашнім геро
їчним революціонерам залишилося царство сірості й нудьги, 
в якому густо посіялися квіти зневіри, розбрату й морального 
дегенератства. Дехто, щоправда, й далі переймається «нормами 
комуністичної етики» — як-от Марія з «Синього листопаду» — 
не хоче змиритися ані з тим, що «женщини революції пішли 
плодити дітей», ані з тихим термідором («— Скажіть мені: де 
кінчається ваша дурість і починається контрреволюційність? 
І Вадим теж співає: урочисто ходить по селах комуна. Де ви її 
бачите? Просто — тоска. Просто — харя непереможного хама»). 
Але таким сліпцям радять: «Тоді виходьте з партії». Поки що 
радять. Це ж тільки ще 1923-й рік. Ще й троцькізмом не запахло. 
Тільки ще «робітнича опозиція» заворушилася. А отой стихій
ний комуніст з народу — «кіт у чоботях», «товариш Жучок», — 
«відкіля прийшов, туди й зник» — доля всіх ентузіастичних ма
совиків.

А тим часом різноманітні «сукини сини», в тому числі і з-поміж 
авангарду революції, спокійно облаштовуються в новому житті. 
«Дехто з комуністів хазяйствечком обзавівся й будиночок збу
дував» («Чумаківська комуна»). Це були тільки перші квіточки.
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Але вже свідок життя-бутгя партійної еліти, робітник на віллі, 
Сидір дає своє резюме: «Більшовицька власть, щоб ти знала, не 
печериця печена. Це значить воля й свобода. Як ти набиваєш 
собі пельку, то й іншим не перешкоджай. О!» («Колонії, віл
ли...»). А вчорашній канцелярист пише заяву: «Прошу зачісліть 
в кандідати Вашей государственной партії» («Заулок»).

Але не світовою революцією жила Україна. І не тільки принесеною 
більшовицькою. Вона дихала своїм духом: «Не одна трясилова 
ніч пройшла, іде, пройде —тисячі, тисячі, тисячі [...]. Заспівають, 
запишуть нащадки: був Приймак і Буденний, і були — тисячі, 
тисячі, тисячі... [...] Гриміли повстання. Лютували повстанці» 
(«Легенда»). І все це — лише епізоди великого історичного епо
су: «...Народні бунти, селянські повстання, Хмельниччина, 
Павлкж, Трясило...» («Редактор Карк»).

«Уся Україна повстанська, запорізька. Куди не глянь — усюди бан
дити. Мабуть, і за цими березами сидять...», — непокоїться при- 
їджий у дитячій колонії. Раз у раз чуємо, що село не любить 
комуністів. А в тифозних бараках думається «велика народна 
дума: де правда?» («Редактор Карк»). (Втім, «темний» робітник 
Остап каже революційному другові Юркові, в однойменній но
велі: «Як почнеш шукати правду, то, гляди, залізеш у кривду». 
Таке й сталося з усіма революціонерами.)

Отже: що це за дивна земля, де серед провінційної нудьги народ
жуються світові мрії, в тій самій нудьзі й згасаючи; де село 
сьогодні йде за «більшовиками»: «...Був я в партизанах. Ще з 
Махном ходив, а що до чого й досі не добрав. Така вже вдача: 
як вип’ю пляшку, то й за власть совітів. Більшовиків подавай — 
і квит» («Юрко»), а завтра вистрілюють «комуністів»; де місто 
ховає «в своїх завулках криваві легенди на сотні років» («Редактор 
Карк»); де глухо вирує непокірливість, загрожуючи втопити в 
таємничому хаосі уявну історичну раціональність?

Ось тут і звучить у Хвильового: «Азія».
«...Сосни гудуть-гудуть...
— Чого так сосни гудуть?
-  Хуртовина. Вітри.
Ох ви сосни мої — азіятський край!» («На глухім шляху»).
Це пронизливий рефрен етюда «На глухім шляху», проте цей мотив 

«несибірської тайги» — глушини й «тоски», але й грізної неві
домості, зачаєної світової несподіванки, — чується і в багатьох 
інших творах. Ця, сказати б, готовність до катаклізму закладена 
в історії:

«...В п’ятому віці — дикім і далекім — від Уральських степів, від 
Волзьких скель до тихих голубих вод Думаю: гуни, сармати,
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германці... І вбив син Мундцука свого брата Бледу. Скажений 
Аттіла, король гунів.

...Проходили віки. І прийшов глухий вік — XIV. І на невідомих 
азіятських верхів’ях підвелась грізна постать Тамерлана...»

Запитувавши цей нібито «фрагмент із забутої і розвіяної поеми 
“Азія”», автор додає: «Це nota bene до моєї віри: велика істина 
землі: сонце підводиться на сході» («На глухім шляху»).

Здавалося б, ця віра прямо суперечить пізнішій орієнтації на Європу 
(не кажучи про ортодоксальний марксизм), але, як побачимо, 
в цьому була своя логіка.

Поки що Азія присутня в текстах Хвильового промовистими істо
ричними ремінісценціями. Але вже озивається і сучасне. Спершу 
як складник світової перетряски й безтямної радості інтерна
ціонального хаосу. І в саркастичному варіанті: «Єфто пятой ва
гон — антірнаціональной. І скажу я тобє, братяц, про народи. 
Латиш — єфто тиш, смірной народ, мудрай. Ходя — китаяц аль 
татарин — суварай і вєрнай народ. А вот єфтот хахол — паня- 
хіда: как завоя про поля аль про дєвчину — тякай!» («Кіт у чо
ботях»),

І в патетичному варіанті:
«Плякати! Плякати! Плякати!
Гу-у! Гу-у!
Бах! Бах!
Плякати! Плякати! Плякати!
Схід. Захід. Північ. Південь.
Росія. Україна. Сибір. Польща.
Туркестан. Грузія. Білорусія.
Азербайджан. Крим. Хіва. Бухара.
Колчак. Юденіч. Денікін — ще, ще, ще...
Місяць, два, три, шість, двадцять — ще, ще, ще...
Гу-у! Гу-у!
Бах! Бах!» (там само).

Азія вносить свої барви в картину уявної світової революції, і мірою 
втихомирення Європи ці барви сприймаються яскравішими й 
обнадійливішими. Більшовики і підвладний їм Комінтерн де
далі більше пов’язують свої надії з національно-визвольними 
революціями на Сході. За цих умов Україна стає свого роду полі
гоном, де має бути знайдено і випробувано рецепт поєднання 
соціальних і національних завдань революції, розв’язання со
ціальних і національних проблем у їхньому зв’язку — в дусі ко
муністичних теорій про соціальне і національне визволення 
народів. Україна стає важливим суб’єктом впливу на револю-
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ційний Схід. Це, до речі, одна з головних підстав і мотивів гГО-" 
літики «українізації». Радянській Україні «передовіряють» і де
які напрями дипломатичної діяльності, наприклад у відносинах 
з кемалістською Туреччиною.

Українська інтелігенція добре розуміла взаємопов’язаність націо
нально-культурного відродження і зовнішньополітичної ситуа
ції. І прагнула максимально використати сприятливу кон’юнк
туру. Тим більше, що вона мала вже певні традиції співчутливої 
уваги до становища колоніальних народів і бачила об’єктивно 
зумовлену спільність їхньої боротьби із зусиллями українців. 
Усе це й стояло і за бурхливим зростанням інтересу до Сходу в 
українській літературі, і за потужним становленням наукового 
сходознавства в Україні.

Отож ідея «азіатського ренесансу» у Хвильового не була якоюсь 
його власною химерою. І мала не лише мистецькі виміри, на 
яких ми зупинимося далі. Хоч її політичного змісту Хвильовий 
ніде не конкретизує, але що цей зміст був для нього не тільки 
важливий, а й інтимно близький, — можемо судити з його сла
ветних «Арабесок», де його велика мрія про «м’ятежну комуну», 
про «тихі озери загірньої комуни» постає вже не в образі «голу
бої Савойї», а в образі «загірної Мекки»:

«...Тихий вечір. Синій вечірній город. Азія. І я цього тут не бачу; ні 
проституток, ні чорної біржі, ні старців, ні бруду. Я бачу: ідуть 
квакери — не ті 17-го віку, а ці, сповідники світла, горожани 
щасливої країни. І я вірю, я безумно вірю: це — не квадратура 
кола, це істина, що буде на моєму сантиментальному серці.
І тоді в молитовному екстазі я дивлюся, як мільйон разів ди
вився, в далекий димок на курган, де скликає муедзин до загір
ньої Мекки». (Та власне і сама «голуба Савойя» постає в сер
панку Сходу: «Бігли вітри зі Сходу — сторожкі й тривожні.
І тоді в аулах моєї голубої Савойї стояв гул. Через перевали, 
з азіатського степу, з глухої тайги, летіли: депеша за депешею».)

І далі: «...На сучасність я дивлюся крізь призму легенд Шехерезади. 
Liberum arbitrium. Для епохи великого ренесансу буде характер
ним строката весна й плебеїв Великдень».

І останні слова «Арабесок»: «Іду. Синій вечірній город. Азія. Б’є 
годинник. Іду».

«Арабески» з’явилися друком 1927 року. Літературна, а по суті по
літична дискусія навколо європейської тези Хвильового вже 
ось-ось мала бути остаточно заллята шквалом партійного шель
мування. Можливо, маємо тут одну із останніх спроб Хвильового 
трохи змінити ракурс своєї мрії, ухиляючись від найдошкульні- 
ших ударів офіціозу. Може, було і певне розчарування в ідеї
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«Європи»: чи випадкове наголошування уявних етичних і есте
тичних переваг східного світу?

Але тут маємо перейти до ширшого обговорення проблеми «азіят- 
ський ренесанс» і «психологічна Європа» у Хвильового — як 
вона стоїть у його публіцистичних концепціях.

Перші публіцистичні виступи Хвильового мали характер листів до 
літературної молоді, яку він орієнтував на поважне ставлення 
до творчої праці та навчання у справжніх майстрів, хоча б і не 
віднесених до числа пролетарських, як-от Микола Зеров. Пафос 
памфлетиста спрямований проти «червоного» неуцтва, «безгра
мотного міщанства» та «рідненької просвіти у вишиваній со
рочці і з задрипанським світоглядом» («Про “сатану в бочці”, 
або про графоманів, спекулянтів та інших “просвітян”»), проти 
«бойової халтури», проти «масовізму» і «селозування» пролетар
ської культури, ідеологом яких Хвильовий оголошував «Плуг». 
Принципові розбіжності з «Плугом» фігурально подано так:

«— Зеров чи Гаркун-Задунайський?
— Европа чи “просвіта”?».
(Гаркун-Задунайський — у цьому випадку не реальна постать з «мало

російських труп» кінця XIX — початку XX ст., а створений 
Винниченком узагальнений образ претензійної безкультурності 
й провінційності. І «просвіта» — не конкретна культурницька 
структура, а традиція обмеженості й несмаку.)

Хвильовий категоричний: «Для пролетарської художньої літератури 
без всякого сумніву корисніш — гіперболічно — в мільйон разів 
радянський інтелігент Зеров, озброєний вищою математикою 
мистецтва, ніж сотні “просвітян”, що розуміються на цьому 
мистецтві, як “свиня в апельсині”, що на сьомому році револю
ції раптом зробилися революційніш від самого Леніна і тепер 
виступають по різних радянських журналах з “червоними” фра
зами під прізвищами якогось “ця” чи “енка”».

Чи враховував Хвильовий, що тут він фактично вступає в конфлікт 
з лінією партії на «культурну революцію», на «масовізм» і на 
виховання інтелігенції нового типу, робітничо-селянської ін
телігенції? Мабуть, не сповна, бо обмежився застереженням, 
що масовий рух утворює «резерв, що й ляже в основу “наро
дження” через десяток-півтора справжньої другої генерації», 
тоді як провідники «Плугу» «з робітників і селян роблять, 
замість корисних радянських журналістів, припустім, нікому не 
потрібних віршомазів та інших борзописців».

Як узгодити цей фактичний виступ проти «червоної халтури» мало
культурних авторів правильного класового походження — з те
зою про нове, пролетарське мистецтво, якої дотримувався і
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Хвильовий? Хто ж  тоді має творити це пролетарське мистецтво?' 
Хвильовий відписується: «Нове мистецтво утворюють робітники й 
селяни. Тільки з умовою: вони мусять бути інтелектуально розви
неними, талановитими, геніальними людьми».

Опоненти заперечували: звідки ж візмуться ті «талановиті» й «ге
ніальні», якщо не буде масового руху за освіту й культуру, якщо 
не буде терплячої роботи зі здібною літературною молоддю? 
Сергій Пилипенко, керівник «Плугу», закидав Хвильовому та 
іншим «олімпійцям», «академікам» зневажання літературного 
молодняка, його потягу до творчості та нерозуміння завдань і 
масштабів культурної революції, культурного піднесення краї
ни, селянства зокрема. Певна рація в цьому була, але була й 
неготовність до тих високих критеріїв — щодо змісту, естетич
них, інтелектуальних, — що їх висували Хвильовий та «олімпій
ці» з «Гарту», а потім «академіки» з ВАПНІТЕ.

Власне, тут Хвильовий протиставився і лінії свого, можна сказати, 
вчителя Василя Еллана-Блакитного (на цей час уже небіжчика), 
який і був головним «мотором» пролетаризації української 
культури за рахунок талановитої молоді від плуга й верстата. 
Вітаючи перший з’їзд «Плуга» у липні 1924 року, він писав:

«Ще донедавна з уявою про письменника, поета, зв’язувався образ 
такого собі облизаного паничка, шляхетного принца, або куд
латої, босякуватого вигляду, особи, або або екзальтованої істе
ричної панночки з закоченими вгору очима. Вже самий зов
нішній вигляд І Всеукраїнського з’їзду селянських письменни
ків, серед котрих більша частина, мабуть, пише віршем, не 
нагадувала тієї старої уяви про письменника. Юнаки й літні, 
селяни й інтелігенти, незаможники, комсомольці, комуністи — 
ось склад з ’їзду плужан, що являється частиною сучасного 
“Парнасу”, коли говорити мовою старих істориків літератури...

Не дивно. Старий поет, старий письменник зростав або в поміщи
цьких маєтках, або “салонах” доморослої курдупельної буржу
азії, або по шинках, кав’ярнях, в умовах богемсько-босяцького 
життя.

Новий письменник різниться від старого не тільки зовнішнім ви
глядом. В літературу йде він із села, заводу, від партійної й ра
дянської роботи, як громадянин соціялістичної республіки, як 
будівник суспільного ладу... Як “Плуг” силою речей бере курс 
на розвиток у масову літературно-творчу незаможницьку, револю
ційно-селянську організацію, так “Гарт”, беручи курс на об’єднання 
в першу чергу письменників-комуністів, к«мсомольців та свідо
мих пролетарів, кришталізується у цілком виразну організацію
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озброєних художнім словом, зв’язаних з авангардом революцій
ного суспільства, будівників нового суспільства»1.

Ще 1924 року Микола Хвильовий не мав підстав бити на сполох — 
він і сам був у полоні багатьох ілюзій, тим більше, що похід 
робітничо-селянської молоді в літературу не був безплідним і 
дав низку яскравих талантів (зрештою: звідки ж прийшли і 
Володимир Сосюра, і Андрій Головко, і Іван Сенченко, і багато 
інших). Але вже наступного року стало очевидним, що орієнта
ція на політично окреслений масовізм, попри нібито соціаль
ний гуманізм, несе загрозу профанації, розкультурення. Тези 
Блакитного й Пилипенка дуже швидко обернулися пристосов
ницькою демагогією в устах амбітних графоманів. Ось як, на
приклад, розумів справу один із інспіраторів згаданої дискусії 
Гр. Яковенко: «...Старі літератори (не лише віком) і нові пись
менники з високорозвиненими інтелектами (це, певно, іро
нія. — І. Дз.), далекими від завдань часу, повинні мати при проле
тарській літературі місце референтів, технічних радників, яких 
треба використовувати, головним чином, для оволодіння фор
мою, а не змістом. Зміст — життя, а життя сам пролетаріат тво
рить і не може його не відчувати. Таким чином, ідеологічними 
суддями вони бути не можуть. Ця справа їх не торкається»2.

Схожі настрої панували серед тієї маси графоманів, що посунула в 
літературу, надихаючись принципом: не святі горшки ліплять. 
Тож можна зрозуміти сарказм, з яким Хвильовий виписував 
збірний образ войовничого літературного провінціала «енка». 
І можна зрозуміти, чому його памфлети справили враження 
свіжого вітру, що увірвався в тяжку задуху. Вибухнула дискусія, 
що з Харкова перекинулася в Київ і сколихнула всю літератур
ну громадськість; мало хто з відомих письменників не взяв 
у ній участі — чи то на шпальтах газет і сторінках часописів, 
чи то в публічних диспутах. А потім у неї так чи інакше втягли- 
ся й партійні та державні керівники України, які вважали своїм 
обов’язком допомогти письменникам з’ясувати суть справи та 
внести в неї більшовицьку ясність.

Здавалося б, ішлося про справи професійної кваліфікації. Але дис
кусія одразу ж почала виходити на політичну орбіту. Хвильовий 
сам дав для цього вдячний привід — своєю дилемою: «Зеров чи 
Гаркун-Задунайський?»; «Європа чи “просвіта”?»

Що молодим письменникам треба вчитися — погоджувалися всі. 
Але як учитися і в кого? Хвильовий своє сказав. І зчинив бурю.

1 Блакитний Василь. Новий письменник — нова література / /  Вісті. — 1924. —
12 липня.

2 Культура і побут. — 1925. — Ч. 19. — 25 травня.
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Чому далека буржуазна Європа, а не близька і рідна більшовицька 
Москва? Чому європейська культура, а не російська? Хвильовому 
закидають антиросійськість, русофобію. Та він не був русофо
бом, добре знав російську літературу, і вона посідала не останнє 
місце в його інтелектуальному арсеналі. Але він гостро відчував 
небезпечну асиметрію в українсько-російських культурних від
носинах; панування російської культури в Україні закріплю
вало її, України, колоніальний статус, і за цих умов однобічна 
орієнтація на російську культуру оберталася епігонством, по- 
задництвом і мавпуванням. Це стало свого роду національною 
традицією.

«Від Котляревського, Гулака, Метлинського через “братчиків” до 
нашого часу включно українська інтелігенція, за винятком кіль
кох бунтарів, стаждала і страждає на культурне позадництво. 
Без російського диригента наш культурник не мислить себе. 
Він здібний тільки повторювати зади, мавпувати. Він ніяк не 
може втямити, що нація тільки тоді зможе культурно виявити 
себе, коли найде їй одній властивий шлях розвитку. Він ніяк не 
може втямити, бо він боїться — дерзать!» («Культурний епі- 
гонізм»).

Усі «конкретні постаті з нашого минулого, які захоплювалися есте
тизмом» (Хвильовий називає тут Євшана, Вороного, «молодого 
Семенка»; в іншому випадку також Ольгу Кобилянську) були 
«трагічними моментами в історії нашої культури» через умови 
«жахливого позадництва» «хохляндії».

А саме ці умови і культивує «масовізм у плужансько-напостівсь- 
кій репрезентації». Визначення не випадкове: московська група 
«На посту» намагалася взяти під свій контроль літературний рух 
у всіх республіках, нав’язуючи свої вульгаризаторсько-соціоло
гічні критерії, і «Плуг» ішов назустріч «напівцям» та ВАППу. 
(Останнім важче було домовлятися з національно визначеними 
«Гартом» чи «ВАПЛІТЕ».) Але, зауважує Хвильовий, «україн
ська дійсність складніш за російську».

У перших своїх памфлетах Хвильовий не заглиблюється в питання 
про відмінність української національно-політичної дійсності 
від російської. Але логіка полеміки штовхала до цієї теми. І вже 
в памфлеті «Дайош пролетаріят» — десятому з циклу «Апологети 
писаризму» (1926 р.) — він руба ставить корінне політичне пи
тання: про необхідність «дерусифікації робітництва» і нейтралі
зації «російського міщанина», який є «неменшим (коли не біль
шим) ворогом революції за автокефально-сголипінський еле
мент» і «головною перешкодою до дерусифікації робітництва».



Немає сумніву, що для такої гострої постановки питання Хвильовий 
скористався партійними рішеннями, що підтверджували курс 
на українізацію («Тези пленуму ЦК і ЦКК КПУ про підсумки 
українізації», червень 1926). Невдовзі з ’ясується, що в партії 
переважало інакше розуміння українізації, і Хвильовому дадуть 
це відчути. Але деякий час він ще мав можливість розвивати і 
загострювати свої антирусифікаторські думки. Заключний, три
надцятий памфлет із циклу «Апологети писаризму» мав драс- 
тичну, відтоді немислиму назву: «Московські задрипанки». Без
посереднім приводом для цього виступу стала брошюра «Європа 
чи Росія?», яку видав у Москві Кость Буревій, увійшовши в 
гостру полеміку з Хвильовим (тут треба нагадати, що пізніше 
Кость Буревій зблизився з Миколою Хвильовим, якого пере
жив лише на півтора року — розстріляний за «кіровським при
зовом»).

Буревій радив українським авторам учитися в російської літератури 
і, зокрема, «почитати Бєлінського», тож Хвильовий епіграфом 
до свого памфлета ставить великий пасаж із В. Бєлінського, 
який варто тут навести: «Если русские могут гордиться несколь
кими поетическими именами, — они первоначально обязаны 
этим соприкосновенности своей истории и истории Европы и 
усвоенным у Европы элементам жизни. Что же касается мало
россиян, то смешно и думать, чтоб из их поэзии могло теперь 
что-нибудь развиться. Двинуть ее (малоросийскую поэзию) воз
можно только тогда, когда лучшая благороднейшая часть мало- 
российского населения оставит французскую кадриль и снова 
примется плясать трепака и гопака».

І Хвильовий починає, як він каже, «з місця в кар’єр»: «Цією крас
номовною і пікантною цитатою ми зовсім не думаємо обвину
вачувати Бєлінського в шовінізмі, ми цим хочемо підкреслити, 
якою ненавистю до української поезії просякнуто було ту літе
ратуру, що в ній радять нам учитися наші москвофіли. Це зов
сім не значить, що ми цю літературу не любимо, а це значить, 
що ми органічно не можемо на ній виховуватися».

1 далі: «Що російська література є одна із найкваліфікованіших 
літератур — це так. Але наш шлях не через неї» (виділено Хви
льовим. — І. Д з.). Бо українська дійсність складніша за росій
ську, бо перед молодою українською літературою стоять інакші 
завдання, бо вона «стає на власний шлях розвитку». І оскільки 
стоїть питання: на яку зі світових літератур вона мусить взяти 
курс? — Хвильовий дає відповідь:
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«У всякому разі не на російську. Це рішуче і без пемких застере

жень. Не треба плутати нашого політичного союзу з літерату
рою. Від російської літератури, від її стилі» українська поезія 
мусить якомога швидше тікати. Поляки ніколи б не дали 
Міцкевича, колиб вони не покинули орієнтуватися на мос
ковське мистецтво. Справа в тому, що російська література тя
жить над нами в віках, як господар становища, який привчав 
нашу психіку до рабського наслідування. Отже, вигодовувати 
на ній наше молоде мистецтво — це значить затримати його 
розвиток. Ідеї пролетаріату нам і без московського мистецтва 
відомі, навпаки — ці ідеї ми, як представники молодої нації, 
скоріш відчуємо, скоріш виллємо у відповидні образи. Наша 
орієнтація на західно-європейське мистецтво, на його стиль, на 
його прийоми».

Але, застерігається Хвильовий, це не європофільство: «досить “фільо- 
ствовати” — “дайош” свій власний розум!» Отож «в Европу ми 
підемо вчитися, але з затаєною думкою — за кілька років горіти 
надзвичайним світлом. Чуєте москвофіли з московських задри
панок, чого ми хочемо?».

Громогласні естетичні декларації були звичними в літературному й 
мистецькому житті 20-х років. Але тут уже гостро запахло полі
тикою. Таких заяв українська мова не чула до того і не чути
ме після цього. І немовби ставлячи всі крапки над усіма «і», 
Хвильовий продовжує: «Українська економіка — не російська 
економіка і не може бути такою, хоч би тому, що оскільки укра
їнська культура, виростаючи з своєї економіки, зворотно впли
ває на останню, остільки і наша економіка набирає специ
фічних форм і характеру. Словом, Союз все-таки залишиться 
Союзом, і Україна є самостійна одиниця. Радимо тов. Буревієві 
приїхати сюди і уважно придивитись. Боїмось тільки, що за
кричить він “гвалт”! Бо й справді: Малоросія вже одійшла в 
“область преданія”. Ми під впливом своєї економіки прикла
даємо до нашої літератури не “слов’янофільську теорію само
бутності” , а теорію комуністичної самостійності. Правда, ця 
теорія наших москвофілів-“европенків” може налякати, але 
нас, комунарів, вона зовсім не лякає і навіть навпаки. Росія ж 
самостійна держава? Самостійна! Ну гак і ми самостійна».

І Іс нібе пряме продовження Шевченкового: «У них народ і слово, 
і в нас народ і слово». (А пізніше Василь Симоненко скаже: 
«Хай мовчать Америки й Росії, коли я з тобою говорю».)

Хвильовий не дарма постійно вживає множину: «ми». Він справді 
висловлював позицію потужного гурту інтелігенції, яка, своєю 
чергою, співвідносилася з позицією частими керівництва КП(б)У —
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тих, кого невдовзі затаврували як «націонал-ухильників»: у пер
шу чергу О. Шумського і М. Скрипника (мотив від економіки 
немовби вгадує концепцію, яку виклав М. Волобуєв у статті 
«До проблеми української економіки» — в журналі «Більшовик 
України», 1928, ч. 2—3).

Але Хвильовий доводив до краю ті думки, які інші воліли б вислов
лювати дипломатичніше або й тримати «в резерві». В цьому 
сенсі він ставив у скрутне становище своїх можливих союзників 
у меншості партійного керівництва, і їм довелося відмежовува
тися від Хвильового і критикувати крайнощі «хвильовізму». 
Спершу це зробив М. Скрипник, а потім, у м’якшій формі, 
й О. Шумський.

Тим часом у справу втрутився сам Сталін (про це — далі), і наступ
ний памфлет Хвильового «Україна чи Малоросія?» вже не був 
дозволений до друку. Натомість був уважно вивчений в ідеоло
гічних спецслужбах і використаний у публічному шельмуванні 
Хвильового. Авторський текст памфлету довго не було знай
дено, але самовідданий дослідник Винниченка і Хвильового 
Григорій Костюк скрупульозно зібрав фрагменти, які цитували 
у своїх викривальних книжках А. Хвиля («Від ухилу у прірву», 
Харків, 1928) та Є. Гирчак («Хвильовізм», Харків, 1930; «На два 
фронта в борьбе с национализмом», Москва—Ленінград, 1930), — 
і таким чином дав можливість уявити деякі ідеї цього драма
тичного виступу ‘. Пізніше доцент КДУ О. Мукомела відшукав 
повний текст у Партійному архіві Інституту історії партії при 
ЦК КПУ і опублікував у журналі «Слово і час» (1990, № 1).

Головне питання для Хвильового: Україна колонія чи держава? 
Щоб вона не була колонією, треба «назавжди покінчити з 
контрреволюційною ідеєю будувати на Україні російську куль
туру». Зокрема і «всі ті розмови про рівноправність мов є не що 
інше, як приховане бажання культивувати те, що вже не вос
кресне» (тобто «фактичну, якщо не де-юре декретовану» росій
ську гегемонію — тут Хвильовий якраз драматично помилився: 
вона не те що не воскресла, вона просто не помирала, а міцні
шала і тріумфувала на «цвинтарі розстріляних ілюзій», якщо 
вжити образ Василя Симоненка, і на тирловищах «роздубови 
держави», якщо вжити вислів Павла Загребельного).

Бувши відвертим до кінця і мавши ту мужність, якої ні до нього, ні 
після нього не мав ніхто (і хтозна чи матиме), Хвильовий гово
рить, що в Україні відбувається боротьба за гегемонію між дво
ма культурами — українською і російською. На книжковому

1 Див.: М. Хвильовий. Твори в п’ятьох томах. — Нью-Йорк; Балтимор; Торонто, 
1984-1986. -  Т. IV. -  С. 413-425.
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ринку українська культура не може побороти свого конкурента:
«її товар завжди буде розцінюватися як товар другого, третього, 
а то й четвертого гатунку, хоч би він був і першого. Це закон 
психології нашого читача, принайменше на перший десяток 
років» (як бачимо, Хвильовий знову помилився в своєму оп
тимізмі: ця психологія безсмертна). Отож змагатися з російсь
кою культурою на арені її канонів — дарма. Тим більше, що 
українська інтелігенція в масі своїй «не здібна побороти раб
ську природу, яка північну культуру завжди обожнювала і тим 
не давала можливості Україні виявити свій національний геній» 
(«Україна чи Малоросія?»).

Це, власне, ті мотиви, які й раніше Хвильовий клав в основу своєї 
ідеї про необхідність відмовитися від орієнтації на Москву і 
творити свою культуру, навчаючись у «психологічної Европи». 
Легко говорити про такі речі сьогодні, але спробуймо перенес
тися в рік 1926-й... А втім, дещо й сьогодні звучить, сказати б, 
незвично. Ось таке, приміром: «...Нове гасло, спрямоване про
ти російської літератури, ми розуміємо як гасло здорового су
перництва (“змагання”) двох націй, але не як націй, а як рево
люційних факторів».

Творчі сили для цього є, особливо молоді, але вони не бачать даль
ших перспектив через тісноту рамок культурного розвитку і не 
можуть «виявити свою творчу потенцію». «Справа в тому, що в 
той час, як в Росії компартія завжди втручається морально і 
матеріально в національно-культурне будівництво, в усі його 
закутки, то в Україні, логікою одірваності керівних кіл від націо
нального відродження (курсив мій. — І. Д з.), ми, крім химерної 
ситуації в культурному будівництві, маємо кілька імпотентних 
морально і слабеньких матеріально “хахлацьких апаратів”.

А якщо ми визнаємо українське відродження доконечним, неми
нучим етапом, то ми не тільки повинні поширити матеріальну 
базу для виявлення культурних можливостей молодої нації, але 
й подивитися на нове гасло по-марксистському».

І Хвильовий пропонує такий погляд: «Якщо яка-небудь нація [...] 
виявляє свою волю протягом сторіч, щоб виявити себе, свій 
організм як державну одиницю, тоді всякі спроби так чи інакше 
затримати цей процес, з одного боку, затримують оформлення 
класових сил, а з другого — вносять елемент хаосу в світовий 
загальноісторичний процес. Замазувати незалежність порожнім 
псевдомарксизмом — значить не розуміти, що Україна буде 
доти пляцдармом для контрреволюції, доки не пройде той при
родний етап, який Західна Европа пройшла н часи оформлення 
національних держав...».



Не говоритимемо про те, марксистський це погляд чи немарксист
ск и й . Важливо те, що його виведено з історичних фактів, і по
дальша історія його також підтвердила. Хіба не це мав на увазі 
Пантелеймон Куліш, коли говорив, що суспільство, позбавлене 
самостійності, приречене бути поглинутим «охранительным на
чалом», тобто стати гальмом історичного розвитку? І хіба не 
про це писав півтора століття тому чех К. Гавлічек-Боровський: 
мир і спокій у Європі не будуть забезпечені, поки не буде за
гладжена кривда, заподіяна українському народові. І хіба не це 
маємо на увазі ми, говорячи про те, що Європа без України 
неповна? А хіба був би можливий голодомор 1932—1933 років у 
державно незалежній Україні? І чи так розвивалися б події у 
другій світовій війні, якби на сході Європи існувала повноцін
на Українська держава? А кривавий терор на Західній Україні 
40—50-х років XX століття? І так далі — на жаль... Невирішеність 
національних, а тим більше мовних проблем — завжди була і 
буде перешкодою не тільки для однієї нації, а для всіх. Поки 
нація не пройде цей етап — не буде добра ні нації, ні людству, 
в якого вона висітиме тяжкою колодою на ногах поступу й ду
ховності.

Кажуть: історія не знає умовного способу («що було б, якби...»). 
Так, але говоримо про інше: події в Європі XX ст. розвивалися 
саме так трагічно не в останню чергу тому, що Україна була в 
ненормальному становищі і стала об’єктом ризикованої гри 
кількох політичних сил (Москва, Берлін, Варшава). І в майбут
ньому ймовірна проблематичність української державності 
може стати джерелом ризиків для всієї Європи.

І ще про одне нагадує драматична теза Хвильового: ну до чого ж 
невігласькими або тупувато-цинічними є відомі постійно тира
жовані заяви певного штабу політиків та політиканствуючих 
базік про те, що незалежність дісталася Україні ні з того, ні з 
сього, майже сама впала з московсько-єльцинського неба...

Отже, за Хвильовим, Україна має пройти етап оформлення в на
ціональну державу. Але він чудово розумів, що ніхто їй такої 
можливості надавати не збирається. На що розраховувати? І тут 
знову з’являється ідея «азіатського ренесансу» як суми «виз
вольних рухів національностей Сходу». Може, відгукуючись по- 
своєму на ідеї Шпенглера, Хвильовий пропонує версію про чо
тири культурно-історичні типи: патріархального періоду, фео
дального, буржуазного і пролетарського. «Людський матеріал 
Азії» відіграв вирішальну роль у першому періоді; другий і 
третій наснажені енергією Європи. Але тепер «західня спільно-
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та, природно, йде до стану духовної імпотенції. Творча енергія 
вичерпана...» («Україна чи Малоросія?»).

Постає питання: «...Де ж та загадкова країна, яка розв’яже велику 
світову проблему?» Хвильовий має відповідь: «Вона там, на 
Сході. Азія знову виходить на широку історичну дорогу [...] 
Соціяльний патос, яким горить сьогодні Азія, є не тільки пер
ша ознака відродження нових грандіозних сил, але й ознака 
відповідності цих останніх четвертому типу культури».

Не говоритимемо тут про міру теоретичної обґрунтованості цих 
версій Хвильового. Зрештою, він не був теоретиком; це публі
цистика, в якій озиваються то Шпенглер *, то якась альтер
натива російським євразійцям (тут уперше Хвильовий вживає 
термін «Евразія», але у своєму специфічному контексті). Однак 
важливіше інше: фактом був бурхливий національно-визволь
ний рух народів Сходу. «Національно-визвольні рухи Сходу 
були революційними багато в чому таким же чином, як робіт
ничі рухи Заходу» Комінтерн розглядав ці рухи як чинник 
світової революції (під проводом європейського пролетаріату.
У Хвильового навпаки: Азія мала підстьобнути трохи вже при
спаний опортуністами європейський пролетаріат). І фактом була 
важлива роль України як свого роду моделі поєднання соціаль
ного та національного визволення. Відповідно — і вибух те
ми революційного Сходу в українській літературі, піднесення 
наукового сходознавства, про що ми вже згадували.

Це і давало Хвильовому підставу перейти до головного для нього: 
«...При чому ж тут Україна? А притому, що духова культура 
більшовизму може яскраво проявитися тільки в молодих ра
дянських республіках і в першу чергу під блакитним небом пів- 
денносхідної республіки комун, котра завжди була ареною го- 
рожанських сутичок і котра виховала у своїх буйних степах тип 
революційного конкістадора. З одного боку, наша Евразія зав
жди стояла далеко від третьої (буржуазної. — І. Д з.) культури, 
і пробудження азіятської енергії є пробудженням і її енергії. 
Більше того, оскільки Евразія стоїть на грані двох великих те
риторій (як бачимо, у Хвильового “наша Евразія” — псевдонім 
України. — І. Д з.), двох енергій, постільки авангардом четвер
того культурно-історичного типу виступаємо ми...».

Власне, в «Україні чи Малоросії?» Хвильовий дав уже виразне — 
з викликом — політичне оформлення тим думкам, які розвивав 
ще в перших памфлетах. Послухаймо: «Говорячи про азіятський

* Цю тему докладно розглянув Петро Голубенко и статті «Хвильовий і Шпен
глер» («Сучасність», 1963, № 5).

1 Лрендт X. Джерела тоталітаризму. — К., 2002.
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ренесанс, ми маємо на увазі майбутній нечуваний розквіт 
мистецтва в таких народів, як Китай, Індія і т. д. Ми розуміємо 
його, як велике духовне відродження азіятсько відсталих країн. 
Він мусить прийти, цей азіятський ренесанс, бо ідеї комунізму 
бродять примарою не стільки по Европі, скільки по Азії, бо 
Азія, розуміючи, що тільки комунізм звільнить її від економіч
ного рабства (оцінімо прозірливість Хвильового. — І. Д з.), ви
користає мистецтво як бойовий чинник».

Це — в «ранньому» памфлеті «Про Коперніка з Фрауенбургу, або 
Абетка азіятського ренесансу в мистецтві. Другий лист до літе
ратурної молоді». І там само: «Отже, гряде могутній азіятський 
ренесанс у мистецтві, і його предтечами є ми, “олімпійці” (так 
іронічно величали Хвильового та його друзів-ваплітян опонен- 
ти-плужани. — І. Д з.). Як в свій час Петрарка, Мікель-Анджело, 
Рафаель і т. д. з італійського закутка запалили Европу, так нові 
мистці, з колись пригноблених азіятських країн, нові мистці- 
комунари, що йдуть за нами, зійдуть на гору Гелікон, постав
лять там світильник Ренесансу, і він, під дальній гул барикад
них боїв, спалахне багряно-голубим п’ятикутником над темною 
європейською ніччю».

Великий азіатський ренесанс, за передбаченням Хвильового, про
стягнеться на кілька століть, як і ренесанс європейський, і пе
рейде кілька етапів, кожен із яких характеризуватиме той чи 
інший художній напрям. Конкретизувати це провіщення Хви
льовий усе-таки не наважується. Але впевнений, що перший 
його етап визначатиме «романтика вітаїзму», — а це те, з чим 
ідентифікувався творчий стиль його самого. Розуміючи, що це 
занадто загально, він застерігається: «...Сподіваємося, що наші 
памфлети будуть першим абетковим абзацем до теорії нового 
мистецтва. Сам теоретик мусить прийти — ми його чекаємо. 
Він буде романтиком вітаїзму: агітатором і пропагандистом на
ших засад» («Від автора» — вступ до памфлету «Про «сатану в 
бочці»...»). Він не прийшов і не міг прийти. І самі засади лиши
лися неозначеними.

Є очевидна суперечність між орієнтацією на Європу і версією 
«азіятського ренесансу». Але ця суперечність знімається спіль
ністю їхнього призначення в концепції (чи, власне, політичних 
і культурних прожектах) Хвильового.

Насамперед: в обох випадках ішлося про пошук міжнародного 
контексту для відродження України; пошук чинників, які б до
помогли їй розімкнути лабети гегемонізму. В обох випадках 
маємо також ідею українського месіонізму, в якій, власне, сплі
таються «Азія» і «Європа». «Саме з південно-східньої республі-
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ки комун, саме з радянської України й піде те нове мистецтйо, 
що його так чекає Европа» («Про демагогічну водичку, або 
справжня адреса української воронщини, вільна конкуренція, 
ВУАН і т. д.» — «Третій лист до літературної молоді»).

Чи мав Хвильовий якісь підстави для таких надій? Мабуть, дуже 
перебільшував — у нетерпінні національного самоствердження. 
Але вже були Павло Тичина, Микола Бажан, Лесь Курбас, 
Микола Куліш, Михайло Бойчук, був «український авангард» — 
немало за європейською мірою, був уже багатообіцяльний євро
пейський резонанс на ці явища. Але головна надія була на те 
бурхливе піднесення молодих творчих сил, яке тривало до кін
ця 20-х років (Павло Тичина: «Хлюпни нам, море, свіжі лави!
/ /  О земле, велетнів роди!»).

І ось тут-таки знову з ’являється аргумент від Європи. Чи це пара
докс, чи «діалектика», чи просто «хвильовізм», але обновити 
Європу Азія зможе за допомогою самої Європи. Інакше: перш 
ніж Україна принесе в Європу нове мистецтво, вона мусить 
узяти від Європи її фавстівську спадщину, подолати свою куль
турну відсталість, символом якої є для Хвильового «просвіта», 
тоді як Європа в його розумінні — «психологічна категорія, яка 
виганяє людскість із просвіти на великий тракт прогресу» («Про 
демагогічну водичку...»). І це тим більше потрібно, що «в той 
час, коли вже чути побідні кроки азіятського ренесансу, — в цей 
час “сатана” (тобто “просвітянський” графоман. — І. Дз.) повів 
нестримну і рішучу атаку зі своєї “бочки” на город, на міську 
культуру» («Про “сатану в бочці”...»). Отже, каже Хвильовий, 
«ми зовсім не випадково, а цілком продумано поставили питан
ня: Европа чи просвіта? Це одно із кардинальних питань нашої 
доби. В Европі, як у психологічній категорії, об’єднано суму 
тих можливостей, які ми можемо в мистецтві протиставити 
“просвіті”, теж психологічній категорії, з якої живиться кур
куль [...]. В сьогоднішній літературі борються дві сили: перша — 
це та, яка орієнтується на Европу, друга — це та, яку викорис
товує просвіта, інакше кажучи куркуль» («Дві сили»).

Тут треба сказати, — хоч це вже інша і трагічна тема, — що Хви
льовий невипадково, протиставляючи «Европі» «просвіту», ого
лошує останню ідеологією куркульства. І річ не тільки в полі
тичній кон’юктурі, в тому, що так найпростіше було скомпро
метувати суперника, — а мистецтвом політичної компрометації 
опонента Хвильовий володів не гірше, ніж його недруги, без 
цього тоді не було дієздатності (взаємні звинувачення в «кур
кульстві», а потім ще у «фашизмі» були * найдошкульнішою 
зброєю в устах суперечників і найпростішим способом апелювати
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до прихильності влади, яка, одначе, мала свій рахунок до всіх). 
Річ ще й у тому, що українська класична література виробила 
потужну і стійку традицію соціального, етичного і психологіч
ного викриття куркульства як глитайського класу, і творці ра
дянської літератури перейняли цю традицію, не помітивши, що 
більшовизм злочинно поширив межі категорії «куркульство» на 
все заможне селянство. Письменники були активними поміч
никами партії у справі колективізації, брали участь у виконанні 
планів хлібозаготівлі, і той же Хвильовий та його друзі — як, 
скажімо, Аркадій Любченко, — демонстративно несли прапор 
антикуркульства до самого початку голодомору, і тільки се
лянські трупи на вулицях Харкова розкрили їм очі на чергову 
історичну трагедію українського народу. Але це, повторюю, ок
рема тема.

Тим часом ще не 1932 рік, ще й суцільна колективізація не почала
ся, і дискусія про «Європу» ще можлива.

Опоненти єхидно випитують у Хвильового: це ж яку Європу він 
має на увазі? Мовляв, Європу комунарів чи версальців, капі
талістів чи пролетарів? «Беріть, — відповідає Хвильвий, — яку 
хочете: минулу — сучасну, буржуазно-пролетарську, вічну-мін- 
ливу. Бо справді: Гамлети, Дон Жуани чи то Тартюфи були в 
минулому, але вони є і в сучасному, були вони буржуазні, але 
вони є і пролетарські, можете їх уважати “вічними”, але вони 
будуть і “мінливі”» («Психологічна Европа»).

Або трохи в іншому ракурсі: «Що ж таке Европа — це досвід бага
тьох віків. Це не та Европа, що її Шпенглер оголосив “на 
закаті” , не та, що гниє, до якої вся наша ненависть. Це — 
Европа грандіозної цивілізації, Европа — Гете, Дарвіна, Бай
рона, Ньютона, Маркса і т. д., і т. п. Це та Европа, без якої 
не обійдуться перші фаланги азіятського ренесансу» («Про 
Коперніка з Фрауенбургу, або абетка азіятського ренесансу в 
мистецтві. Другий лист до літературної молоді»), І вища квінте
сенція досвіду Європи для Хвильового — це «допитливий люд
ський дух» («чорнокнижник із Вюртенбергу», «доктор Фауст») 
та «ідеал громадської людини, яка в своїй біологічній, ясніш 
психофізіологічній, основі вдосконалювалась протягом віків і є 
власністю всіх кляс» (це останнє прямо суперечить класовій 
риториці самого Хвильового-полеміста, хоча водночас цілком 
відповідає духові Хвильового-художника).

Європейський ідеал громадської людини — це чи не найголовніше 
для Хвильового. 1 він далі розвиває цю думку:

«Психологічна категорія є жива людина з мислями, з волею, з хис- 
тами. Жива людина є громадська людина. Клясичний тип гро-
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мадської людини вироблено Заходом. Як надбудова, він впли
нув на економічний базис, на добробупфевдалів і буржуазії. Він 
вплине й на добробут пролетаріяту. Його соціяльний сенс у 
його широкій та глибокій активності. Отже, не можна мислити 
соціяльного критерія без психологічної Европи» («Психологічна 
Европа»).

Дивним чином ця теза Хвильового не привернула особливої уваги 
ні його опонентів, ні прихильників та популяризаторів. А тим 
часом це, може, найважливіше в ідеї «психологічної Европи». 
І найтривкіше. І найактуальніше нині. Бо хіба це не те, що сьо
годні звемо «громадянським суспільством», яке нібито хочемо 
будувати?

Протягом усього свого короткого творчого життя (трохи більше 
десяти років: 1921—1933) Микола Хвильовий був під пильною 
увагою літературної критики, а особливо партійних ідеологіч
них спецслужб. Його проза, а ще більше публіцистика, викли
кала зливу відгуків — як прихильних, солідарних, так і непри
хильних, злостивих та й прямих доносів. Останнє стимулюва
лося публічними й непублічними вказівками партії, але немалим 
збудником були й амбіції ватажків різних ворогуючих літера
турних груп, за якими теж здебільше стояли вмілі партійні інс
піратори.

Тут немає можливості бодай коротко оглянути весь спектр цієї бо
ротьби навколо Хвильового. Зупинимося лише на деяких мо
ментах, що безпосередньо стосуються ідеї «азіятського ренесан
су» та «психологічної Европи» у Хвильового.

У загальній формі їх підтримали палкі однодумці Хвильового — 
Олесь Досвітній та Михайло Яловий, але чогось істотного вони 
саме в цю тему не внесли. Хоча О. Досвітній у статті «До роз
витку письменницьких сил» (у зошиті першому «ВАПЛІТЕ») 
весь другий розділ присвятив неокласикам, пояснюючи, чому 
М. Хвильовий солідаризувся з ними в критичному ставленні до 
масовізму, комчванства в літературі, червоної халтури. (Невдовзі 
йому дав належну відсіч Панас Любченко, недорікувато, але 
офіційно роз’яснивши, що «неокласики пройнялися розумін
ням взаємин боротьби клас, але, пройнявшись, вони рішуче 
стали на бік буржуазії» ‘. До літературної дискусії повернувся 
О. Досвітній пізніше в романі «Кварцит», де, за його словами, 
«бажав поєднати шкіци літературного життя з гірничим». Пер
сонажі роману багато роздумують про «пролетарське мистец
тво», про пристосуванство, про потребу навчатися, але на спря
моване літераторові Карпові запитання: «Ти справді вважаєш,

1 Див.: Життя й Революція. — 1926. — № 12. — С. 15.
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що навчителем для тебе і всіх вас може бути західна літера
тура?» — той дає вже ухильну — дуже знаменну — відповідь: 
«...Буває так з людиною, що вона прагне одного, а її дії й теорія 
спрямовують зовсім до іншого»'. Наставав час визнання поми
лок, і той же Карпо міркує про ВАПЛІТЕ: ворог, мовляв, «спря
мовував наш вогонь в інший бік, туди, де згрудились і наші 
спільники, і неофіти, що перли з темних хуторів». Отож «пар
тія, забачивши це, відібрала в нас право командування і дору
чила його надійнішим людям»2.

Посутнішу підтримку дістав Хвильовий від Миколи Зерова, до 
культурного авторитету якого апелював і який адекватно оці
нив спільність позиції в обстоюванні естетичної якості. Літе
ратурній дискусії, яку викликали памфлети Хвильового, він 
присвятив три статті, опубліковані в книзі «До джерел». Одна з 
цих статтей має назву: «Евразійський ренесанс і пошехонські 
сосни», але й у ній, як і в двох інших («Европа — просвіта — 
освіта — лікнеп» та «Зміцнена позиція»), про власне «азіятський 
ренесанс» і не йдеться: неокласикові-європеїстові Зерову ця 
тема, мабуть, не була близькою, що мимоволі зраджено й пе
рейменуванням «азіятського ренесансу» на «евразійський» (тро
хи несподівано: адже в цей час «евразійство» стало досить голос
ною течією серед російської еміграції і було виразно забарвлене 
оновленим імперським реваншизмом; Хвильовий тільки пізні
ше, в неопублікованому памфлеті «Україна чи Малоросія», 
вжив термін «Евразія», але у виразно альтернативному до 
аутентичного євразійства значенні). Зате близьку йому тему 
«Европа» Зеров ставить на ширший і конкретніший грунт, ніж 
сам Хвильовий та його опоненти. Говорить про різні її ідеоло
гічні та мистецькі версії в російській суспільності, підкреслює, 
що ще «київські дидаскали 17 віку не боялися вчитися у своїх 
ворогів-латинників» і що «з часів Куліша і Драгоманова, Франка 
і Лесі Українки, Коцюбинського і Кобилянської — щоб не зга
дувати імен другорядних — європейські теми і форми прохо
дять у нашу літературу, розташовуються в ній». Тобто, Зеров 
намагається заспокоїти опонентів Хвильового: нічого небувало
го той не пропонує; треба вийти з політичної гарячки до спокій
ної професійної розмови. Але в тій обстановці це було вже не
можливо, і солідаризування Хвильового й Зерова було постав
лене на тяжкий карб їм обом.

1 Олесь Досвітній. Вибрані твори. — К., 1959. — С. 246.
2 Там само. — С. 247.
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У перших виступах проти Хвильового панувало роздратування його 

дошкульною критикою «просвітянства» і «масовізму» в літера
турі, хоч у брошурі Я. Савченка «Азіятський Апокаліпсис» (1926) 
уже є перекидання дискусії на суто ідеологічний рівень. Проте 
на перший план політичні звинувачення вийшли вже після ві
домого листа Сталіна «Тов. Кагановичу та іншим членам ПБ 
ЦК КП(б)У» (від 26 квітня 1926 p.). Листа написано слідами 
розмови з О. Шумським, який висловив Сталіну свою (і, певно, 
багатьох українських комуністів) критичну позицію щодо полі
тики, яку проводило в Україні керівництво КП(б)У на чолі з 
Кагановичем. Про Шумського Сталін говорить поки що в по
важливому тоні (він ще був потрібен, та й час масових політич
них розправ у самій партії ще не настав). Сталін навіть визнає, 
що у «Шумського є деякі вірні думки» і що, «маючи правильну 
перспективу» у справі українізації, «він не рахується з темпом», 
мовляв, поспішає. «А темп тепер головне», — багатозначно за
кінчує Сталін. Однак мало не третину диста присвячено Хви
льовому. Сталін чітко окреслив ті тези Хвильового, які прямо 
суперечили офіційній лінії партії та становили небезпеку для 
неї («а така небезпека стає все більше й більше реальною на 
Україні»), Це — вимога «негайної дерусифікації пролетаріату» 
на Україні; дистанціювання української культури і суспільства 
від російської та, мовляв (в інтерпретації Сталіна), «загальнора- 
дянської»; захоплення якоюсь месіяністичною роллю україн
ської молодої інтелігенції («все це і багато іншого в устах укра
їнського комуніста звучить тепер [...] більше ніж дивно»); а го
ловне: «У той час, як західноєвропейські пролетарські класи та 
їхні комуністичні партії повні симпатії до “Москви”, до цієї 
цитаделі міжнародного революційного руху та ленінізму, в той 
час, коли західноєвропейський пролетаріат із захопленням ди
виться на прапор, що майорить над Москвою, український ко
муніст Хвильовий немає нічого сказати на користь “Москви”, 
як тільки закликати українських діячів тікати якомога швидше 
геть від Москви. І це називається інтернаціоналізмом!»1.

І далі йде дуже характерне міркування — з арсеналу сталінських 
(і взагалі більшовицьких) важелів ідеопсихологічного тиску на 
національну партійну інтелігенцію: «Шумський не розуміє, що 
оволодіти новим рухом на Україні за українську культуру мож
на лише борючись з крайностями Хвильового в лавах ко
муністів». Звісно, це була і пряма пропозиція Шумському 
виступити проти Хвильового, від нього цього довго довелося

1 Сталин И. Сочинения. — М., 1948. — Т. 8. — С. 14.
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вимагати. Але самий прийом розколювання опозиції і спосіб 
тиску на авторитетних потенційних опозиціонерів мав ширше 
значення (порівняймо: «...терор може володарювати абсолютно 
тільки над тими людьми, яких ізольовано одне від одного, і то
му одне з першочергових завдань усіх тиранічних урядів — до
могтися їхньої ізоляц ії»В ін  постійно застосовувався в Україні: 
хто справді хоче національного майбуття і розвитку української 
культури, переконували вожді, той мусить виступити проти 
крайнощів, які ведуть у «прірву». «Від ухилу — у прірву», — таку 
назву мала брошура Андрія Хвилі, викликана «Вальдшнепами» 
Хвильового. Погроза «прірвою» була найдійовішою; силу її від
чув на собі й не один з погрозників. Той же Андрій Хвиля, 
колишній боротьбіст, один із активних провідників україніза
ції, під тиском її противників поступово позбувався шкідливих 
«крайнощів», аж поки став викривачем їх, — що не врятувало 
його від сумної долі за часів остаточної перемоги соціалізму.

Одним із перших виступів керівників КП(б)У проти М. Хвильо
вого — у розвиток Сталінових вказівок — була промова Д. За- 
тонського на пленумі ЦК ЛКСМУ, опублікована в газеті «Ко
муніст» 13 липня 1926 року.

Тут він застосував ще один прийом, без якого надалі не обходилася 
жодна атака на незгідливих, особливо на товаришів по пар
тії, — а Хвильовий ще залишався таким: мовляв, за Хвильовим 
стоїть якась інша — звісно, ворожа — сила, яка його викорис
товує. «Він сам хвилюється й інших хвилює, а дехто користуєть
ся цим і випускає його наперед, — хай він говорить те, що їм 
незручно. Який “щирий” (в устах українофобів — одвічне глуз
ливе означення українських патріотів. — І. Д з.), наприклад, 
може одверто виступати в радянській пресі, в радянському жур
налі? Коли б він виступав, тоді всі відповідні установи, ДПУ, 
тощо вчепилися б йому в бороду». Сказано дуже виразно! Як і 
про те, що ж то за сили стоять за Хвильовим — дарма він про
тиставляє свою «Європу» хуторянсько-куркульській «Просвіті»: 
«Обидва (! — І. Д з.) сволочі, одної чортячої породи, чи то буде 
європеєць Зеров, Дорошкевич, чи “Просвітянські хуторяни”; 
“європейці” борються не проти куркуля, а за куркуля. Це бо
ротьба за змичку буржуазії та їх інтелігентних прикажчиків з 
куркулем, а відтак і з середняком з його власницькою душею». 
Отак!

До боротьби з Хвильовим долучаються С. Косіор, В. Чубар; у до
повіді на X з’їзді КП(б)У Л. Каганович називає Хвильового під-

1 Арендт X. Джерела тоталітаризму. — С. 528.
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голоском буржуазії та куркулів, «які покладають свої надіГна 
реставрацію буружазної влаци на Україні силами збройного чу
жоземного імперіалізму».

Опоненти і гонителі Хвильового не були людьми дурними, добре 
зналися на тонкощах партійної казуїстики і легко знаходили 
вразливі місця в нього. А найслабшою ланкою в його позиції 
було намагання виправдати класовою  і партійною догматикою 
те, що виходило далеко за її межі: свій ідеал соціальної та на
ціональної справедливості, свою мрію про вільну Україну, як 
шлях до «загірної комуни», де знайде свободу і правду все людс
тво. Звісно, він не міг не оперувати поняттями партійної догма
тики і, судячи з усього, щиро вірив у свою комуністичну істину 
саме як істину комуністичну, — але його ідеологічним прокуро
рам неважко було показати, як далеко його жадання й візії від
бігають від більшовицького канону, окресленого московськими 
вождями, а тим більше від чітких зигзагів «генеральної лінії». 
На цьому успішно ловили Хвильового і Самійло Щупак, і Панас 
Любченко, і Леонід Підгайний, і Андрій Хвиля, і «друзі» з 
«Нової генерації», не кажучи про партійних провідників. І на
віть серйозний філософ, автор глибокодумних есеїв, зокрема 
про творчість Павла Тичини, — Володимир Ю ринець свою 
солідну статтю «Хвильовий як прозаїк» («Червоний шлях», 1927, 
№ 1) побудував на соціологічному деконструюванні текстів 
Хвильового і доведенні невідповідності його, мовляв, біологіч- 
но-вітаїстської візії людини — її, мовляв, соціально-культурній 
сутності. Тобто, марксиствуючий філософ «відбраковував» у 
Хвильового як художника найцінніше: його натхненне переви
щення соціологічних схем.

Але Хвильовий почував себе комуністом і боляче сприймав звину
вачення у нібито відступництві, націоналізмі, а потім і фашиз
мі. Він не позбувся добровільно партквитка, як це йому прозо
ро радив у згаданому виступі Д. Затонський («Хвильовий сам 
ще боїться дійти аж до останнього. Він ще не хоче здавати пар
тійного квитка»). Може, тому, що, залишаючись у партії, міг 
хоч якось обстоювати свою позицію. До того ж він відповідав 
не тільки за себе, а й за цілий напрям в українській літературі, 
навколо нього гуртувалися найталановитіші митці його по
коління. Щоб зберегти своє реноме комуніста і творчі можли
вості для себе та друзів, він ладен був визнавати «помилки» і 
йти на поступки та компроміси. Але петля вимог затягувалася 
дедалі тугіше. Раніше не рятували посилання на Троцького й 
Бухаріна, тепер — на Сталіна й навіть Кагановича. Вже не мож
на було розраховувати ні на Шумського, ні на Скрипника —
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останній і сам, доводячи свою ортодоксальність, говорить про 
«фашистські шляхи в нашій українській культурі», зачіпаючи 
також і Хвильового: «На нашім обрії культури літали не лише 
“Вальдшнепи”. Там Червоноградським шляхом проходить 
учення Йохансена (так в оригіналі. — І. Д з.) про те, як писати 
літературні твори, тією дорогою до театру прийшов “народний 
Малахій” першої формації [...] Перший зразок “Народного 
Малахія” це вагітний тінями фашизму шлях прориву до теат
рального процесу, відірвання, протиставлення пролетарському 
процесу»1. Або: «...Волобуєвщина, шумськізм, хвильовізм ве
дуть до фашизму»2.

Хвильовий здавав позицію за позицією. Його становище усклад
нювалося тим, що українська еміграція в Європі, уважно стежа
чи за літературною дискусією на батьківщині, не приховувала 
захоплення мужньою позицією Хвильового (хоча, скажімо, 
Л. Білецький у великій статті «Умови літературної праці на 
Україні», друкованій у чч. 11 й 12 за 1927 рік та 1, 2, 3, 4 за рік 
1928 празького часопису Микити Шаповала «Нова Україна», 
прагнув висловлюватися дипломатично-відсторонено). Доводи
лося (як і іншим письменникам, чиї твори з’являлися у «воро
жих» виданнях або про кого там прихильно згадували) відмежо
вуватися від небезпечних друзів і підтверджувати свою принци
пову радянську орієнтацію. Щоправда, після кожного чергового 
визнання помилок йому вдавалося щось здобути в літературно- 
видавничій справі для гурту своїх однодумців: після заборони 
«ВАПЛІТЕ» — він організовує «Літературний ярмарок», після 
закриття «Літературного ярмарку» — «Пролітфронт». Але вже 
ненадовго. Був час, коли партія від ідеологічної боротьби в 
культурі переходила до прямого терору. Вимагала рішучої «роз
прави» з усім небажаним. Ось як роз’яснював цю вимогу діяч, 
який конкретно контролював дієвість пропагандистської та 
культурної роботи партії — начальник Головліту (цензурної 
управи), він же заст. зав. Агітпропу ЦК ВКП(б) С. Інгулов: 
«Критика должна иметь последствия: аресты судебные процес
сы, суровые приговоры, физические и моральные расправы [...] 
В советской печати критика — не зубоскальство, не заурядное 
обывательское хихиканье, а тяжёлая, шершавая рука, рука клас
са, которая, опускаясь на спину врага, дробит хребет и крошит 
лопатки. “Добей его!” — вот призыв, который звучит во всех

1 Скрипник М. Театральний трикутник / /  Радянський театр. — 1929. — № 1. — 
С. 7.

1 Його ж. Статті і промови. — Харків, 1930. — Т. II, ч. 1. — С. 300.
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речах руководителей советского государства» Зрозуміла річГце" 
був універсальний принцип, він поширювався на всі сторони 
життя...

Сторінки газет і літературних часописів на початку 30-х років на
гадували відьомський шабаш. З перспективи часу зрозуміло: 
партії треба було зламати опір української інтелігенції напере
додні великого наступу на селянство — щоб нація була безмов
ною. Вже непотрібне було «визнання помилок» — потрібна 
була цілковита капітуляція, яка теж не убезпечувала від наступ
ної фізичної розправи. Дарма Хвильовий переймає прийоми 
своїх супротивників і переходить на мову політичних наліпок, 
звинувачуючи одних у націоналізмі, других — у фашизмі. Так, 
так — він тепер бореться з хвильовізмом. Але ні вороги, ні друзі 
цього до уваги не брали. І для одних, і для других він залишав
ся автором «Я (Романтики)», «Вальдшнепів» і «Думок про
ти течії». Для одних об’єктом ненависті, для інших — любові. 
Симпатію до нього мали, силу його слова відчували не тільки 
українці. Ось свідчення про ті роки російського письменника, 
родом з Одеси: «Украинский язык был под запретом. Царское 
правительство вставило кляп в рот украинской культуре. Только 
после революции мы узнали всё очарование Тычины и восхи
тились мощью Хвылевого»2.

...Минуло три чверті століття. 3 них більш як півстоліття твори 
Хвильового були під забороною, а ім’я його відкрите тільки для 
шельмування. Причому — дивним чином — шельмування це 
чинилося не лише в підрадянській Україні. Він був ненависний 
не лише більшовицьким великодержавникам, а й адептам «ін
тегрального націоналізму» та орієнтованій на нього частині л і
тературної критики, яка зараховувала Хвильового до числа 
«гробокопателів України» (такого титулу удостоїлись, поряд із 
ним, і В. Винниченко, і М. Куліш, і, власне, чи не всі діячі 
«розстріляного Відродження»: публікації Р. Бжеського; книжки 
М. Лясковця «Микола Хвильовий. Легенда та дійсність», 1948;
М. Островерхи «Чорнокнижник із Зубівки. Хвильовий і хви- 
льовізм», 1955). Але, до честі української літературної еміграції, 
в її колах переважив той об’єктивний історичний погляд, який 
обстоювали Г. Костюк, Ю. Лавріненко, П. Голубенко, О. Ган 
та інші дослідники. Саме вони забезпечили науковий рівень ви
вчення спадщини Миколи Хвильового в той час, коли на бать
ківщині все робилося для його забуття. Тільки з кінця 80-х років,

1 ІІпгулов С. Критика не отрицающая, а утверждающая 11 Красная газета. —
1928. — 6 мая.

'Лев Славин. Портреты и записки. — М., 1965. — С. 10.
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у період «гласності», про нього і в Україні стали згадувати пуб
лічно, а потім і писати, досліджувати. З’явилися статті Ю. Це
хова, В. Агеєвої, Ю. Коваліва, В. Брюховецького, М. Наєнка; 
книжки М. Жулинського «Микола Хвильовий» (К., 1991), Ігоря 
Михайлина «Гамартія Миколи Хвильового» (Харків, 1993), зга
дана раніше праця О. Вечірко, а 2003 року, до 70-ліття від часу 
трагічної смерті, ще кілька: Олега Соловея «Рання проза Миколи 
Хвильового в літературній критиці 1920-х років» (Донецьк), 
Марти Руденко «Наративна типологія художньої прози Миколи 
Хвильового» (Тернопіль) і вельми солідна монографія Юрія Без- 
хутрого «Хвильовий: проблеми інтерпретації» (Харків). Про
йшовши пекельне горнило, ім’я Миколи Хвильового, кажучи 
словами Шевченка, «в душі людській возобновилось».

Хвильовий постає нині як одна з найзначущіших постатей ук
раїнської літератури XX століття. Тільки десяток із невеличким 
лишком літ пощастило йому творчо працювати, але він перебу
вав у центрі інтелектуального руху в радянській Україні, був 
одним із головних і плодотворних будівничих нової національ
ної літератури, генератором багатьох ідей, що наклали відбиток 
на культурне, духовне обличчя того часу; невтомним ініціато
ром незліченних починань, завжди придушуваних «згори», але 
таких, що встигали давати промовисті результати. До нього 
сходилися багато які «нервові зв’язки» тодішнього літератур
ного життя і боротьби.

Микола Хвильовий був поетом, але, залишаючись поетом-роман- 
тиком і в інших жанрах, і в житейській поведінці, і в політи
ці, — все-таки найглибшу печать на українську літературу по
клав як прозаїк та як мислитель-політолог і культуролог (вислов
люючись по-сучасному), публіцист і полеміст. У прозі він пройшов 
шлях від лірико-романтичного етюда, в імпресіоністичній ім
пульсивності й «незакінченості» якого було, однак, розмикання 
в безмежність і незалежність життя, відчуття могутнього потоку 
революційної стихії, — до геть нового на той час типу повісті й 
роману, різні моделі якого щойно випробовувалися в європей
ських та російській літературах: вільної конструкції (з винахід
ливим демонструванням цієї конструкції), есеїстичних та інте- 
лектуалістських імпровізацій, що поєднують «висвічування» 
потоку свідомості з прийомами і пристрастю філософського та 
політичного диспуту.

Як ніхто інший, він зі скоряючою щирістю і силою виразив роман
тичну натхненність революції та її неминучу експансивну звер
неність до всесвітності, її співвіднесеність з вічністю історії (на
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відміну від панівного світопочування, яке починало від момен
ту революції відрахунок світового часу, для Хвильового револю
ція — лиш епізод у світовому рухові життя), — але він же відчув 
і безнадійність, недосяжність цієї всесвітності та всечасності, 
безсилість і самої революції — хай і великої — обійняти світове 
й вічне буття; показав красу і згасання «м’ятежа» («м’ятежний» — 
його постійна наївно-горда самохарактеристика, «м’ятежність» — 
вища точка піднесення людського духу); як ніхто інший, він 
«зсередини», з болем невтишимого внутрішнього переживання, 
розкрив трагедію революційного максималізму, що захлинувся 
в рутині життя; побачив, як те, що здавалося йому зворушливо- 
наївним у фанатизмі «муралів революції», стало страшним; чес
но відтворив болісні ідейні суперечки про долю революції, фі
лософію і мораль якої саме життя піддало суворому іспитові; 
він передбачив (а потім і побачив) переродження революції, 
її гнітючі трансформації в лещатах бюрократизму, великодер
жавного шовінізму та деспотизму і чутливо вловив, точно ві
добразив становлення чиновно-парткомандного апарату, його 
перші самовдоволено-владні кроки...

Творчість Миколи Хвильового багатоманітна в мотивах і мінлива в 
часі. Але в усі періоди було в нього і щось спільне, були лейт
мотиви, що, розвиваючись, варіюючись, дисонуючи між собою, 
і складали стійку суть його світопочування.

Це насамперед мотив блакитної далечіні, «загірної комуни», «тихих 
озер загірної комуни» — мотив мрії, поривання в невиразиму 
благість людського єднання в правді, красі й щасті; вищий 
ступінь емоціоналізації неясного соціалістичного ідеалу, який 
фактично не так уже й багато мав спільного з більшовицьким 
варіантом «наукового комунізму», зате виростав — великою 
мірою — з української мрії кирило-мефодіївців, Шевченка, 
Драгоманова про «Україну без холопа і без пана», про «Україну 
громад», з духу українських повстань.

Але це і мотив «чорного трибуналу комуни» — вже сповнена  сум
нівів і самокартання, вже роз’ятрена моральним і національним 
рахунком до себе, але все ще із забійною силою інерції — дани
на панівній романтизації терору як нібито неминучої і тому 
святої сили самоствердження революції, — у Миколи Хвильового 
дуже швидко обернулася вона розпачем і трагічною сатирою.

Тут треба сказати, що романтизація революційного терору, роман
тизація «героїки» ЧеКа мала свою велику історію в радянській 
літературі 20-х років — найбільше в російській, але також і в 
українській. Це була свого роду естетизація тієї оргії «масового 
терору», формальним приводом для якої став невдалий замах
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есерки Каплан на Леніна. У перших лавах ентузіастів терору 
йшли так звані «інтернаціоналісти» з латишів, китайців, мадярів 
тощо — денаціоналізовані й декласовані «пасіонарії» та шукачі 
кращої долі, загони яких партія з успіхом використовувала, 
зокрема для придушення селянських повстань. «По улице ров
ными каменными рядами шли латыши. Казалось, что шинели 
их сшиты не из серого солдатского сукна, а из стали. Впере
ди несли стяг, на котором было написано: “МЫ ТРЕБУЕМ 
МАССОВОГО ТЕРРОРА”» ».

Поезія «революційного романтизму» шукала і знаходила своє місце 
в цій організованій партією оргії.

Михаїл Светлов:
Товарищ начальник,
Откройте ворота!
Туда, где бригады 
Поставят пикеты, —
Пустите поэта 
И песню поэта!

Ніколай Тіхонов:
Огонь, верёвка, пуля и топор
Как слуги кланялись и шли за нами...
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Тогда впервые научились мы
Словам прекрасным, гордым и жестоким.

Тоді ж народжується в поезії революційної романтики своєрідна 
містика ЧеКа. Воно не просто героїзується, воно постає якоюсь 
апокаліптичною силою, а водночас ніби й деміургом нового 
життя (за дорученням партії, звісно). Чекіст — супермен, заліз
ний лицар; його місія вабить таємничістю й перспективою вла
ди над людьми всіх, хто шукає найпростішого шляху вивищи
тися, заперечити свою сірість. І обличчя світу, і долю людини 
чекіст може змінити, тримаючи в одній руці склянку зі спир
том, а в другій — перо для підпису наказу про розстріл.
Пей, товарищ Орлов,
Председатель Чека.
Пусть нахмурилось небо,
Тревогу тая,
Эти звёзды разбиты 
Ударом штыка,
Эта ночь беспощадна,
Как подпись твоя.

(М. Светлов)

1 Мариенгоф Анатолий. Роман без вранья. -  Л., 1927. — С. 11.



ПОРТРЕТЫ \  Д IT
Апофеоз естетизації чекістського розстрільного підпису м а єм о у  

найталановитішого з російських «революційних романтиків» -  
Едуарда Багрицького:
И подпись на приговоре вилась 
Струёй из простреленной головы.

Колись черга дійде й до самого поета, а поки що — про інших:
Их нежные кости сосала грязь,
Над ними захлопывались рвы...

Це уявлялося неминучою очисною роботою для побудови земного 
раю.

Тут пригадується назва однієї з настановчих праць теоретика рево
люційного народництва П. Ткачова: «Терроризм как единс
твенное средство нравственного и общественного возрождения 
России». Ще раніше, під час загострення боротьби навколо ре
форми 1861 року, у прокламації Н. Шелгунова «К молодому 
поколению» ішлося: «Если для осуществления наших стремле
ний — для раздела земли между народами — пришлось бы вы
резать сто тысяч помещиков, мы не испугались бы и этого.
И это вовсе не так ужасно. Вспомните, сколько народу мы по
теряли в польскую и венгерскую войну. Вспомните, что Крым
ская война стоила нам 300 ООО народу»

Колективний «Катехизис революционера» (С. Нечаев, М. Бакунін,
П. Ткачов та ін.) не менш чітко проголошував: «Наше дело — 
страстное, полное, беспощадное и повсеместное разрушение [...] 
Соединимся с разбойничьим миром, этим истинным и един
ственным революцинером в России»2. Основна заповідь «Кате
хизиса революционера»: «Нравственно всё то, что способствует 
торжеству революции. Безнравственно и преступно всё то, что 
мешает ему».

Майже дослівно те саме говорили Троцький, Ленін та інші більшо
вицькі ватажки, хоч вони й відмежовувалися всіляко від такти
ки індивідуального терору народників та есерів (але водночас 
узаконюючи державний терор нібито «передового класу»!). Тож 
не випадково героєві Едуарда Багрицького в «ТВС» у хвилину 
слабкості привиджується Дзержинський — «залізний Фелікс» і 
повертає його до розуміння місії:
Если он скажет: «Солги» — солги.
Если он скажет: «Убей» — убей.

' Цит. за: Мильдон В. Единица — вздор, единица — ноль / /  Октябрь. — 2002. —
№ 11. -  С. 167.

’ 1’сполюционный радикализм в России: век девятнадцаты й. Документальная 
публикация /  Под ред. Е. JI. Рудницкой. — М., 1997.
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На щастя, в українській революційній поезії не знайдемо такого 
принципового імморалізму. (Прохопиться він пізніше — в 30-ті 
роки, під час пароксизмів боротьби з «націоналізмом» і потен
ційною «контрреволюцією», коли в літературі розцвіли доноси 
на колег у поетичній і прозовій формі.) Не беремося пояснюва
ти цей факт (тут можлива дія багатьох чинників психологічно
го, історичного і навіть естетичного порядку), лише констатує
мо його. Але, певна річ, у ширшому плані ота ідеопсихологічна 
атмосфера російської революції (а більшою чи меншою мірою — 
всякої великої збройної революції) не могла не вплинути на 
революціонерів українських. До того ж, тут були свої історичні 
традиції далеко не безкровного «бунту». Тож і в українській 
поезії лунає: «Я гімни сплітаю тобі, червоний тероре!». Роман
тизацію й естетизацію терористичного акту можна знайти у 
творчості боротьбистів. Але йдеться переважно саме про «акт» 
революціонерів-підпільників, спрямований проти окупаційної 
влади (німецько-гетьманської), але не про державний терор 
проти власного народу!

Складнішою (в розумінні моральної оцінки) постає в українській 
літературі і тема чекізму. Безумовного захвату тут, здається, не 
знайдемо. У Дмитра Фальківського, талановитого поета з ре
альною чекістською біографією, чуємо незвичне: «Та я ж 
чекіст!.. Ах, мука...» (виділення моє. — І. Дз.). Це — коли дівча
та із серпами косять жито, а в ньому — волошки, яких жаль — 
краса.
А я? Я теж косити мушу 
В ім’я майбутнього врожаю.
І жах один, що жертви душу, —
Подумать тільки, — душу мають...
І стане гірко-гірко в серці:
А може, й тут волошки сині!
Та чи побачиш в буйнім герці,
Де винуваті, де невинні?
А так усе до болю просто...
Рука пером сім раз чирикне 
1 вийде слово просте: «Розстріл»
(Папір німий... мовчить... не крикне).
А  потім прийде сіра північ,
І в камері задзвонить тиша...
А  там... «На чай» розбудить півнів...
Земля в крові...

Як бачимо, це далеке від радісного захоплення своєю світоряту- 
вальною місією, від насолоди владою.

Йдеться вже до каяття за грішне минуле...
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Для порівняння читаймо баладу Михаїла Голодного «Судья рСв- 
трибунала»:
Стол накрыт сукном судейским  

Под углом.
Сам Горба сидит во френче 

За столом.
Сорок бочек арестантов!

Виноват...
Если я не ошибаюсь,

Вы -  мой брат?
Вместе спали, вместе ели,

Вышли — врозь.
Перед смертью, значит,

Свидеться пришлось.
Воля партии — закон,

А я — солдат.
В штаб к Духонину! Прямей,

Держитесь, брат.
Суд идёт революционный,

Правый суд.
Конвоиры песню «Яблочко»

Поют.

Микола Хвильовий ніколи не був чекістом (і взагалі не брав участі 
у збройній боротьбі) — всупереч легенді, яка виникла через по
верхове прочитання новели «Я (Романтика)» й ототожнення 
оповідача з автором (і яку злостиво використовувала проти ньо
го частина націоналістичної еміграції). Чому ж він так часто 
звертався до персонажів із чекістським минулим і взагалі до 
теми чекізму? Можливо, через надзвичайну концентрацію нав
коло неї ідеологічних, етичних, психологічних комплексів. Мож
ливо, вона пропонувала художникові велику інтригу. Можливо, 
давала можливість звернутися до незвичайних людських доль. 
Зрештою, «революційна романтика», а потім «романтика вітаїз- 
му» ставили Хвильового перед необхідністю означитися перед 
«романтикою» чекізму — в напрямі чи то співіднесення, чи то 
розмежування, заперечення. Хвильовий ішов у цьому другому 
напрямі — до розвінчання чекізму й революційного терору, 
інакше не могло бути. Але йшов не так прямолінійно, як це 
хочеться бачити сьогодні декому з читачів чи й дослідників.
І він сам собі, можна сказати, «зашкодив» тим, що в неймовір
ної емоційної сили новелі «Я (Романтика)» створив, у абсолюті 
саморозкриття, такий трагічний образ героя-оповідача, який 
важко було відособити від автора. Хоч відособити треба. На
справді ця новела — «великоформатна» метафора, в якій закодова
но вибір, що невблаганно поставав перед кожним українським
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комуністом, вибір між вірністю фанатичній догмі і синівською 
любов’ю до матері-України. Але важливо ось що: відомий із 
класичної трагедії вибір між любов’ю та обов’язком (ідеєю) тут 
виведено за межі самого лиш внутрішнього світу героя: він під
лягає гіпнотичній дії групової волі, втіленої в образі доктора 
Тагабата. Цей останній — також фактично деперсоналізована 
постать, згусток теоретичної догми, що набрала характеру мо
рально злочинного імперативу. Доповнює і вивершує цей бес
тіарій постать дегенерата — невсипущого виконавця чекіст
ських креативів і водночас контролера чекістської ідентичності. 
У цьому моторошному світі відбувається цілковите відчуження 
особистості — вона вже не належить собі. Хоча ще й не усві
домлює цієї собіненалежності, сприймає зовнішній диктат крізь 
призму внутрішньої боротьби як об’єктивацію власних інтен- 
цій: доктор Тагабат — «мій безвихідний хазяїн, мій звірячий 
інстинкт»; «коли доктор — злий геній, зла моя воля, тоді деге
нерат є палач із гільйотини»; «вартовий чорного трибуналу ко
муни». Герой Хвильового ще не готовий відрізнити власну при
страсть від імперативу догми. Процес перетворення колишньо
го ідейного борця на механічного виконавця волі секти ще 
триває. Через сорок років Василій Гроссман у повісті «Всё 
течёт...» розкриє всебічно й глибоко владу партії над партійною 
особистістю (вже безособовістю).

Звернімо увагу ще ось на що. Герой Хвильового опиняється в тій 
ситуації безжалісної зовнішньої провокації, в якій був Гонта 
Шевченкових «Гайдамаків». Пригадаймо ксьондзівську реплі- 
ку-вимогу: «Гонто, Гонто! / /  Оце твої діти, / /  Ти нас ріжеш — 
заріж і їх: / /  Чого ж ти став? чом не ріжеш?» А тут ще «зібралась 
громада» — і дивиться: як учинить Гонта? Отож — «Щоб не 
було зради, / /  Щоб не було поговору...» Психологічно подібна 
ситуація в новелі Хвильового: за вчинком героя пильно й ви
могливо стежать доктор Тагабат і дегенерат («сторожі моєї 
душі»), зрештою віддалік — «конвойні комунари»... Фантоми 
революції... В такій ситуації рано чи пізно опинялися всі ук
раїнські (білоруські, грузинські, татарські, башкирські, казах
ські тощо) «націонал-комуністи» в СРСР: доводилося робити 
вибір за вибором, але неодмінно доходилося до остаточного 
вибору — між своєю нацією і лінією партії, і це мав бути оста
точний доказ вірності партії.

Оповідач убиває матір, але цим він убив себе. Так уб’є себе і герой 
роману Б. Антоненка-Давидовича «Смерть». Це граничне вира
ження мотиву трагічного роздвоєння, власне — самознищення, 
який так чи інакше звучить у багатьох найталановитіших творах
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української літератури 20-х років. Інший його варіант — воро
гування братів, аж до братовбивства. Він має глибокий корінь у 
фольклорі і в літературі багатьох народів, особливо коли ці лі
тератури зверталися до теми вибору шляхів у революції чи під 
час воєнних катаклізмів. Словацький україніст Мікулаш Неврлі 
написав спеціальну працю «Тема братовбивства в українській 
літературі». Зрештою, матеріал на цю тему знайдеться чи не в 
кожній літературі, бо в ній — сконцентроване вираження най- 
різнорідніших конфліктів — класових, національних, ідеологіч
них, психологічних... У Хвильового є оповідання «Мати» — про 
смертельне ворогування двох братів. Намагаючись примирити 
їх, мати жертвує собою (тут використано фольклорний мотив 
підміни жертви: мати навмисне лягає вночі в постіль, де один 
із братів сподівався настигнути другого).

Мотив братовбивста як граничної форми конфлікту й роздвоєння, 
мотив матеревбивства як символу вбивства України не без 
впливу Хвильового багатоманітно варіювався в українській лі
тературі (хоч головне його джерело — сама історична реальність 
як предмет символічного оформлення).

Не випадковим є те, що чекіст, герой новели «Я», вбиває матір біля 
монастиря, серед приречених на страту черниць, за яких вона 
заступилася. Дмитро Карамазов із «Вальдшнепів» також «роз
стріляв когось із ближніх коло якогось монастиря». Силуети 
черниць, обриси монастиря, ікони... Спаситель... Богоматір (з нею 
виразно асоціюється улюблений образ Хвильового — Марія) — 
все це дає відчуття якогось іншого духовного виміру, і хай до 
нього лише зрідка пориваються деякі персонажі, здебільше не 
здатні ним перейнятися, але він бентежно присутній бодай на 
периферії цього знесамовитілого світу...

Хоч як побіжно згадуються у Хвильового черниці, але так гостріше 
підкреслюється діапазон його жіночих типів, а власне — реак
цій жіночої біопсихіки на збурення життя. Жіноча душа — най- 
вразливіша на ці збурення, і водночас у ній розкриваються най
несподіваніші можливості у відповідь на розпад сталого побуту, 
зняття поведінчих та сексуальних табу й появу збудливих перс
пектив.

Якщо, умовно кажучи, «черниці» — це один полюс жіночої само- 
реалізації за умов неприйнятності рутинної реальності, то інший 
її полюс бачимо в образах дівиць-«чекісток». Ці образи були 
дуже популярними в радянській «романтичній» поезії 20-х ро
ків. Очевидно, вони відбивали певну реальність — революційна 
буря вивела на поверхню суспільного життя багате віяло рані
ше тамованих пристрастей. Сексуальна патологія вплітається в
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бунтарські пристрасті й дістає романтичну санкцію й поетиза
цію.
Год семнадцатый грянул железом 
По сердцам, по головам.
Мне Октябрь волос подрезал,
Папироску поднёс к губам.
Куртка жёлтая бараньей кожи,
Парабеллум за кушаком,
В подворотню бросался прохожий,
Увидавши меня за углом...

Це — згадуваний уже Міхаїл Голодний. Не видно, щоб за «екзис- 
тенційним вибором» його героїні Вєрки стояла якась ідейна 
мотивація. Є мотивація органічніша.
«Верка вольная, комунальная жёнка!» —
Говорил командир полка.
Я в ответ хохотала звонко,
Упираясь руками в бока.

З погляду мотивації Майя з «Повісті про санаторійну зону» Хви
льового — постать набагато складніша. Вона — ідейна осо
бистість, схильна до аналітичного, в певному сенсі незалежного 
мислення, з широким колом обсервації, з гострим і проникли
вим словом, загалом — вона цікава, «змістовна» постать, може, 
закроєна на іншу долю. Але технологія ремесла у таких «пасіо
нарних» дівиць (у XIX столітті говорили про «жертв обществен
ного темперамента», а тут — щось ніби жертви революційного 
темпераменту), результативність діяльності — схожі.
Я любила, не уставая,
Всё неистовей день ото дня.
Член компартии из Уругвая 
Плакал: «Верка, люби меня!»
Я запомнила его улыбку,
Лягушачьи обьятья во сне.
Неуютный, болезненный, липкий,
Он от слабости дрыхнул на мне.

Шёл, как баба, он к автомобилю,
По рукам было видно — не наш!
Через год мы его пристрелили 
За предательство и шпионаж.

Дивовижна подібність (незалежна, звісно, від авторів, тиражована 
реальністю «класової боротьби») — інтелектуальна сексуалка 
чекізму Майя діє майже так, як простодушна сексуалка Вєрка. 
Щоправда, вона починає з «ідейної жертви», але потім віддається
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службово, за чекістською рознарядкою; за результатами її екс
пертиз «пацієнти» потрапляють туди, звідки вороття немає. Але 
статус Майї вищий. Місію свою вона здійснює за канонами 
таємної служби («я тайна чекістка, агент червоної охоронки», — 
зізнається в хвилину розпачу анархові), отож не буйствує в ор
гіях, поводиться рафіновано і виглядає навіть респектабельною, 
хоч і пікантною молодою дамою. Більше того, в «нетрях жіно
чої душі», «екскурс» до якої пропонує анархові порядком сексо
логічного самоаналізу, вона дивним чином зберегла потребу 
якщо не в справжньому коханні, то принаймні в щирій при
страсті і майже здатна на це — в складних стосунках із анархом, 
якого багато в чому розуміє, хоч і ущипливо кпить із нього...
А проте водночас і стежить за ним — певно, виконуючи дору
чення ЧеКа: бо ж анарх, старий революціонер, належить до 
тих, кого партія вважає небезпечними...

Майбутнє Майї неважко передбачити: їй доведеться самій ско
ристатися зі свого револьвера, який вона «по-дружньому» про
понувала анархові, побачивши його в психологічній безвиході. 
Адже й навколо неї плететься якась павутина, судячи з настир
ливості занудливого підглядача Карно, і невипадково почасті
шали її істерики. Певно, вона розуміє, якій справі посвяти
лася...

Є у Хвильового й інший, банальніший тип чекістки — в новелі 
«Заулок»: «Року 1917, покинувши (“к чорту!”) середню школу, 
Мар’яна пішла в чека». їй випало точнісінько таке щастя, як 
згаданій Вєрці з балади Михаїла Голодного, але якось воно не 
дуже лягло їй на душу. Після безсонної ночі «з огидою згадува
ла вакханалію в “Гранд-Отелі” [...] Згадувала спорзне, звіряче 
обличчя гладкого типа і гнійні нарости на його животі...» А за 
стіною комсомольці, які «завжди тривожили заулок своєю агі
таційною бадьорістю», співали під балалайку: «Ми ковалі, ми 
ковалі, / /  Куєм ми щастя на землі». Відчувши «прилив енергії», 
Мар’яна пише політично наснаженого листа північному дру
гові: «Твій народ має два чудових слова, вони не перекладають
ся — “сєвєр” і “грусть” [...] Але найкраще слово — “че-ка!” 
Милий друже, я в твій народ закохана. Я вірю, що воскресне 
велике слово — “че-ка!”» А поки що кар’єра її не складається.
І вона хоче «покінчити з життям». І пише північному другові, — 
«...щоб не було повороту, сьогодні вночі відалась сифілітикові.
Це найкращий спосіб проявити силу своєї волі. Правда? Вже не 
буде вагань. Так роблять чекісти минулого...»

( сред жіночих типів у Хвильового один із характерних — сексуальні 
істерички, невситимості яких і схильності до садизму революція
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несподівано дала «ідейний» вихід і ореол героїзму. Така Стенька 
з «Легенди». Розпався ненависний рутинний побут, скинуто 
обручі звичаєвості, завирувала романтика «м’ятежу», і дозріла 
сільська дівка подвижницьки вибухає назустріч таким само 
сільським хлопцям-повстанцям: «Цієї ночі п’ять чоловік прий
му... Хто перший? Виходь!» Тоді десь зникла дівка Стенька, 
натомість з’явився прекрасний юнак Стенька, ватажок пов
станців, який «горів завжди й вабив завжди, наче степові огні в 
темряві», «віщував», як «великий пророк», і кликав «огняним 
повстанським словом: беріть ножі! точіть ножі!» Мабуть, з та
ких, як Стенька, бралися оті легендарні «Марусі», які метеора
ми прохоплювалися в українських повстанських степах. Але 
патетика помсти сама собою нікуди не веде і не залишає по собі 
нічого, крім могил, над якими шумить вітер...

Революція і секс, сексуальні збочення у середовищі революціонерів 
і міщан доби революції, сексуальне забарвлення їхньої поведін
ки або, ширше, моральні «новації» в атмосфері суспільного збу
рення, — все це було не останньою темою і в російській, і в 
українській літературі тих часів. Але якщо у Винниченка, ска
жімо, тут відчувається навмисне «запсихологізовування», особ
лива зосередженість на цьому виспеціалізованому мотиві, з еле
ментами хворобливої заклопотаності персонажів, то у Миколи 
Хвильового (за деякої залежності від Винниченка, аж до варіа
цій на тему панни Мари) — все-таки більша органічність у ці
лості життєвого матеріалу, безпосередніша пристрасність, при
родний темперамент героїнь. Натомість у Юліана Шпола 
(Михайла Ялового) ця тема звучить якось світліше, грайливіше, 
радісніше (попри драматичність або штучність колізій), на пер
ший план виходить краса чуття.

Тема «жінка і революція» — одна зі світових тем, що має багато 
вимірів. Може, найгостріше — в минулому досоціалістично
му — вона постала з Великою французькою революцією кінця 
XVIII століття. Цей час дав чимало славетних жінок1, і неви
падково трохи пізніше символом революції (і революційної 
Франції) стала романтично стилізована героїня пензля Делакруа з 
національним прапором на барикаді (це вже революція 1830 року). 
Але водночас «жінки натовпу» зажили поганої слави, йдучи по
переду у вимогах жорстокого терору. З іншого ж боку, трудовий 
жіночий люд, та й усе жіноцтво взагалі не так і багато мали 
реальних можливостей вибороти в революції свої права. Більше

'Див. ,  напр.: Серебрякова Г. Женщины эпохи Французской революции. — М.; 
Д., 1930.
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того, не лише роялісти, а й самі республіканці висловлювалйея 
проти громадянської активності жінок. До скепсису схиляло, 
може, й те, що серед блискучих «республіканок» із буржуазних 
салонів були морально сумнівні особистості, для яких свобода, 
що її несла революція, означала розширення меж непристойної 
поведінки. Парадоксально, але не знати, чому більше прислу
жувалася революція: емансипації жіноцтва чи деморалізації. 
Отож видатний політичний мислитель Ж. Кондорсе нагадує, 
що «трон жінки — у її сім’ї» і покликання жінок — надихати 
чоловіків «любов’ю і чеснотою, патріотизмом і мужністю», бути 
«свідками великих справ чоловіків» — це і є «їхня частка за
слуг» і «відповідно частка винагороди». Інший республіканець, 
Шомет, закликав жінок, які «хочуть бути республіканками», 
своєю дбайливістю сприяти «яскравим подвигам» чоловіків, що 
роблять честь і їм, жінкам >.

Через століття все це звучало вже анахронізмом. Робітничий рух, 
соціалістична пропаганда незмірно розширили масштаби полі
тичного збурення жіноцтва. Безперечно, відігравали свою роль 
і національний менталітет, історичні традиції. Зокрема Україна, 
може, як не кожна земля, в критичні моменти своєї історії на
роджувала непересічні жіночі постаті, що часом перевершували 
діяння чоловіків і в доброму, і в злому.

У Хвильового бачимо великий діапазон образів жінок революції, 
жінок революційної доби. Жінка в нього — немовби камертон 
революції, всіх її піднесень і падінь. «Я думаю зараз про жен
щину революції», — каже автор-оповідач в «Арабесках». «Ти й 
досі ще не показав женщини в революції», — докоряє йому ко
хана Марія.

«— Да, Маріє! Я ще не показав, але я покажу.
-  Ні, ти її не покажеш, бо в твоїм уявленні вона не більше, як са

мичка...»
Закид не випадковий, хоч і несправедливий щодо саме автора 

«Арабесок».
Загалом же революція і любов поставали у Хвильового як крайні 

точки самовиявлення людини. Її виходу за межі самої себе, її 
поривання до волі, її здатності ризикувати своєю долею. Власне, 
революція — це немовби соціалізація любові (згадується Дмит- 
рій Писарєв, який говорив про чотири людські типи, один із 
яких — «політик» — це людина любові: тобто людина, яка живе
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'Див-'- Слова чоловіків (1790—1793) /  Упоряд. Елізябст Бадентер. — К., 2006. — 
С. 41, 132.
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глибокими соціальними емоціями). І революція, і любов про
мірюють безапеляційно мораль людини і суспільну мораль.

Те «визволення жінки», яке теоретично обіцяла соціальна револю
ція (а національна несла стихійно), передбачало й визволення з 
пут подвійної сексуальної моралі — різних норм поведінки для 
жінки й чоловіка. На різних соціальних рівнях це виглядало по- 
різному, але здебільше догматично або й пародійно. З різною 
мірою іронії подає Хвильовий модні серед партійних функціо- 
нерок розмови про «норми полової моралі», згадки про біблію 
тодішніх емансипаторок «Жінку й соціалізм» Августа Бебеля та 
ідею «вільного кохання» Олександри Колонтай, «крилатий 
ерос» якої в колах радянської еліти і в пореволюційно-міщансь- 
кому побуті обертався нерозбірливою еротоманією («шовінізм і 
порнографія» — так характеризує Хвильовий, з дозволу сказа
ти, світогляд цих кіл у «Повісті про санаторійну зону»).

Цікаво, що Хвильовий не раз показує, як сама людська природа 
чинить спротив «передовому» насильству над нею. Можна виз
волити людину від моралі, але емоціями не покеруєш. І «вільна 
любов» може наразитися на гидливе несприйняття, — як бачи
мо в новелі «Кімната ч. 2». Спроби на цьому шляху шукати 
порятунку від нудьги й сірості життя («Чого мені сіро?» — пи
тається Вівдя, героїня «Кімнати ч. 2») ведуть хіба що до паралі
чу духу. Жіночі натури особливо вразливі на ту нудьгу й сірість, 
і на них чи не найтрагічніше відбилося виродження «м’ятежа» 
в безнадійність побуту: «..Противно, все противно... Ходимо... 
багато нас... як приголомшені. Щось треба робити велике, ге
роїчне, а воно й маленьке несила».

У російській літературі трагедію жінки іншого типу — чорнороба 
революції, що в суспільстві, за яке вона боролася, стала па- 
рієм, — показав Олексій Толстой у славетному свого часу опові
данні «Гадюка».

Що ж до теми — революція і любов, революція і секс — то вона 
має у Хвильового ще один, досить несподіваний аспект, якого 
не знайдемо в теоріях революційно-сексуальної моралі і який 
не наголошено у прозаїків тієї доби — принаймні такою мірою, 
як у Хвильового. Це — закоріненість можливих «вибухів» сек
суальної свободи у традиційному побуті українського села, де 
дівчата, попри суворий моральний контроль громади, мали 
більше волі у стосунках із хлопцями, ніж, може, в будь-якому 
іншому старосвітському суспільстві, і де, словами Хвильового, 
«на соломі» в клунях цвіли «життя, щирість і тихий сум кохан
ня». Цю хутірну еротику він змальовує трохи гротесковано,
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а водночас і поетизує — тут один із елементі» його «романтики 
вітаїзму».

Втім, є у Хвильового й інші жіночі образи -  і нони йому, відчу
вається, найближчі, найдорожчі. Це ті, що не обтяжені фемін- 
ними комплексами, натомість позначені шляхетною жіночніс
тю. Медсестра Нюся з «Повісті про санаторійну зону» немовби 
просвітлена переживанням України в її історичному покликан
ні — живе уявленнями «про козаччину, про боротьбу українсь
кого народу за своє визволення»: «...гайдамаччина, махновські 
рейди, тачанки, а над ними я горлицею. Як мені хочеться бути 
горлицею!» Мабуть, її добра, ніжна вдача вберегла б її від долі 
Стеньки... Та чи вберегла б від тривіальніших спокус? Ось 
Б ’янку з «Сентиментальної історії» — не вберегла. Вона живе 
покликом «далини», в яку пішов і з якої не вернувся брат, що 
розповідав їй про «світові пожари»; вона ненавидить провінцій
ну «дичавину»; вона відмовилася вступати до комсомолу, бо 
«тут, у нашому комолі, була якась дика рознузданість, і дівчата, 
що йшли туди, вже з п’ятнадцяти років робились “чесними да- 
валками” — так у нас називали їх. Я прилюдно говорила про це, 
і мене називали реакціонеркою». Вона шукає спорідненої чис
тої душі, і їй здалося, що таким є художник Чаргар, у якого 
вона закохалася. «Тебе ніколи не мучила даль?» — питає вона 
його, шукаючи душевного порозуміння. Але він, такий розум
ний, благородний, естет — виявився дрібнодухим і розрахова
ним у ставленні до дівчини, що й штовхнуло її на істеричний 
протест-виклик: сексуальну жертву якійсь нікчемі... Не дуже 
переконливо, досить по-епігонському, коли згадати інші жіночі 
типи тодішньої літератури, зокрема Винниченка, — але тут 
мова про інше: Хвильового бентежили долі дівчат поетичної 
вдачі, які потрапляли під «кінське копито прози», як казала 
Ольга Кобилянська; він бачив, як їхня складна душевна струк
тура страждала від профанності доби «стабілізації». І як вигаса
ли наївно-романтичні поривання в неокреслену «далину» (по- 
заполітичний варіант «загірної комуни»)...

Втім, ці поривання в далину не конче треба сприймати як щось 
безумовно людинотворче. Може, вони — «приватний» аналог 
отих зазіхань на світову революцію, що відохочували романти
ків від розуміння реального життя і тим плодили «нудьгу»?
І коли Б’янка в «Сентиментальній історії» каже: «...Я ненавиді
ла наших провінційних людей, таких темних і диких, як дича
вина тамерланівщини, і завжди тоскувала за тим незнаним, що 
загубилося десь у далеких краях», — то .можна припускати, що 
далекі краї ваблять доти, доки вони далекі, а зблизька можуть
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виявитися тією ж «дичавиною тамерланівщини». Тобто, йдеть
ся ще і про вміння бачити, вміння розуміти й цінувати.

Але і Нюся, і Б’янка — це, сказати б, порівняно «об’єктивовані» 
жіночі образи Хвильового. Є в нього принципово «силуетні», 
тривожно-романтичні й не до кінця розгадані. їм він нерідко 
дає ім’я Марія — воно чимось інтимно дороге йому: Марія 
«Синього листопаду», Марія «Арабесок»... це ім’я асоціюється в 
нього з ім’ям Богоматері... Богоматір з’являється десь віддале
ки, на мить, але дає драматичний вимір реальності, в якій уря
дує «чорний папа комуни». А ще більше Марія — Муза, «сіро
ока м ’ятежна неречена», Марія-мрія м’ятежного Миколи, авто- 
ра-оповідача «Арабесок»:

«І я, романтик, закоханий у свою наречену, знову бачу її сіроокою 
гарячою юнкою з багряною полоскою на простріленій скроні. 
Вона затулила рану жмутом духмяного чебрецю й мчить по ла
нах часу в безсмертя.

Чи наздожену її — свою сірооку м’ятежну наречену?»
Цієї нареченої вже не наздогнати було. Як і тієї, про яку в Павла 

Тичини: «Відчиняйте двері — наречена йде!» Прийшла зовсім 
інша «наречена». Щоправда, наостанок прийде -  у «Вальд
шнепах» — Аглая, але вона не Марія, не наречена... То вже буде 
гірке похмілля по чужому кривавому весіллю, бо, як «відчинили 
двері — всі шляхи в крові...»

Серед наскрізних мотивів прози Хвильового — мотив незбагненно
го вивітрювання духу революції та підміни його мертвою казен
щиною: талмудизація ідеології. Як і гірко-саркастичний мотив 
торжества «всефедеративного міщанства», в болоті якого гас
нуть усі «вогні фанатизму»; мотив реваншу обивателя: «...Оби
ватель — хвиля, дев’ятий вал... Налетів обиватель — і човен по
ринув» («Редактор Карк»), а з цього потопу виринає «харя все
переможного хама» («Синій листопад»).

У контрапункті цих мотивів відбувається якесь мучення, якесь само- 
розпинання духу революції. Микола Хвильовий разюче (і спершу 
болісно закохано, а потім відчайдушно оголено й моторошно) 
розкрив психологію революціонера як людини, що не хоче або 
не може жити звичайним «рутинним» життям, якій для самови
явлення і самоствердження потрібні світові катаклізми, пере
тряска основ буття і яка цю свою непристосованість (чи нездат
ність?) до конкретної «тривіальної» діяльності усвідомлює для 
себе як романтичний протест проти сірості обивательського іс
нування та як поривання до соціального подвижництва. Не ви
падково ці люди не змогли знайти себе в пореволюційних буд
нях і неп сприйняли як гріхопадіння з небес революції в прірву
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реставрації та в трясовину міщанства. Романтично-екзальто
ваній свідомості, що абсолютизує боротьбу, містифікує її спо
соби та цілі, революція уявляється самоствердною формою без 
реального змісту: вихор, терор, ЧК, влада — все це: як? — а що? — 
всякає в пісок дедалі нуднішої риторики і в бездонність житей
ської рутини. Дух героя Хвильового мучиться і мечеться між 
полюсами, а точніше на грані, на стикові революційної роман
тики і нігілістичного розчарування, на стикові утопії та дійс
ності, що її спростовує. Романтичний настрій історично майже 
завжди пов’язаний із незрілістю форми життя або ідеї, з їхньою 
недостатньою визначеністю, коли відчуття величі досягається 
завдяки чи за рахунок неокресленості, аморфності явища. Чи 
можна сказати, що Хвильовий демістифікував революційну ро
мантику? Поза всяким сумнівом, він демістифікував револю
ційний фанатизм, бачивши, як його «юні фанатики комуни», 
що «горіли у вогні фанатизму», здатні з власної волі або з чужо
го збудження втрапляти в «тваринний екстаз». Що ж до рево
люційної романтики як такої, то й найгіркіші розчарування не 
цілком відлучили Хвильового від неї, він протистояв її дискре
дитації та опошленню (формула «пошлість» часто вживана у 
нього) всією чистотою своєї душі; можна сказати, що рево- 
люційно-романтичний настрій поступово переходив у нього в 
своєрідну соціальну форму «світового болю». А з іншого боку — 
в романтичний сарказм, романтичну сатиру на виродження ко
муністичного імпульсу історії.

Світоглядні муки Миколи Хвильового — чи, інакше, мучення його 
національної ідеї — найконцентрованіше і, мабуть, найоголені- 
ше означилися у «Вальдшнепах». Це — роман ідеологічного са
мовизначення, в якому пристрасні політичні й громадянські 
роздуми та сумніви самого автора озвалися мовою різних пер
сонажів — насамперед Аглаї та Дмитра Карамазова, але не тіль
ки їх. Тут треба нагадати, що Хвильовий взагалі раз у раз «про
ривається» в монологічних «вибухах» багатьох своїх героїв, не 
конче йому адекватних. Можна говорити про певну «шиллери- 
зацію», коли персонаж визволяється від своєї побутової мови і 
сягає рівня авторової патетики. Або й стає рупором ідей автора 
(пізніше це буде в Довженка, в якого, до речі, є дещо безпосе
редньо від Хвильового, наприклад, знаменитий прийом рятів
ного, виправдального погляду з далекого майбутнього: «Я див
люсь на нашу сучасність з XXV віку, коли наша сучасність 
сива» — це Вадим у «Синьому листопаді»; «Заспівають, запи
шуть нащадки: був Приймак і Буденний, і були — тисячі, ти
сячі, тисячі...» — цев «Легенді»; майжетесаме — в Довженковому
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виявитися тією ж «дичавиною тамерланівщини». Тобто, йдеть
ся ще і про вміння бачити, вміння розуміти й цінувати.

Але і Нюся, і Б’янка — це, сказати б, порівняно «об’єктивовані» 
жіночі образи Хвильового. Є в нього принципово «силуетні», 
тривожно-романтичні й не до кінця розгадані. їм він нерідко 
дає ім’я Марія — воно чимось інтимно дороге йому: Марія 
«Синього листопаду», Марія «Арабесок»... це ім’я асоціюється в 
нього з ім’ям Богоматері... Богоматір з’являється десь віддале
ки, на мить, але дає драматичний вимір реальності, в якій уря
дує «чорний папа комуни». А ще більше Марія — Муза, «сіро
ока м’ятежна неречена», Марія-мрія м ’ятежного Миколи, авто- 
ра-оповідача «Арабесок»:

«І я, романтик, закоханий у свою наречену, знову бачу її сіроокою 
гарячою юнкою з багряною полоскою на простріленій скроні. 
Вона затулила рану жмутом духмяного чебрецю й мчить по ла
нах часу в безсмертя.

Чи наздожену її — свою сірооку м’ятежну наречену?»
Цієї нареченої вже не наздогнати було. Як і тієї, про яку в Павла 

Тичини: «Відчиняйте двері — наречена йде!» Прийшла зовсім 
інша «наречена». Щоправда, наостанок прийде — у «Вальд
шнепах» — Аглая, але вона не Марія, не наречена... То вже буде 
гірке похмілля по чужому кривавому весіллю, бо, як «відчинили 
двері — всі шляхи в крові...»

Серед наскрізних мотивів прози Хвильового — мотив незбагненно
го вивітрювання духу революції та підміни його мертвою казен
щиною: талмудизація ідеології. Як і гірко-саркастичний мотив 
торжества «всефедеративного міщанства», в болоті якого гас
нуть усі «вогні фанатизму»; мотив реваншу обивателя: «...Оби
ватель — хвиля, дев’ятий вал... Налетів обиватель — і човен по
ринув» («Редактор Карк»), а з цього потопу виринає «харя все
переможного хама» («Синій листопад»),

У контрапункті цих мотивів відбувається якесь мучення, якесь само- 
розпинання духу революції. Микола Хвильовий разюче (і спершу 
болісно закохано, а потім відчайдушно оголено й моторошно) 
розкрив психологію революціонера як людини, що не хоче або 
не може жити звичайним «рутинним» життям, якій для самови
явлення і самоствердження потрібні світові катаклізми, пере
тряска основ буття і яка цю свою непристосованість (чи нездат
ність?) до конкретної «тривіальної» діяльності усвідомлює для 
себе як романтичний протест проти сірості обивательського іс
нування та як поривання до соціального подвижництва. Не ви
падково ці люди не змогли знайти себе в пореволюційних буд
нях і неп сприйняли як гріхопадіння з небес революції в прірву
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реставрації та в трясовину міщанства. Романтично-екзальто
ваній свідомості, що абсолютизує боротьбу, містифікує її спо
соби та цілі, революція уявляється самоствердною формою без 
реального змісту: вихор, терор, ЧК, влада — все це: як? — а що? — 
всякає в пісок дедалі нуднішої риторики і в бездонність житей
ської рутини. Дух героя Хвильового мучиться і мечеться між 
полюсами, а точніше на грані, на стикові революційної роман
тики і нігілістичного розчарування, на стикові утопії та дійс
ності, що її спростовує. Романтичний настрій історично майже 
завжди пов’язаний із незрілістю форми життя або ідеї, з їхньою 
недостатньою визначеністю, коли відчуття величі досягається 
завдяки чи за рахунок неокресленості, аморфності явища. Чи 
можна сказати, що Хвильовий демістифікував революційну ро
мантику? Поза всяким сумнівом, він демістифікував револю
ційний фанатизм, бачивши, як його «юні фанатики комуни», 
що «горіли у вогні фанатизму», здатні з власної волі або з чужо
го збудження втрапляти в «тваринний екстаз». Що ж до рево
люційної романтики як такої, то й найгіркіші розчарування не 
цілком відлучили Хвильового від неї, він протистояв її дискре
дитації та опошленню (формула «пошлість» часто вживана у 
нього) всією чистотою своєї душі; можна сказати, що рево
люційно-романтичний настрій поступово переходив у нього в 
своєрідну соціальну форму «світового болю». А з іншого боку — 
в романтичний сарказм, романтичну сатиру на виродження ко
муністичного імпульсу історії.

Світоглядні муки Миколи Хвильового — чи, інакше, мучення його 
національної ідеї — найконцентрованіше і, мабуть, найоголені- 
ше означилися у «Вальдшнепах». Це — роман ідеологічного са
мовизначення, в якому пристрасні політичні й громадянські 
роздуми та сумніви самого автора озвалися мовою різних пер
сонажів — насамперед Аглаї та Дмитра Карамазова, але не тіль
ки їх. Тут треба нагадати, що Хвильовий взагалі раз у раз «про
ривається» в монологічних «вибухах» багатьох своїх героїв, не 
конче йому адекватних. Можна говорити про певну «шиллери- 
зацію», коли персонаж визволяється від своєї побутової мови і 
сягає рівня авторової патетики. Або й стає рупором ідей автора 
(пізніше це буде в Довженка, в якого, до речі, є дещо безпосе
редньо від Хвильового, наприклад, знаменитий прийом рятів
ного, виправдального погляду з далекого майбутнього: «Я див
люсь на нашу сучасність з XXV віку, коли наша сучасність 
сива» — це Вадим у «Синьому листопаді»; «Заспівають, запи
шуть нащадки: був Приймак і Буденний, і були — тисячі, ти
сячі, тисячі...» — це в «Легенді»; майже те саме -  вДовженковому

ПОРТРЕТи \  Д |



315

«Арсеналі», й не лише. І знамениті Довженкові «зорі в калюжі» 
спершу показалися були у Хвильового в «Лілюлі». І про вміння 
наших предків красиво вмирати замість красиво перемагати 
сказав Хвильовий, а вже потім Яновський. Але це до слова). 
Що ж до «авторського» в персонажах, то це, насамперед, мож
ливий елемент усякого романтичного письма, а його «хви- 
льовістського» варіанту — тим більше. Але річ не тільки в цьо
му. Мабуть, тут і наслідок багатовимірності або й амбівалент
ності авторового погляду на явища життя, як також і певне 
пристосування до реальних умов побутування літературних тек
стів. Адже Хвильовий мусив рахуватися і з цензурою, і з тим, 
що його твори потрапляють під пильне око офіційних нагляда
чів над літературою, — отже, йому зручніше було деякі свої по
гляди «порозкидати» між різними персонажами, з яких не кожен 
був його alter ego. У багатьох випадках думки його персонажів 
ми без вагань приймаємо за думки самого автора: «як писав 
Хвильовий», «як сказав Хвильовий». Але таке ототожнення да
леко не завжди правомірне. Інколи Хвильовий у такий спосіб 
полемізував із самим собою або випробовував якісь свої думки.

З цього погляду певну проблему становлять і «Вальдшнепи», що 
зазвичай сприймаються як найбільш програмовий, монологіч
ний у своїй видимій полілогічності твір Хвильового.

Політичні тези Аглаї вочевидь перегукуються з думками, які 
Хвильовий висловлював у своїх памфлетах. Що вона доводить 
їх до крайньої межі — до націонал-волюнтаризму (або «фашиз
му», який інкримінувала партійна критика Хвильовому на під
ставі насамперед реплік Аглаї), — так це цілком відповідає функ
ції жіночих образів у текстах Хвильового: жінки в нього зде
більше максималістки в своїх ідеях чи почуттях, вони радше, 
ніж чоловіки, готові до ризику. Можна думати, що ім’я Аглая 
саме з цим і пов’язане — зі здатністю жінки пропонувати нові 
шляхи, нові ідеї, йти попереду. Звідки таке екзотичне ім’я? 
Знаємо любов Хвильового до використання знакових літератур
них імен та прізвищ. Той же Карамазов у «Вальдшнепах». 
Аглая — ім’я героїні роману Ольги Кобилянської «За ситуація
ми». Героїні саме такого типу: що наважувалася пропонувати 
нові ідеї національного характеру, нову поведінку української 
жінки. Хвильовий мав симпатію до жіночих образів такого типу, 
потребував їх. І Аглая здалася йому для вислову того сокровен
ного, що мало прозвучати — для більшого ефекту — трохи від
сторонено. А те, що вона «московка» і водночас більша за ук
раїнців «націоналістка» — теж умотивовано: збоку можна поба
чити більше і висловитися безоглядніше; серед «інонаціоналів»



завжди траплялися собистості, які глибоко переймалися долею 
іншої, в цьому випадку української, нації — згадаймо росіяни
на Миколу Костомарова, поляка В’ячеслава Липинського, та й 
сам Хвильовий — все-таки наполовину Фітільов*.

Складніше — з Дмитром Карамазовим. Туї більше застережень 
щодо ототожнення з автором. Він — рідня героєві новели 
«Я (Романтика)», анархові з «Повісті про санаторійну зону», ре
дакторові Карку з однойменного оповідання. Як і перші два, 
він убивав «заради ідеї» і цим хвалиться; як і перший з трьох, 
розстріляв хоч і не матір, але «когось із ближніх», і — знов- 
таки — «коло якогось монастиря»: характерний оцей комп
лекс — розстрілювати неодмінно поблизу сакральних місць або 
в сакральні дні («...Урочисто гудуть великодні дзвони. То хрис
тияни зустрічають воскресіння Христове. 1 тоді ж за похмурими 
стінами в’язниці розриваються короткі постріли» — це щодо 
анарха з «Повісті про санаторійну зону»). Більше того, Карамазов 
свідчить про себе, що «свідоме вбивство в ім’я соціяльних іде
алів ніколи не вважав за злочин», бо «тільки через убивство 
можна прийти до цілковитого соціяльного очищення». Цього 
досить, щоб відмежувати персонажа — Дмитра Карамазова — 
від автора, Миколи Хвильового. В цьому образі автор просте
жував еволюцію того типу революціонера, який вірив у місію 
пролетаріату, в збройній боротьбі керувався «класовою право
свідомістю», вважав, що мета всесвітнього визволення не тіль
ки дозволяє і виправдовує, а й романтизує жорстокість і кров, — 
а тепер побачив реванш сил старого світу й запанування 
«сірості». Саме в такому образі можна було показати трагізм 
історичного парадоксу, пережитого цим поколінням (як і на
ступними!), — і в цьому, мабуть, пояснення постійного звер
тання Хвильового до постаті збанкрутілого революціонера, розча
рованого максималіста, якому випало взяти участь у світоруйну- 
ванні, але до світобудування не дійшло. Звісно ж, у рефлексіях 
таких персонажів «надломлених людей громадянської війни», 
«вигнаних з раю», надто ж саме Дмитра Карамазова, вилилося 
й чимало з того, що вистраждав автор. Насамперед це стосуєть
ся гострих реплік про виродження революції («Хіба льозунги 
якогось 1937 року сьогодні не стали фарисейством і матеріалом 
для спекуляції?»), реванш «всефедеративного міщанства», втра
ту української перспективи (хоч Карамазов і підбадьорює себе:

* Цікаво, що в романі Ромена Роллана «Жан-Крисгоф» француза Олів’є запа
лює ідеєю Франції німець Жан-Кристоф, а п повісті Ольги Кобилянської 
«За ситуаціями» українці Аглаї-Феліцітас про Україну полум’яно говорить 
німець Йоганнес Шварц.
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«...Майбутнє за моєю молодою нацією і моєю молодою кля- 
сою», — але Аглая проникливо помітила: «Побачивши, що його 
комуністична партія потихесеньку та полегесеньку перетво
рюється на звичайного собі “собіратєля землі руської”, Дмитрій 
випадково знайшов собі оддушину в другорядній, на його по
гляд, ідеї відродження його молодої нації, і ця оддушина може 
спасти його. Йому тільки потрібний добрий пастир, і такого 
пстиря він уже відчув у мені»).

Однак є й певна відстороненість — автор дістає «свободу маневру», 
можливість варіацій та експерименту. Власне, деякі висловлю
вання Дмитра Карамазова і мають такий експериментальний 
(для авторської позиції) характер.

Особливо це стосується відомих провокативних оцінок Шевченка. 
Хвильовий ніби випробовує їх на своєму сучаснику, залишаючи 
можливість сумніву: це його справжнє переконання чи все-таки 
емоційний зрив перонажа? Адже це не просто «фуліганські» 
пустощі футуристів, які невдовзі змінилися запобігливістю пе
ред Кобзарем, чийого «Кобзаря» так і не взяв їхній бенгаль
ський геростратівський вогонь. Це дуже продуманий і дуже збо
лений рахунок — рахунок стратегічно мислячого ревізіоніста. 
Що обертає проти Шевченка той пафос національної самокри
тики, яким колись Шевченко вибухнув проти своїх земляків.

Нелегко (і чи потрібно?) повірити в те, що сам Хвильовий поділяє 
«ненависть» Карамазова до Шевченка, що й за цими карама- 
зовськими філіппіками стоїть автор «Вальдшнепів» — такою ж 
мірою, як і за іншими. Адже у Хвильового — Шевченкова 
безодня любові до України; у його персонажів, виразно йому 
близьких, — Шевченкові тяжкі рефлексії національної відрину- 
тості. «Невже я зайва людина тому, що люблю безумно Україну?» — 
в розпачі каже редактор Карк. У відповідь сестра Нюся цитує йому 
Шевченкове: «Я так її, я так люблю свою Україну убогу, що про- 
клену святого Бога, за неї душу погублю»...

Шевченкові мотиви, ремінісценції з Шевченка раз у раз зринають 
у Хвильового. До «Елегії» він бере епіграф із Шевченка: 
«Минають дні, минають ночі...» До Шевченка звертаються його 
персонажі. Як мимовільна ремінісценція з Шевченкової 
«Прогулки с удовольствием и не без морали» виглядає думка 
про те, що українське Лівобережжя «ніколи не сиділо спокійно 
під могутньою рукою шовінізму».

Образ української дівчини у Хвильового часто асоціюється з Шев- 
ченковою Катериною — від «Життя» до «Вариної біографії», 
і сам він звертає на це увагу читача. Як і в Шевченка, ця дівчи
на стала жертвою свого великого кохання. Але, на відміну від
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Шевченкової Катерини, вона не просто зведена і не конче" 
«москалем»; це дівчина, яка серед сонного, глухого побуту,— 
хоч і серед щедрої та хвилюючої природи, що з ним контрастує, 
саме через суперечність між імпульсами краси й таїни природи 
та рутиною суспільного життя, — відчула непереборний потяг 
до нового, бентежного, далекого; це нове, бентежне й далеке 
побачила в «чужому» комуністі й віддала йому свою любов; не 
розуміючи його, але відчуваючи його позаособову силу, його 
належність якійсь світовій ідеї; задля нього порвала з батьками 
й селом, де «комуністів не люблять», — і залишилася неприка
яною (наречений не те щоб кинув, але революція покликала 
його далі або ж він загинув)... Як і в Шевченка, образ такої 
дівчини більшою чи меншою мірою асоціюється з Україною, 
коли не символізує її. Але, на відміну від Шевченкової 
«Катерини», тут маємо не співчутливий жаль, а ширший спектр 
рефлексій. Пробудження духу, вихід на не зовсім ясну дорогу, 
омана й розчарування — це мовби немнучі й зрештою плідні 
акти, що знаменують початок драматичного самоствердження й 
можуть привести до зрілого свідомого діяння, творення власної 
долі після гірких помилок і розчарувань. Це можна розглядати 
як елемент «романтики вітаїзму»: сила життя, сила природи ви
водить із рутини в активізм. Хоча далі цей активізм може захли
нутися в новій рутині, — але це вже доля інших героїнь Хви
льового...

Але у Хвильового були не тільки магнетичні лінії тяжіння до 
Шевченка, а й імпульси відштовхування. Не від самого Шев
ченка, а від того збаналізованого «просвітянського» образу, 
який запанував у невибагливій масовій свідомості, від проста
цького культу «батька Тараса». Час від часу прохоплюються в 
нього іронічні репліки на цей рахунок. То про комунарського 
поета, який «під Шевченка пише разнії пісні, скажемо, та інші 
проізвідєнія»; то про бандуриста, який «набринькував про сла
ву України»; а то й серйозніше: «Я зупинялась на якомусь кур
гані й згадувала “Пісню Нібелюнгів” і юнака Зігфріда й думала, 
що для нашої країни примітивний “ Кобзар”, як Нібелюнги». 
Це — Б’янка з «Сентиментальної історії». Але воно вже близьке 
до карамазовських інвектив у «Вальдшнепах»:

«...Зате я його ненавиджу, — надмірно запалюючись (виділення 
моє. — І. Д з.), сказав він злим голосом, — що саме Шевченко 
кастрував нашу інтелігенцію. Хіба це не він виховав цього тупо
голового раба-просвітянина, що йому ім’я легіон? [...] Хіба це 
не він навчив нас писати вірші, сентиментальничати “по-кате- 
ринячи”, бунтувати “по-гайдамачому” — безглуздо та безцільно
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й дивитись на світ і будівництво його крізь призму підсолодже
ного страшними фразами пасеїзму? [...] Саме цей іконописний 
“батько Тарас” і затримав культурний розвиток нашої нації і не 
дав їй своєчасно формитись у державну одиницю.

Дурачки думають, що коли б не було Шевченка, то не було б і 
України, а я от гадаю, що на чорта вона й здалася така, якою 
ми її бачимо аж досі... бо в сьогоднішньому вигляді з своїми 
ідіотськими українізаціями в соціяльних процесах вона виконує 
тільки ролю тормоза».

Мабуть, з українських уст не звучало страшнішого осуду Шевченка. 
Але нагадаймо: Карамазов, який убивав «заради ідеї», який 
«розстрілював ближніх» «коло монастиря», який вдається до 
«софістики», за характеристикою Аглаї, а за власним визнан
ням, весь час «полемізує з собою» (певно, і в цьому випад
ку?) — це все-таки не Хвильовий. Це той безґрунтовний рево
люціонер, який зайшов у сліпий кут, але своє безголів’я пере
кидає на Україну, на «закобзарену психіку», на Шевченка... 
Дивно було б нам уявляти, буцімто Микола Хвильовий не знає, 
що «культурний розвиток нашої нації» затримав не Шевченко, 
а царизм, який розгромив Кирило-Мефодіївське братство, від
правив Шевченка в заслання, придушив (укотре вже!) націо
нальне відродження і вкотре вже «не дав оформитись у держав
ну одиницю». Я вже не кажу про те, що слова про «гайдамаччи
ну» й «підсолоджений страшними фразами пасеїзм» Хвильовий 
міг би адресувати й собі.

І все-таки: чому Хвильовому у «Вальдшнепах» потрібні були ці не
справедливі карамазовські інвективи?

Пояснення, мабуть, у тому, що вони розширювали фронт боротьби 
Хвильового з ненависним йому «просвітянством». Загострювали 
ті ідеї, які звучали в його публіцистичних виступах тієї пори. 
Його супротивники й опоненти ховалися за нібито Шевченків 
«кожух», «пісні під Шевченка» переповнювали традиційну гра
фоманію, і Хвильовий голосом Карамазова казав: «з Тарасами 
Шевченками я нічого не маю спільного». З цього погляду й 
цією мірою Карамазов — ніби підголосок Хвильового в його 
літературній (і політичній) полеміці. А з підголоском, навіть 
таким пристрасним, як Карамазов, усе-таки себе не ототожню
ють, залишають простір для складніших ходів думки. Адже в 
головному Хвильовий власне й продовжував Шевченкову 
«лінію», літературну й політичну. Шевченко: «У них народ і 
слово — і в нас народ і слово». Хвильовий: «Росія ж самостійна 
держава? Самостійна. Так і ми самостійна».
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ПОРТРЕТЫ AIT
У колізії Хвильовий — Шевченко є ще один аспект. Доля Миколи 

Хвильового стала образом долі української інтелігенції. І його 
романтичні революційні поривання, і внутрішня боротьба його 
та його героїв, і «шведські могили» у мареннях його героїв, 
і останній постріл — усе це набрало глибоко символічного зна
чення. Можна навіть сказати, що після Шевченка саме Хви
льовий — друга постать, яка так інтимно ввібрала в себе трагізм 
історичної долі України.

...У полі зору Миколи Хвильового були не тільки колишні револю
ціонери — «зайві люди» доби стабілізації, потенційні ухильни
ки й опозиціонери, партійці, «вигнані з раю» (порівняно краща, 
ідейна їх частина), а й ті, хто той «соціалістичний» рай прива
тизував для себе, комфортно в нім почувався — таких була в 
новопосталій партбюрократії більшість. Раніше вони в творах 
Хвильового ставали тільки об’єктом кпинів і дошкульних реп
лік з боку розчарованих ідеалістів або маргіналів. Тим часом 
Хвильовий еволюціонує від «романтики вітаїзму» до політичної 
сатири, і вже в повісті «Іван Іванович» широко експонує со
ціальний побут і соціальне самопочуття цієї партійної верстви.

Іван Іванович (партійна кличка «Жан») — людина мало не з ви
щою освітою (виключений з університету за революційні по
гляди), нині «зразковий член такої-то колегії такого-то тресту». 
Його дружина Марфа Галактіонівна (партійна кличка «Галакта») 
виховує дітей (син Май і дочка Фіалка) й попутно цікавиться 
«половим питанням». У межах партійної норми сім’ю обслуго
вують гувернантка мадмуазель Люсі й «радянська куховарка» 
Явдоха, до якої ставляться з партійною витримкою, пам’ятаючи 
ленінську тезу про здатність куховарки керувати державою. 
Зрозуміла річ, вони сповідують марксистський принцип: буття 
визначає свідомість, тому для соціалізму немає нічого корисні
шого за те, що йде на користь їм. Це і є принцип будівництва 
нового життя. Тож дивно, що «простий народ і досі чимось не- 
задоволений і досі ніяк не перейде на справжній мажор», а ку
ховарка Явдоха наспівує коло плити щось непевне. А є ще ж 
принципові «бузотери», які заперечують очевидне і з якими 
партія не може миритися. «Чого їм треба? Чого вони хочуть від 
нас? Ну, скажімо, так: диктатура пролетаріату єсть? Єсть! Власть 
у наших руках? У наших! Фабрики і заводи націоналізовано? 
Націоналізовано! Червону армію організовано? Організовано! 
Комінтерн єсть? Єсть! Профінтерн єсть? Єсть! [...] До соціяліз- 
му посуваємось? Посуваємось! Комсомол єсть? Єсть! Піонери 
єсть? Єсть! Чого ж їм іще треба?..»
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Хвильовий недарма любив Салтикова-Щедріна — він послідовно 
використовує прийом саркастичного розшифровування офіцій
ної фразеології. Його герой хоче, «щоб перемога була на боці 
пролетаріату», — «себто, щоб можна було спокійно ходити до 
ячейки в четвер і жити по-людськи». Він показує, як треба «не
сти знам’я комунізму»: регулярно сплачує внески до громадсь
ких організацій (тоді як дехто й по п ’ять місяців не платить) і зі 
скромності не хоче, щоб «його безкорисливі вчинки» («малень
ке геройство», як каже товаришка Галакта), йому «ставили на 
плюс». Товаришка Галакта вважає, що «буржуазна наука мусить 
капітулювати перед марксизмом», оскільки прокляте «полове 
питання» ми вже по суті розв’язали, що вона особисто доводить 
разом із другом сім’ї. А товариш Жан робить внесок в елект
рифікацію країни — розробляє проект електричної мухобійки.

Як «ідеологічно витриманий партієць» Іван Іванович тримає в полі 
зору й сферу культури та мистецтва. Він «не визнає конструк
тивного театру і визнає тільки батально-героїчні та мажорно- 
реалістичні фільми»; особливо ж не любить «побутово-сатирич
них картин»: «Дивно: така прекрасна епоха, такі героїчні дні, 
і така, можна сказати, песимістична пустишка!» Дістається від 
нього і письменникам: «Наші письменники страшенно темний 
і малорозвинений народ».

Кульмінацією сатиричної повісті є сцена партійних зборів, на яких 
обговорювалося питання про економію у світлі вимог більшо
вицької самокритики. Дискусія зосередилася навколо вчинку 
управділа, який викинув до ящика зі сміттям ще не до кінця 
використаного олівця. Вчинок було одностайно засуджено під 
оплески друзів-партійців. Але в здоровому партійному колек
тиві був опортуніст товариш Лайтер, завідувач трестівської 
бібліотеки («інтелігент! деморалізований член партії!»), який 
просив дозволу «висловити деякі думки з приводу справжньої 
постановки самокритики». Однак досвідчених партійців не об
дурити — вони гнівно відкинули спробу «морочити нам голо
ву своєю демагогією»: «Досить нам меншовицьких промов!» 
І товариш Жан, Іван Іванович, який і свого хворого серця не 
жалів, «коли справа йде про інтереси пролетаріату», керуючись 
своєю «революційною совістю», дав такого одкоша розкольни
ку, що викликав бурхливі оплески: «...Уберіть, будь ласка, ваші 
сумнівні руки від досягнень пролетаріату і не морочте нам го
лови!»; «Ви хочете розколоти партію, але це вам не вдасться. 
Ви хочете... але — досить! Досить!»

Це настільки очевидна пародія на ті «дискусії в партії», які тоді 
відбувалися і метою яких було виявлення й придушення різних
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антипартійних елементів — «меншовиків», «троцькістів» та ін., 
що навіть дивно, як повість могла бути надрукованою: ще 
встигла! Не могла ж когось увести в оману «хитра» розв’язка: 
Іванові Івановичу за порадою згори судилося «вийти з партії»...

І картина зборів та «дискусії», і мистецькі присуди І вана Івановича — 
все це асоціювалося з тією проробкою, якій піддавала Хвильового 
партійна критика. І це була форма протистояння ідеологічному 
тискові — демонстрація його абсурду.

У цій повісті Хвильовий довів до віртуозності свою манеру «розігру
вати» читача, ведучи з ним нібито хаотичну розмову, перебіга
ючи від теми до теми, недоговорюючи, втокмачуючи, іронізую
чи, глузуючи, надаючи слово персонажам і говорячи за них, 
рикошетом зачіпаючи великі політичні проблеми, щодо яких 
не можна було припускатися двозначеностей і легковажності 
(ухили в партії; наявність таємних постанов ЦК, не призначе
них для рядових членів партії; будівництво соціалізму в одній 
країні — а яка ж це одна: коли Росія, Україна, Грузія, Білорусь...) 
Саме ця поза «розхристаності» й грайливості дала йому мож
ливість сказати багато що...

Але писати ставало дедалі важче й важче. Не виручали й гра в де- 
конструкцію тексту, піддразнювання читача, авторська «сваво
ля», спроби іронічного підсвічування дедалі обов’язковіших 
стереотипів активно підготовлюваного вже «соціалістичного 
реалізму». Цю творчу трагедію неважко відчути за гротескним 
текстом під назвою «З лябораторії» (1930), що є історією нена- 
писання умовним автором чергового твору — через неможли
вість задовольнити всім вимогам канону (внутрішня само- 
цензура). Відмовившись від свого первісного задуму, пись
менник «сів на поїзд і поїхав на Донбас», щоб, відповідно до 
вказівок партії, «написати роман з живими людьми, себто з 
звичайними робітниками, з колективістами, з трудовою інтелі
генцією, себто реалістичний роман, який би читали робітники, 
колективісти, трудова інтелігенція, — всі ті, хто за проводом 
комуністичної партії творить нове життя й до якого б з погор
дою ставились наші доморощені, скажімо, Марселі Прусти».

Неважко побачити, що тут Хвильовий заговорив мовою своїх кри
тиків. Хочеться думати, що це, знов-таки, пародія. Коли б не те, 
що Хвильовий у ці страшні роки — 1930, 1931, 1932 — таки нама
гався переконати себе в отій новій творчій настанові, опиняючись 
перед небезпекою перестати бути Миколою Хвильовим... Якщо 
це пародія — то трагічна, не оминаючи самого себе...

..Хвильовий увесь зітканий із суперечностей, акі, одначе ж, здебіль
ше не тільки не позбавляють сенсу суперечні одна одній думки
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та настрої, а живлять їх. (Коли 1960 р. у перекладах і зусиллями 
Юрія Луцького вийшло англомовне видання оповідань Хви
льового «Stories from the Ukraine», американський критик Аліс 
Смит писав: «Літературний стиль Хвильового — це стакато і 
вислови думок у коротких, гострих натяках. Гумор, розпач, 
жага, задумлива любов, жах, соціалістичні мрії, комуністичні 
невдачі, все це перетоплене в горнилі його творчої думки, щоб 
появитися у формі оповідань з автобіографічними познаками». 
А ось думка іншого критика, Вільяма Терні, — про політичний 
аспект творчої долі українського письменника: «Хвильового 
проголосили буржуазним націоналістом. Сам Сталін зробив це. 
Два рази Хвильовий каявся, але далі тримався свого напрямку 
[...] Не можна вже ясніше сказати, як сказано в цій книжці, про 
те, що чекає чесного письменника в Радянському Союзі. Хви
льовий набагато перевищує в цьому Пастернака. І він є кращим 
белетристом».1 Найочевидніші суперечності — в його теоретич
них (швидше публіцистичних) концепціях. Зокрема та, про яку 
ми говорили раніше: між мрією про «голубу Савойю», між 
орієнтацією на «психологічну Европу» і на містично-револю
ційну (в його інтерпретації) Азію; суперечність між гаслами 
«вікна в Европу» та «азіятського ренесансу». Ми вже бачили, як 
ці нібито суперечні ідеї в нього одна одну скріплюють.

Три чверті століття, що відділяють нас від Хвильового,— достат
ній строк для того, щоб історія дала свою оцінку не лише ху
дожнім вартостям певних культурних витворів, а й інтелекту
альним та політичним ідеям того чи іншого діяча. Тексти 
Хвильового не тільки зберегли свою мистецьку вартість і пізна
вальне значення, але й сьогодні мають свою магічну приваб
ливість. А наскільки «правоспроможні» ті з публіцистичних, 
політичних, історіософських ідей його памфлетів, про які гово
рилося вище? Чи не виявилися вони всього лиш суб’єктивними 
ілюзіями та довільними пророцтвами з самоомани? На перший 
погляд саме так і сталося. Принаймні, так виглядало в оті на
ступні після смерті Хвильового й розгрому українства півстоліт
тя. Все пішло «від ухилу в прірву», — як застерігали Хвильового 
його опоненти. Однак історія чиниться не лише на поверхні 
суспільства, а й у підземеллі. Загнані туди сили та ідеї рано чи 
пізно озвуться тектонічними вибухами.

Головна політична ідея Хвильового: державна самостійність Украї
ни неминуча. Головний аргумент: якщо якийсь народ протягом 
століть у різних формах виявляє своє прагнення до незалеж
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ності, то рано чи пізно він її здобуде і пройде ТОЙ ШЛЯХ, ЯКИЙ 
пройшли всі народи Європи; протидіяти цьому означає гальмува
ти історичний розвиток. У часи Хвильового така ідея здавалася, 
якщо вжити його слово, «дерзостю». Через шість десятиліть вона 
здійснилася. Інша річ, що нинішня Україна -  не така, якою вона 
уявлялася Хвильовому, — але цього вже не можемо ставити йому 
на карб. І не знаємо, якою вона буде ще через шість десятиліть.

Не випадковою і не марною виявилася ідея європейської орієнтації 
України. І тут Хвильовий може бути для нас дуже повчальний, 
схиляючи нас до засвоєння не зовнішніх форм європейського 
життя, часом розкладових і минущих, а вічної культурної та 
інтелектуальної спадщини, духу творчості, громадянської по
стави і всього того, що нині зветься «громадянським суспіль
ством». І немає потреби доводити, наскільки актуальним є за
стереження Хвильового від «малоросійства» і «хохляцтва», від 
загіпнотизованості «московським диригентом», від інерції бага- 
тосотлітнього самовдоволеного і агресивного рабства.

А як бути з «азіятським ренесансом»? Він відбувався і відбувається, 
хоч і не зовсім у тих формах, що уявлялися Хвильовому. Але 
почасти і в них таки. Хіба не справдилася його думка про те, що 
енергія революційного руху вигасає у Європі, а з більшою си
лою спалахує в Азії? І що комуністичні ідеї перемагатимуть в 
Азії? Так і сталося в XX ст., особливо в його другій половині. 
Тільки до Азії треба додати ще Африку і Латинську Америку.
І хоч комуністичний експеримент у багатьох країнах Азії та 
Африки провалився, але він дав потужний імпульс національ
но-визвольному рухові на цих континентах. До речі, в 50—60-ті 
роки XX століття піднесення Азії й Африки допомагало україн
цям порушувати свої національні проблеми.

А як нині з місією України, її провідною роллю в цьому рухові?
Із зрозумілих причин раніше вона цю роль не змогла відіграти, 
бо й сама вона, Україна, тоді була придушена як суб’єкт світо
вої політики.

Нині геополітична ситуація в цій частині світу геть змінилася. Але 
молода держава Україна має шанс стати важливим чинником 
економічного, політичного і культурного співробітництва країн 
Причорномор’я і Середньої Азії, спираючись зокрема й на істо
ричні традиції такого співробітництва.

Як бачимо, і тут Хвильовий може нам дещо підказати.
Я далекий від того, щоб екстраполювати на сучасність візїі Хвильового 

20-х років минулого століття. Але вчімося в нього жити Україною, 
мислити Україною, шукати шляхи України в світ.
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\  У грудні 1928 року в Харкові почав виходити дуже 
V своєрідний щомісячник, який досі не має аналогій 

M oG h І у нашій літературній періодиці,— «Літературний ярма-
Оогонсєн * І Рок>> (вс™гло в и й т и  дванадцять книжок). Його ор- 

/  ганізувала група колишніх членів ВАПЛІТЕ (Вільної 
/  Академії Пролетарської Літератури), залишившись 

S  без свого друкованого органу після розпуску цієї ор- 
ганізації та припинення випуску однойменного часо

пису. Над українським письменством уже збиралися 
чорні хмари. Посилювався політично-адміністративний тиск і 
розпалювалася міжгрупова ворожнеча. За цих складних умов і, 
скажемо прямо, грізних обставин, новий журнал намагався бо
ронити дедалі більше звужувану територію здорової мистецької 
творчості; ставив своїм завданням об’єднати кращі сили ук
раїнської літератури, надаючи свої сторінки представникам різ
них літературних угруповань, що підкреслювалося і в його на
зві: «Літературний ярмарок». Люди талановиті, вигадливі й до
тепні, «ярмарчани» дбали і про яскраве художнє оформлення 
часопису (над ним працювали А. Петрицький, І. Падалка,
В. Меллер та інші видатні майстри), і про свіже, інтригуюче, ба 
навіть епатажне подання матеріалу. Цьому, зокрема, мали слу
жити «інтермедії», гумористичне листування, вигадані дискусії 
за «участю» славетних митців і мислителів усіх часів і народів та 
інші форми веселої містифікації. Таку «начинку» журналові — 
кожному випуску від початку до кінця — мав забезпечувати хтось 
із провідних письменників-«ярмарчан» (по черзі). Так-от, чис
ло 3 (за лютий 1929 року) «оформив» Майк Йогансен, один із 
найактивніших співпрацівників «Літературного ярмарку», вель
ми популярний тоді письменник. Певно, це «ярмаркування» 
було йому до душі — відзначався дотепністю, ерудицією, вигад
ливістю, схильністю до ексцентрики; ці якості щедро виявили
ся і в його блискучих восьми інтермедіях, передмові та епілозі 
до третьої книжки журналу, де в учених диспутах брали участь, 
зокрема, «Майк Сервантес» і «Мігель Йогансен».

За традицією, журнал відкривався автобіографією, так би мовити, 
адміністратора відповідного випуску (дня ярмарку!). Отож у 
третьому числі була «Автобіографія Майка Йогансена», яку на
писав... Іван Сенченко (один зі зразків ярмарчанських пусто
щів!). Кумедно плутаючи реальний життєпис Майка Йогансена

* Надруковано зі скороченнями в журналі «Україна» (1988, № 39). Тут віднов
лено редакційні купюри.



з фантастичною вигадкою, «автобіографія» ииводить корінці 
його родоводу з Латвії (по батьківській лінії, — що й справді 
було так), Запорозької Січі (по материній лінії) та... з Іспанії, 
від самого Сервантеса (мовляв, один із його далеких предків по 
матері, запорозький козак, визволив із турецької неволі Анну, 
сестру Мігуеля Сааведри Сервантеса, й одружився з нею)...
«І ось я, Майк Йогансен, — писав у “автобіографії” Йогансен- 
Сенченко, — стою своїми двома ногами і росту разом із трьох 
європейських культур, я, що дев’ятьох літ з роду написав свій 
перший твір німецькою мовою і що свій останній твір при
свячу своїй, колись вільній в майбутньому, голубій і прекрас
ній Еспанії». За жартівливою містифікацією крилися і реаль
ні біографічні факти, і проникливі вказівки на характерні риси 
творчого обличчя Йогансена (європейський культурний ґрунт, 
романтично-ностальгічний потяг до умовно-олітературеної Іспа
нії тощо), і розгонисте окреслення його літературних інтересів 
та занять («...я, бувши поетом, сценаристом, романістом, лінг
вістом, новелістом, автором граматик, поетик, словників, чис
ленних перекладів із мов усіх народів світу, в середині життя 
свого написав також і великі коментарі до коментарів великого 
філософа Авероеса (малися на увазі згадані інтермедії. — І. Дз.) 
і тим ще раз убезсмертнив своє ім’я»), В «Автобіографії» місти
лося і таке пророцтво: «...Я, Майк Йогансен, умру в 1942 році і, 
оселившися в царстві тіней, буду вести розумні бесіду з Гезіодом, 
Гайне і Мігуелем Сааведро Сервантесом. Але я буду говорити з 
ними українською мовою, бо вірю, що наша квітчаста батьків
щина є діамант у гроні вільних народів світу». Як бачимо, неба
гато віку одвів собі Майк Йогансен (вустами І. Сенченка) — в 
1942 році йому було б лише 47. Але й до цього віку він не до
жив — загинув 1937 року... Молоді й чесні, талановиті й палкі, 
мрійливі й задивлені в ілюзорне майбуття, люди цієї когорти не 
знали, що готувало їм життя в найближчі вже роки...

Народився Михайло Гервасійович Йогансен 16 (28) лютого 1895 ро
ку в Харкові у родині вчителя німецької мови, який походив з 
Латвії. Скінчив гімназію, а потім Харківський університет. «За
хоплювався книжками з філософії. Рік 1919 — під враженням 
денікінщини — поклав різку лінію у світогляді; пристав до марк- 
сівського. Тоді ж почав писати вірші українською мовою; 
раніш писав руською», — читаємо у фундаментальному довідни
ку А. Лейтеса і М. Яшека «Десять років української літератури 
(1917—1927)». Перша збірка поезій «Д’горі» з’явилася друком 
1921 року. Але на той час її автор був уже досить відомий; його 
підпис — поряд з підписами Миколи Хвильового і Володимира
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Сосюри — стояв під «Нашим універсалом», зверненням «до ро
бітництва і пролетарських митців українських», яким відкри
вався збірник «Жовтень» (Харків, 1921), одне із перших укра
їнських радянських літературних видань. Автори «Нашого уні
версалу», відмежовуючись від «існуючих шкіл і напрямів 
літературних», декларували нові шляхи і проголошували «еру 
творчої пролетарської поезії справжнього майбуття». Певно, як 
можливі зразки цієї пролетарської поезії уявлялися укладачам 
«Жовтня» вірші В. Сосюри «Роздули ми горно...», «1917 рік» і 
М. Йогансена «Жовтень» і «Комуна». 1 справді, це було нове 
слово в молодій революційній писемності, спроба відповісти на 
головні політичні питання, які хвилювали сучасників:
Ти думаєш — що то Комуна:
Був ринок, а буде казарма?
Ні, друже: Комуна — це місто, як море, як гори,
Таке біле і таке широке.
Боїшся, що буде в комуні сумно,
В суботу не буде церковного дзвону?
Ні, брате. Під дзвонів червоні пеони додому  
З роботи підуть комунари.

У світлі трохи пізнішого досвіду — і життєвого, і поетичного — це вже 
здасться наївним. Але тоді це була спроба естетизації нових 
соціальних емоцій, розширення ідейних і духовних обріїв поезії, 
підключення її до революційної енергії трудових мас. І в твор
чості самого Майка Йогансена це був принциповий рубіж, що 
позначив перехід від суб’єктивістської романтики та сумовитої 
розгубленості перед життям — до романтики більш соціально 
активної та ідейно заангажованої. Саме таку еволюцію і засвід
чила збірка «Д’горі», а ще більше наступні — «Кроковеє коло», 
«Революція» (1923), «Доробок» (1924). Водночас поезія М. Йоган
сена початку 20-х років відбивала драматизм світопочування 
українського інтелігента, який не міг і не хотів відгороджувати
ся від тривог і страждань свого народу, від тих явищ життя, що 
були пов’язані з перипетіями громадянської війни, бандитиз
мом, руїною, голодом 1921 року та іншим. Цінними свідчення
ми цього світопочування залишаються його поезії «У дахів 
іржавім колоссю» (1920), «Посуха» (1921), «Ви, що не знаючи 
мети...» (1921), «Скоро Forte» (1921). І в ці роки, і пізні
ше М. Йогансен ідентифікує свій революційний романтизм 
з мотивом і образами «перших хоробрих» — таким ореолом 
у 20-ті роки були огорнені імена Андрія Заливчого, Гната 
Михайличенка, Василя Чумака і Василя Еллана-Блакитного; 
М. Йогансен цілком слушно долучає до цієї когорти і Миколу
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Хвильового. Фактично це була не лише емоційна данина яскра
вим національно-пасіонарним постатям, а й маніфестація влас
ної громадянської позиції.

Збірка М. Йогансена «Доробок» була настільки помітним явищем 
у літературному процесі тих років, що вдумливий критикА. Лей- 
тес у статті «Три книжки»1 поставив її в один ряд зі збір
кою П. Тичини «Вітер з України» та книжкою Вал. Поліщука 
«15 поем», — як зразки «вростання в революцію», свідчення 
нового етапу розвитку свого власного і всієї української поезії. 
Особливо відзначав критик поему «Прометей» та вірш «Ленін» — 
«простий і ніби безхитрий в своїй будові», він «залишиться се
ред найкращих взагалі віршів, присвячених Іллічу». Збірка 
«Доробок», на думку А. Лейтеса, засвідчила «революційне пере- 
магнічення Йогансена».

У наступні роки М. Йогансен створює цикл віршів «Революція», 
«утопічну агітку» «Комуна» (не плутати з однойменним вір
шем!) із п’ятнадцяти невеличких розділів, — що перегукується 
з агітпоемою В. Маяковського «Летающий пролетарий»; чис
ленні ліричні поезії, в яких відбилися його невгаваючі концеп- 
ційні та стильові шукання.

У бурхливому літературному житті 20-х років М. Йогансена бачимо 
разом із В. Елланом, О. Довженком, В. Коряком, В. Сосюрою,
П. Тичиною,В. Поліщуком, М. Хвильовим —у«Гарті»;зЮ. Смо- 
личем, О. Слісаренком, О. Мар’ямовим — у «Техномистецькій 
групі А»; і, звісно ж, у «Вапліте».

В альманасі першому «Вапліте» (1926) був надрукований вірш 
М. Йогансена «Неп». Він прикметний тим, що, на відміну від 
багатьох поетів, які сприйняли неп із великою тривогою і бо
лем, боячись повернення старого й узаконення міщансько-кра
марської стихії, Майк Йогансен дивиться в майбутнє з надією; 
символічного значення набувають його нічні видіння: коли 
«з крамниць зростає корабель», як пливтиме фарватером, що 
«старий накреслив капітан».

Серед тогочасної літературної громадськості й професійної крити
ки М. Йогансен мав репутацію поета з ґрунтовною філологіч
ною підготовкою і теоретичною базою, уважного до форми, 
музикально чутливого, «ювеліра звукосполучень», «копача сло- 
варних надр». Свій тонкий «імпресіоністський» інструментарій, 
своє романтично-хизливе світопочування він дедалі більше на
магався підпорядкувати поважній думці, суспільницькій кон
цепції, освоєнню нових шарів соціального досвіду — історичної

'Література. Наука. Мистецтво. — 1924. — № 46. — 23 листопада.
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творчості трудових мас. Так у його поезію входить тема індуст
ріалізації, так у його лірику входить ширше коло вражень рево- 
люційно-будівничої дійсності. Спонукуваний тодішньою кри
тикою до «реалізму» в спрощеному розумінні цього поняття, 
а може, й сам прагнучи більшої тематично-зображальної конк
ретності, він згодом дещо втрачає на витонченості, вводить еле
менти прозаїзації та описовості, безпосередньої предметності, 
«випрямляє» складні музикальні візерунки свого вірша, але 
водночас прагне компенсувати втрати здобутками у сфері мов
ної палітри, спектру життєвих реакцій, напруженості соціаль
них емоцій, громадянської конструктивності, якою вона тоді 
уявлялася. Він хотів, щоб це була творча еволюція, а не творчий 
регрес. Але таке в ті роки — на зламові 20-х і 30-х — давалося 
вже важко.

1930 року Майк Йогансен видає «Збірку вибраних віршів». На його 
думку, це мало бути прощання з першим етапом поетичної 
творчості — і початок другого. Він підкреслював це в передмові. 
Але за своєрідною метафорикою самохарактеристик у цій перед
мові вчувається і драматизм поетового становища, яке визнача
лося не лише органікою внутрішньої еволюції, а й тиском зов
нішніх умов та вимог, імперативністю ідеологічних та естетич
них претензій, які висувалися до тодішньої літератури від імені 
нібито суспільства.

«Ці вірші про любовний сад природи, — писав М. Йогансен (його 
слова не треба розуміти буквально, бо у збірці були вірші дале
ко не тільки про любов чи природу; він має на увазі, мабуть, 
взагалі поезію “матерії життя”. — І. Д з.), — є лише одна з книг 
мого життя. Я скінчив її, мені здається, що я її скінчив. Друга 
ж книга допіру почалася. Її перший розділ — вірші про 
Комуну — виходять окремо. Байдуже, що ті дві книги писалися 
одночасно — бо перша з них умирала, а друга народжувалася. 
Як Лютер Бербанк, я плекав першу, оцю книгу. В галуззя, лис
тя і кору словорослів я ловив хлорофіл неголосних, заглушених 
променів звукового сонця. Я виростив яблука, що мали смак 
діезу, і кактуси з тріольним соком. Так скінчився сільськогос
подарський період моєї творчості і почався період індустріаль
ний. Замість вирощувати звукові сади, я спробую перетворити 
звукову енергію на електричну. Коли звук мій замовкне в скля
них стінах елементу і почне крутити якорі — я виготую дру
гу — і останню — книгу вибраних віршів».

Мабуть, на цьому самонастановленні позначилася і тодішня вуль
гаризаторська орієнтація естетичної свідомості на соціальну 
утилітарність поезії. Та у відгуку на цю орієнтацію в Майка
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Йогансена було й своє індивідуальне, зумовлене особливостями" 
його хисту, в якому майстровитість переважала над інтуїцією, 
раціоналістичність — над чуттєвістю, теоретично підготовлена 
конструкція — над емоційною стихією (можна пригадати не
безпідставну характеристику В. Коряка: «Майстер слова. Ювелір 
форми. Пише дивно. Залюблений у Комуну соромливо й ін
тимно. Роздум бере гору над уявою... Дуже вчений, і це — біда 
його й козир воднораз»). Але та «остання книга» віршів, яку 
обіцяв М. Йогансен і на яку покладав не позбавлені творчого 
честолюбства надії, вийшла раніше, ніж він сподівався і не ста
ла тією, що він думав. Це була збірка «Поезії» 1933 року, в якій 
нічого принципово нового не було. У передмові автора відчу
вається приховувана бравадою розгубленість: «Як усякий силь
ний поет, я написав багато слабких віршів, чимало середніх і 
небагато сильних. У цій книзі я зібрав усі. Читаючи її, ви пе
рейдете від стихійної революційності юнацьких літ через манів
ці романтики чистого слова до баляд активного учасника вели
кої соціалістичної будови». Але намірений новий етап поетич
ної творчості, нова її якість — по суті не відбулися. Суспільна й 
духовна атмосфера цьому не сприяла. Здається, М. Йогансен у 
ці роки фактично полишає поезію — і чинить чесно стосовно 
свого таланту: фальшивих і ганебних творів, яких немало в лі
тературі тих літ, з-під його пера не виходило. Зокрема, не трап
лялося мені в нього вичитати й неминучих тоді славослів’їв 
Сталінові... Але можна було знайти метафорично зашифровані 
поезії, в яких за характерними для нього контамінаціями пред
метності й метафізичності вгадується передчуття трагедії істо
ричного масштабу, а водночас і надія на незнищенність основ 
життя. Такий ось цей вірш 1929 року:
Овес росте край неба у пісках,
Мов сивий дід, над ним куняє хмара.
Похмурий сон: на головах 
Стоять століття і бездумно марять.
— Росте овес, киває і мовчить.
Далеко в морі хилять кораблі 
Латинський парус у вечірній ірій.
— Овес росте і виростає в ліс,
Стовпи страшні змертвілі й сірі:
Гниють і з крахом падають на шлях.
— Росте овес край неба у пісках.

У 30-ті роки Майк Йогансен пише і видає переважно прозу. Цей 
жанр не був для нього новиною. Ще 1925 р. вийшла збірка з 
чотирьох його невеличких оповідань — «17 хвилин». Критик
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А. Лебідь знаходив у ній «манерничання» та кривляння, проте 
залишав авторові деякий шанс: «Взагалі книжка справляє вра
ження вправ молодого автора, що тільки починає писати про
зою. Єсть бажання знайти щось нове й свіже. Але це авторові 
не завжди вдається» '. 1925 року під псевдонімом В. Вецеліус 
він видає авантюрно-пригодницький роман «Пригоди Мак- 
Лейстона, Гаррі Руперта та інших». Роман вийшов у десяти ви
пусках величезним на той час накладом — сто тисяч примірни
ків. Треба нагадати, що на той час хвиля західноєвропейської, 
буржуазної авантюрної белетристики заполонила і наш книж
ковий ринок, і молода радянська література робила перші спро
би протистояти цьому потокові, створити власний пригодниць
кий роман (згадаймо «Мес-Менд» М. Шагінян), а фактично 
багато що запозичувала з нього. Тож про твір В. Вецеліуса кри
тик Фелікс Якубовський у статті «До кризи в українській ху
дожній прозі» слушно зауважив: «Це — перший конкурент пе
рекладній західній літературі, або в кожному разі намагається 
таким бути»2. Водночас він відзначав не дуже вдале насліду
вання стилю О’Генрі, прийомів Едгара По, Вільє де Ліль Адама 
та інших західних письменників. Інший критик, К. Довгань, 
у «Житті й Революції» (1926, № 1) нарікав на сюжетне свавіл
ля — невмотивоване уривання одних ліній та виникнення ін
ших, а також на зловживання еротизмом під виглядом «сатири 
на гнилий буржуазний побут». У наш час цьому творові відо
мий дослідник Василь Півторадні присвятив статтю «Перший 
пригодницький роман на Україні» («Вітчизна», 1980, № 1).

Наступними роками М. Йогансен видав кілька збірок оповідань. 
Він прагнув культивувати на українському Грунті конструктив
но підкреслений гострий сюжет, новелістичну динамічність, 
але багатства матеріалу та глибини обробки йому нерідко бра
кувало, і тому небезпідставними доводиться вважати закиди 
тодішньої критики в поверховості, ескізності, зіжмаканості. 
Проте в його прозовому доробку є і речі яскраві своїм експери
ментаторством, настільки оригінальні, що їм немає аналогій в 
усій українській белетристиці. Маю на увазі повісті «Подорож 
ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки пре
красної Альцести у Слобожанську Швейцарію» та «Неймовірні 
авантюри дона Хозе Перейра в Херсонськім степу» (видруку
вані в «Літературному ярмарку» — відповідно в грудневій книзі 
за 1928 рік та в липневій за 1929). Умовні екзотичні персонажі

‘Життя й Революція. — 1925. — № 10. — С. 113.
2Там само. — 1926. — № 1. — С. 44.
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цих повістей (а докторові Леонардо та прекрасній АдьцеСті 
Майк Йогансен присвятив і не один вірш), мабуть, виникли з 
романтичних потягнень автора, переміряних ущипливою само
іронією, і мали задовольнити його ностальгію за небуденним, 
нетутешнім, присмачену примирливим гумором. Сюжет і конс
трукція творів виразно пародійні, з комічною демонстрацією 
типових прийомів авантюрності. Оповідь перейнята тоном жар
тівливої містифікації, коли автор весело дурить читача, бавить
ся різними вигадками, перетворює одних персонажів на інших 
(наприклад, іспанського мандрівника дона Хозе Перейру — на 
члена степового окрвиконкому Данька Харитоновича Перерву і 
навпаки), повертає події так, як йому заманеться, покликаю- 
чись на «закони сюжету» тощо. Отже, маємо рідкісні в укра
їнській літературі (власне, перші) зразки комічно-пародійної 
прози, небезвідносні до традиції Лоренса Стерна. Але є в цих 
творах і дужий ліричний струмінь, пов’язаний із «демонстра
цією» і переживанням картин природи, з відкриттям краси 
Слобожанської Швейцарії — узбережжя Сіверського Дінця — 
та степів Херсонщини. Власне, природа з її чарами, таємниця
ми, барвами, пахощами; природа в усій її насиченості життям; 
природа, що відкривається «виспеціалізуваному» зорові й чуттю 
подорожанина-естета, — це і є істинний герой обох повістей. 
Сам Майк Йогансен казав, що, на відміну від звичайної прози, 
в якій на тлі статичної природи відбувається рухливе життя 
персонажів, він хотів створити прозу, де б на тлі статичних пер
сонажів відбувалося рухливе життя природи... Фактично він 
здійснював свого роду депрозаїзацію прози.

Ширше підходячи, можна сказати, що М. Йогансен започаткував 
ту традицію, що почасти озвалася в українській «химерній про
зі» 60—70-х років.

З інших прозових творів Майка Йогансена варто відзначити його 
мисливські та природничі оповідання, книжки для дітей, нари
сові книжки «Подорож людини під кепом (Єврейські колонії)» 
(1929), «Подорож у Дагестан» (1933) та «Кос-Чагил на Ембі» 
(1936) — останні три були помітним внеском у розробку ук
раїнською літературою інонаціональної тематики, у висвітлен
ня життя народів СРСР.

У перші пореволюційні роки, коли до літературної творчості потяг
лася робітничо-селянська молодь, великого значення набула 
справа її професійного мистецького навчання. Популярними 
стали різного роду підручники, порадники, курси, самонавчи
телі літературної майстерності тощо. «Як навчитися писати вір
ші», «Як писати оповідання» — такі й подібні назви звабливо
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дивилися з обкладинок багатьох видань. На Україні активно 
причетний до цієї роботи був Майк Йогансен. Мав для цього 
всі підстави — славився своєю ерудицією та інтересом до пи
тань теорії. Ще 1922 року в Харкові вийшла книжечка «Елемен
тарні закони версифікації». У № 2 «Вапліте» за 1927 рік він 
виступив зі статтею «Аналіза фантастичного оповідання». Втім, 
вона мала не лише популярно-навчальний характер, а й літе
ратурознавчий. Наступного року в Харкові вийшла книжка 
М. Йогансена «Як будується оповідання. Аналіза прозових 
зразків», що містила розгляд новел Баррі, Велза (Уелса), По й Тур
генева. Методологічно й теоретично вона сьогодні видається 
наївною й суб’єктивною (та й тоді зазнала багато в чому слуш
ної критики), але конкретні спостереження над майстерністю 
класиків — цікаві, попри підкреслену нормативність літератур
ної позиції автора (утвердження фабульної прози). У розумінні 
мистецтва як гри можна припускати вплив «Позитивної естети
ки» Анатолія Луначарського, популярної в ті роки. До речі, 
опоязівський термін «остранение» М. Йогансен перекладає як 
«поновлення» (поновлення первісної виразності).

Захоплювався Майк Йогансен і перекладацькою справою, мав не
абиякі філологічні зацікавлення, про що можна прочитати, 
зокрема, і в спогадах про нього Ігоря Муратова («Прапор», 
1972, № 5).

Сьогодні мало хто знає, що він (разом з Ю. Тютюнником) був і 
автором сценарію «Звенигори». Треба згадати і його активну 
участь у  діяльності різних літературних угрупувань («Жовтень», 
ВАПЛІТЕ, «Гарт» та ін.), у редагуванні літературних видань (від 
«Універсального Журналу», що його редагував разом із Ю. Смо- 
личем, до «Літературного ярмарку», в якому активно співпра
цював). У літературній періодиці 20-х років часто зустрінемо 
його екзотичне прізвище. І от що цікаво: тоді ні з ким не пань- 
калися, не щадили самолюбств і репутацій, майже про кожного 
можна знайти щось полемічно-злостиве, вороже, глумливе. 
А от про Майка Йогансена мені такого майже не траплялося. 
В гіршому разі — суворі, але стримані критичні зауваження.
І дуже часто — поблажливі, доброзичливо-жартівливі згадки: 
«наш класичний філолог», «поет, філолог і теоретик»; і навіть 
Остап Вишня у дружній пародії на М. Зерова висловився що- 
найделікатніше: «Йогансен — тонкий, блідий і вибачливий. 
Стоїть на теоретичному ґрунті». Певно, було в ньому щось роз
зброююче-привабливе. Певно, його любили. («Наш ніжний 
друг із романтичного кварталу Майк Йогансен», — це в іншо
му числі «Літературного ярмарку».) І покладали на нього надії.
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І не його вина, що не всі з цих надій він устиг справдити. І їщ г 
пізніше Володимиру Сосюрі довелося згадувати його в «Розстрі
ляному безсмерті»: «Й заходить тихо у кімнату / /  Печальний 
Миша Йогансен...»

Колоритна і трагічна постать Майка Йогансена привертає дедалі 
більшу увагу дослідників історії української літератури. Зокрема, 
слід назвати Грунтовні розвідки Юрія Коваліва: «До характерис
тики творчості М. Йогансена» 1 та «На шляху до романтики 
буднів» 2. Але твори його досі не перевидано (тільки окремі 
поезії передруковано у збірках і в публікаціях у періодиці та 
1968 року вийшла книжечка для дітей «Кіт Чудило»). Давно вже 
час дати українському читачеві достойне за обсягом і добором 
творів видання цього талановитого і різнобічного автора, по
знайомити з його багатою спадщиною, в якій немало такого, 
що не втратило ваги й сьогодні, що поглиблює наше уявлення 
про свою національну культуру.

В одній із Йогансенових інтермедій до третьої книжки «Літературно
го ярмарку» великий Аверроес каже: «вогнем не можна знищи
ти Коментарі», — маючи на увазі випробовування, що випали 
на долю  йото славетної праці. Чи не нагадує це пізніше бул- 
гаківське: «Рукописи не згоряють»?! Настав час повертати на
родові те, що не згоріло.

(1988р.)

р  г 1989 року у видавництві «Радянський письмен
ник» вийшла в серії «Бібліотека поета» найпов
ніша поки що збірка віршів Майка Йогансена з 
ґрунтовною передмовою Степана Крижанівського. 
На жаль, досі нічого не перевидавалося з прози 

М. Йогансена, за винятком, як уже згадано, одного разу (1968) 
дитячого «Кота Чудила».

А от у літературознавчому дослідженні творчості й постаті Майка 
Йогансена є зрушення. 2000 року у видавництві «Смолоскип» 
вийшла праця Ростислава Мельниківа «Майк Йогансен: лан
дшафти трансформацій». Автор — молодий дослідник, ви
пускник Харківського державного педагогічного університету 
ім. Г. Сковороди, а тепер доцент цього університету, канди
дат філологічних наук, здійснив Грунтовне дослідження «об- 
разно-символічного світу поета» в контексті ідейно-естетичної 
проблематики тієї доби.
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1 Радянське літературознавство. — 1985. — № 12.
' Иітчизна. — 1987. — № 4.
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Надзвичайно цінним виданням — «Майк Йогансен у спогадах, 

листах, матеріалах» (2003) — завдячуємо київському видавниц
тву «Рада». Упорядник (він же автор передмови та приміток) 
Іван Лисенко зумів зібрати унікальний матеріал спогадів, подав 
вичерпну бібліографію творів М. Йогансена та бібліографію лі
тератури про нього. Серед 25 спогадів літераторів, які знали 
М. Йогансена особисто, хочеться відзначити (хоч усі вони ці
каві) спогади Абрама Лейтеса, Ієремії Айзенштока, Кіндрата 
Сторчака, Григорія Костюка, Олександра Мар’ямова, Юрія 
Смолича (це — з його книжки «Розповіді про неспокій»).

І все-таки залишається проблемою повніше видання творів самого 
Майка Йогансена з відповідним коментарем, може — з репре
зентацією відгуків тодішньої (та й пізнішої) критики.

(2006 р.)

Дивна доля спіткала Андрія Головка. Потужний і 
«трудний» письменник, навколо якого в 20-ті й 

Q Д • - і Роки точилося стільки суперечок і який ви- 
HHOpiU І кликав на себе стільки скоординованого вогню 
ГолоВко* [ пильнуючої догм критики, — потім ніби відійшов 

кудись углиб, і побіля нього запанували мирна ти
ша і згідливе визнання. Маємо вже не одну ланку 

старших і молодших прозаїків, які пройшли (чи вва
жають, що «пройшли») школу Головка; маємо когорту 

головкознавців, які вже остаточно визначили місце в 
історії літератури кожного його твору; і маємо уроки суворого 
й невтишного майстра, який, усупереч підступній тліняві ка
нонізації, десь там, за святковими лаштунками літературної 
кождодневності, тяжко працював, мучився і шукав, бився в 
сумнівах, здобутках і втратах. Є щось драматичне в тім, як про
тягом завійних і складних десятиліть письменник прагнув збері
гати вірність собі, ціною важкої самозміни, і, може, цей драма
тизм його пізнішого «мирного» становища не менший за дра
матизм колишніх критичних побойовиськ навколо нього. 
Ходяча літературна гадка вже давно «опреділила» письменника 
і зняла з нього свою мірку, але чи «опреділив» він себе сам і чи 
дійшов своєї міри? Чи сповнив свою міру творчого боріння й 
незмиримості?

Перш ніж відповідати на ці запитання, спробуємо поговорити про 
інше: якою нам уявляється та постійна внутрішня дума письмен-

* Надруковано в уривках: Вітчизна. -  1964. -  № 11; Дукля. — 1968. — № 5 та ін.



ника, що вела його від одного твору до другого і не могла ви
черпатися, не могла дійти свого кінцевого підсумку, остаточно
го розв’язання, не могла «закрити» свій позов до дійсності?
А що така неперехідна дума в Головка була і що саме вона зро
била його Головком, — про це свідчить рідкісна сталість і ціло- 
купність, «зосередженість» його як художника, його вірність і 
підвладність одним і тим самим творчим мотивам. Звісно ж, 
Головко розвивався й перероджувався, одне втрачав, інше здо
бував, і внутрішні мотиви його збагачувалися, наростали, варію
валися, змінювали тональність, глибшали чи вивітрювалися, 
однак усі ці зміни відбувалися довкола одного неперемінного 
осереддя, в нутрі, в горнилі однієї невистигаючої думи. Це — 
дума про долю й історичні шляхи українського села, сільської 
бідноти, про шукання нею соціальної справедливості в зламні 
роки революції, про історичний вибір мас. (Повторюємо: йдеть
ся про домінанту творчості письменника, що аж ніяк не вичер
пує всього її багатства. Можна підходити до цієї творчості й з 
інших ракурсів, треба бачити в ній різні грані. Приміром,
С. Шаховський у чудовій статті про Головка назвав його і «таким 
же майстром любовного роману, як, приміром, Сосюра — лірик 
кохання»'. І цю, може, трохи несподівану думку переконливо 
довів. І все-таки є домінанта, про яку оце говоримо.) Цей ос
танній момент — сильне «магнетичне поле» трудової маси в 
Головка — варто підкреслити, оскільки він із роками набирав 
дедалі більшої ваги в його творчості. І не лише в тому значенні, 
що соціальні процеси, історичні події, життєві явища, весь пе
ретік дійсності письменник брав щоразу більш «масовидно», — 
а і в тому, що у внутрішніх підходах та оцінках він стає на якусь 
«масову» точку зору, чимсь «масовим» живляться його худож
ницькі емоції, його художницький дух. (І тут — один із своєрід
них виявів його народності.) Це переймання «масовими» почу
ваннями, ця масовидність духовного чинника можуть вести до 
монументального літописання, до народної епопеї, коли, сло
вами Енгельса, герої «черпають мотиви своїх дій не в дріб’язкових 
індивідуальних забаганках, а в тому історичному потоці, який їх 
несе» 2, — але водночас це може бути і наслідком простої відмо
ви від синтезу особовості, від індивідуальної духовності й життє
вої багатовимірності та многосутності; може привести до безосо
бової передачі умовних історіографічних креслень, як в «Арте- 
мі Гармаші», коли окремі персонажі втрачали переконливість

Шаховський С. 10 романів та їх автори. — К., 1967. — С. 54.
Енгельс Ф. Лист Фердінанду Лассалю, 18 травня 1859 p. 11 Маркс К. і Енгельс Ф. 

Твори. -  К„ 1965. -  Т. 29. -  С. 474.
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індивідуальності й ставали службовими репрезентантами со
ціальних сил.

Однак здебільшого у творах Головка ота висока належність героїв 
«історичному потокові» не означала їхньої підпорядкованості, 
вони не рухалися зовнішніми штурханцями і не були івана- 
ми-покиванами фатальної історичної детермінації, як це буває 
в маленьких романістів, тупо заслуханих у хряскіт «колеса іс
торії», — в тих мертводухих «літописців», чиїм пафосом є «амо
ральне виправдання факту», кажучи словами М. Драгоманова. 
Герої Головка палали вогнем самоутвердження і революційного 
перетворення світу. Революція була для них не сторонньою си
лою, що ними орудувала, але — вони самі. Вони почувалися в 
силі надати їй будь-якого потрібного їм характеру, власна доля 
і сама історія були в їхніх руках (який розмах волеявлення і 
який п ’янкий простір для соціально-активних натур, яка ро
мантика масштабів! — адже потаємне джерело всякої потужної 
романтики у всесвітянській масштабності — чи то конструкції, 
чи то деструкції), — але... але спершу їм треба було зробити фа
тальний вибір: адже вони стояли на вирішальному роздоріжжі 
історії, і цей момент — більше б не повернувся, бо історія, як і 
любов, не прощає невдалих спроб. Щось учувалося трагічного 
в цій ситуації вибору, як завжди, коли йдеться про долю вітчиз
ни і цілих епох. Герої цей вибір робили, не всі однаковий, не 
всі однаково швидко — і всі не так швидко і не так позасвідо
мо, як може видатися на перший погляд...

Характер творчості будь-якого письменника й «інтимні» рівні його 
устосування до своєї доби та своїх героїв визначаються його 
власного особистістю — в усій повноті обсягу цієї особистості: 
емоційний лад, життєвий шлях, світогляд, духовні обрії, цінніс
ні орієнтації, естетичні принципи, вдача, спосіб життя.

Читаючи кращі твори Головка, уявляєш, що цим пером водила 
сильна й чесна селянська рука, рука розважного та умудреного 
орача, який наскрізь пропах цілющими запахами рідної землі. 
Так, земля, люди землі — це головне в творчості Головка. Тільки 
пам’ятаймо, що українська класична література XIX століття, 
від Квітки-Основ’яненка через Шевченка й Франка до Ольги 
Кобилянської й Коцюбинського, виробила безмежно широкий 
діапазон значень поняття «земля» і надала йому сили грандіоз
ного символу: від того скропленого потом і кров’ю нужденного 
клаптика поля, що в ньому покладав своє існування селянин, — 
і до землі, як образу нашої історії, мотиву історичних спогадів, 
традицій і борінь, як образу України — прекрасної та багато
страждальної землі нашого народу, яку він від віків боронить і
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плекає. Чи завжди А. Головко утримується на висоті цього <<0г̂ " 
ромного» (кажучи словами І. Франка) уявлення про «землю»?

Щоб «увійти» в головківське розуміння теми землі (та й у інші мо
тиви його творчості), почнемо з нагадування про деякі елемен
тарні факти його біографії.

Народився він 4 грудня 1897 року в селі Юрки на Полтавщині. 
Учився в сільській школі, а з 1908 року — в м. Кременчуці, 
в т. зв. реальному училищі. Захоплювався літературою, багато 
читав і сам почав писати вірші. За них і довелося поплатитися. 
Як згадував сам письменник в «Автобиографии», інспектор-укра- 
їнофоб побачив «мазепинство» в самому факті звертання до 
української мови, і домігся виключення юнака з училища1.

Далі — життя на батьковому хуторі, непорозуміння з батьком і як 
наслідок — своєрідна втеча з дому: навесні 1915 р. вісімнадця
тилітній юнак іде на фронт, мабуть, не без романтичних уяв
лень про війну. Певно, розчарування не забарилося. До слова, 
згадок про війну мало знайдемо в творах А. Головка, більше — 
про повернення з неї. Поверталися зрілішими і політично умуд- 
ренішими, свідомі того, що ворога треба шукати не в чужих 
краях, а в своїх таки, і сповнені рішучості перетворювати життя 
на новий лад (той настрій пізніше озветься в «Червоному ро
мані»). Це був 1917 рік, з якого почалися героїчні й тяжкі «три 
літа» революційного спалаху та громадянської війни в Україні: 
Україні, що стала ареною складної і жорстокої боротьби влас
них і чужих політичних сил; Україні, яку плюндрували дені- 
кінські, німецькі, білопольські та інші різнобарвні напасники.

Майбутній письменник не брав безпосередньої участі в цих подіях, 
але був їхнім близьким свідком, і це дало йому багатий матеріал 
для низки творів.

Андрій Головко у цей час учителює, а водночас пише вірші й опові
дання. 1919 р. у Кременчуці виходить його перша книжка — 
збірка ще дуже учнівських віршів «Самоцвіти». Постійна і вже 
серйозна літературна праця починається з 1922 p., коли Головко 
повернувся з лав Червоної Армії (1920—1921) й увійшов у літе
ратурне й громадське життя Харкова, тодішньої столиці ра
дянської України.

Українська радянська література щойно народжувалася. Її перші 
кадри вийшли з тої молодої національної революційної інтелі
генції початку XX ст., яка шукала шляхів визволення України 
з-під цупких обіймів російського царизму. Значна частина її

'Див.: Андрій Головко. Твори в 5 томах. — К., 1977.— Т. 5. — С. 203. Чимало біо
графічних подробиць знайдемо у праці О. Килимника «Андрій Головко. 
Життя і творчість» (1954).
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привітала соціалістичну революцію, щиро вірячи в те, що но
вий лад принесе українському народові жадану свободу і со
ціальну справедливість, розкує його творчі сили. Ця інтеліген
ція разом із робітниками та селянами хотіла творити револю
ційну літературу, котра б допомагала утверджувати нове життя. 
Але як її творити, які способи і форми тут найкращі, найвід- 
повідніші — щодо цього багато було неясного і розбіжного, ба
гато точилося суперечок і літературних побойовиськ, що часто 
переходили в політичні зіткнення. Все ще було в стадії шу
мування і несформованості. Шукання, експерименти, ілюзії, 
спроби, омани, невдачі, дискусії і маніфести, маніфести, мані
фести... В них прокламувалася нова доба в житті та мистецтві, 
ставилися грандіозні творчі завдання, що дорівнювали б гран
діозності революційного перетворення землі. Вони й на сьогодні 
залишаються не тільки документами історії, а й живим свідчен
ням «планетарно»-романтичного світовідчування революційної 
людини того часу, світовідчування, що часом породжувало ве
личні «біблійні» інтонації й образи.

«Велика буря на морі хвилювала води, змішала їх з небом, бризки, 
мов виклик, піднімаються в небо»,— писалося в альманасі 
«Червоний вінок», що вийшов 1919 року в Одесі за участю Ва
силя Еллана-Блакитного, Василя Чумака, Гната Михайличенка, 
Володимира Коряка, Павла Тичини, Дмитра Загула, Гордія Ко
цюби, Володимира Кобилянського, Миколи Терещенка, Андрія 
Заливчого. І цей образ бурі — не просто метафора: для авторів 
альманаху та його читачів він був сповнений живого й наоч
ного політично-соціального змісту.
Зложіть нові епопеї нової боротьби, нові казки й легенди.
Виходьте геть з кімнат під небо блакитне, під сонце золоте.
Червоні заграви на небі!
Дерева вибруньковуються! — Весна!

— маніфестував у своїй першій книзі журнал «Мистецтво», органі
зований 1919 року в Києві.

Під такими революційно-романтичними гаслами виходить і низка 
інших журналів, альманахів, збірників — у Києві, Харкові, Кате
ринославі (Дніпропетровську).

Упродовж ряду літ організується ціла низка літературно-мистець- 
ких угруповань, навколо яких гуртуються різнохарактерні твор
чі сили. Кожна група виступає зі своїм маніфестом, декларуючи 
в ньому свої політичні й мистецькі принципи (маніфестів було 
так багато, що Василь Блакитний, ініціатор нової організації — 

^«Гарт»,- свою статтю про неї назвав уже полемічно: «Без мані
фесту», але й то був своєрідний маніфест).
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У центрі більшості з цих маніфестів, декларацій, заяв тощо стояйтг 
два найголовніші питання. Перше: якою мусить бути нова ре
волюційна література і яке її ставлення до минулих періодів та 
надбань світового мистецтва. Друге: як поєднати пролетарський 
інтернаціоналізм, комуністичний дух нової літератури з її на
ціональною, в цьому разі українською національною, істотою, 
національним характером і формою, — і чи можливе й потрібне 
таке поєднання. В обох питаннях було багато плутанини, поми
лок, поспішних і наївних пророцтв. І це не дивно — адже йшлося 
про історично нові, досі зовсім невідомі й непередбачені явища, 
в яких, до того ж, ще ніхто не мав жодного досвіду. Ще треба було 
пройти «радісний шлях помилок», якщо вжити вислів, що став 
популярним через кілька років (а ще трохи пізніше з’ясувалося, 
що для багатьох він був аж ніяк не радісний).

«Федерація оголошує добу шукань в пролетарському мистецтві», — 
декларувала в своєму органі «Арена» одна з перших революцій
них літорганізацій — Всеукраїнська федерація пролетарських 
письменників і митців. А група «Жовтень» пробувала конкрети
зувати свої творчі принципи: «Однаково одгетькуючи всіляких 
неокласиків, що, підфарбовуючись червоним карміном, году
ють пролетаріат заяложеними формами з минулих століть, і не- 
життєтворчих футуристичних безмайбутників, що видають голу 
руйнацію за творчість, та всілякі формалістичні школи і течії 
(імажинізм, комфутуризм тощо) — оголошуємо еру творчості 
пролетарської поезії справжнього майбуття».

В атмосфері революційної бурі, коли відкидалося і руйнувалося все 
старе, а уявлення про новобудований світ були часом досить 
туманні, — багатьом здавалося, що нове пролетарське мистец
тво мусить бути чимось зовсім небувалим, ніяк не пов’язаним 
із традиціями минулих епох світового мистецтва. Звідси — по
ширене в ті роки відкидання класичної спадщини або примен
шення її ваги у творенні соціалістичної культури. Наприклад, 
група «Жовтень» стверджувала, що вона виступала «не як нова 
генерація на тлі старого мистецтва, а пориваючи всі зв’язки, 
заперечуючи всі дотеперішні традиції».

Гак само багато наївних утопій або вузькоглядних доктринерських 
приписів було і в національному питанні, щодо національної 
української культури. Особливо поширений був вульгариза
торський і псевдомарксистський погляд, буцімто пролетарська 
революція несе злиття націй, уніфікацію людства і, отже, на
ціональні культури приречені на смерть, а натомість треба тво
рити єдину світову «монокультуру» пролетаріату. На таку про
фанацію В. Ленін відповідав, що нації й національне життя
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залишатимуться ще довгий час навіть після повної перемоги 
комунізму у всесвітньому масштабі. Отож, виходило, треба не 
збіднювати соціалізм і соціалістичну культуру ігноруванням її 
національних джерел та форм, а, навпаки, все багатство цих 
джерел та форм ставити на службу соціалізмові. Більшість укра
їнських революційних письменників саме так розуміла цю 
справу, хоча ще й віддавала данину модним «лівацьким» та 
вульгаризаторським настроям і передсудам.

Згадана вже Всеукраїнська федерація пролетарських письменників 
і митців у своєму маніфесті, повторивши спочатку звичне «архі- 
революційне» гасло: «Ми розуміємо Федерацію... як заперечен
ня національного мистецтва», — далі однак у цю деструктивну й 
безнадійну настанову вносила істотні поправки, котрі свідчили, 
що під «національним» мистецтвом розумілося просто мистец
тво буржуазне, а нове мистецтво мусило бути пролетарським, 
але також національним — бо інакше ж яким? Нова українська 
література усвідомлювала свій обов’язок перед українською на
цією і мужньо дивилася в очі складним проблемам її історично
го буття.

«Розвиток індустріального пролетаріату йде на Україні на кошти 
раз-у-раз підходячих селянських резервів. Отже, виховувати цей 
пролетаріат виключно на російській мові, це значить затриму
вати його культурний розвій, це значить робити з нього т. зв. 
“перевертнів-хахлів” з низьким культурним світоглядом.

В умовах робітничо-селянської державності, в умовах диктатури 
пролетаріату ми позбавляємось примусової русифікації, що дає 
можливість пролетаризованому селянинові зробитись свідомим 
членом, творцем комуністичного суспільства».

Подібно і в декларації групи «Жовтень» спочатку говорилося: «Ми 
тут, на Україні, почуваємо себе тільки часткою всесвітньої душі 
робітничої поза межами держав і націй». Але слідом ішло важ
ливе уточнення: «Мову українську беремо яко певний і багатий 
матеріал, даний нам у спадщину тисячолітніми поколіннями 
батьків наших — селянства українського.

Перетворимо, переплавимо, перекуємо ті скарби селянські на на
шій фабриці, в огні нашої творчості, під молотами наших зусиль 
одностайних».

Український народ, століттями придушуваний царизмом, повставав 
до нового життя і породжував безліч сил у всіх сферах людської 
і суспільної діяльності, — ніби оживав приспаний злодіями- 
чаклунами велет. І українська національна культура входила в 
період бурхливого й блискучого національного відродження, 
переможно спростовуючи всі прогнози про її приреченість,
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провінційність і «непотрібність». Народ, саме існування яксйгсг 
заперечували царські сатрапи й колонізатори всіх мастей, тепер 
утверджував себе і всюди породжував плеяди «непередбачених» 
талантів. «Хлюпни нам, море, свіжі лави!» — кликав Павло Тичина.
І незглибиме народне море викидало раз по раз нові й нові 
лави. Так прийшов до літератури й Андрій Головко.

Він був представником нового, на той час молодшого покоління 
радянських письменників, що взялося до літератури вже після 
революції, в перші роки радянської влади — від заводських 
верстатів, із сіл, з лав Червоної Армії. Цієї молоді особливо 
багато було в утворених протягом 1922—1923 років «Гарті», орга
нізації робітничих літераторів, та «Плузі», організації літераторів 
селянських! Ця остання на перших порах відіграла велику роль 
у культурній роботі на селі й у належному поцінуванні селян
ської проблематики та селянських кадрів у літературі, тим па
че, що багато інших літорганізацій підкреслювали свій «проле
тарський», «урбаністичний» тощо характер і, таким чином, на
зрівала певна загроза ігнорування селянства, яке становило 
більшість населення України. Одним із перших членів «Плугу» 
був і Андрій Головко.

Новий робітничий і селянський літератор не в усьому відповідав 
традиційному уявленню про письменника. З приводу першого 
з’їзду «Плуга» В. Блакитний писав:

«Ще донедавна з уявою про письменника, поета зв’язувався образ 
або такого собі облизаного паничика, шляхетного принца, або 
кудлатої, босякуватого вигляду, особи, або екзальтованої істе
ричної панночки з закоченими вгору очима. Вже самий зовніш
ній вигляд І Всеукраїнського з’їзду селянських письменників, 
серед котрих більша частина, мабуть, пише віршем, не нагадувала 
тієї старої уяви про письменника. Юнаки й літні, селяни й 
інтелігенти, незаможники, комсомольці, комуністи — ось склад 
з ’їзду плужан, що являється часткою сучасного “Парнасу”, ко
ли говорити мовою старих істориків літератури...

Недивно. Старий поет, старий письменник зростав або в помі
щицьких маєтках, або “салонах” доморослої курдупельної бур
жуазії, або по шинках, кав’ярнях, в умовах богемсько-босяць- 
кого життя.

Новий письменник різниться від старого не тільки зовнішнім ви
глядом. В літературу йде він із села, заводу, від партійної й ра
дянської роботи, як громадянин соціалістичної республіки, як 
будівник суспільного ладу... Як “Плуг” силою речей бере курс 
на розвиток у масову літературно-творчу незаможницьку, ре- 
волюційно-селянську організацію, так “Гарт” , беручи курс на
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об’єднання в першу чергу письменників-комуністів, комсо
мольців та свідомих пролетарів, кришталізується у цілком ви
разну організацію озброєних художнім словом, зв’язаних з 
авангардом революційного суспільства^ будівників нового су
спільства» '.

Отже, Андрій Головко був «своїм» у цьому гомінливому й енергій
ному гурті молоді, може, й мало рафінованої, позбавленої ще 
професійних літературних навичок і лоску, але сповненої жадо
би знань, віри в свої сили, бажання сказати нове слово, спов
неної свіжих і значущих життєвих вражень і готових до впертої 
праці.

Але з чим він прийшов і що міг він запропонувати галасливій і 
строкатій столиці, де в атмосфері ентузіазму, суєти, літератур
них і політичних перебійок, плутанини, наївності та самопо
святи творилася нова література нової доби? Передусім мав за 
своїми плечима добру життєву школу. Не з третіх вуст, а з влас
ного досвіду знав те, що відбувається в його краї, як живе і чим 
клопочеться українське селянство, за що бореться біднота. 
В його душі роїлася безліч образів побаченого і пережитого: 
злидні та горе сільської бідноти, її надії на краще життя й по
ривання до нього, жорстока і часом безплідна боротьба, десят
ки й сотні гірких і промовистих житейських історій; в його уяві 
купчилися десятки й сотні людських постатей і типів, з якими 
доля його запізнала і яких він чув «на дотик», — і все це «про
силося» назовні, хотіло вилитися на папір, перевтілитися в ху
дожнє слово. Колишній фронтовик, а тепер інспектор поза
шкільної освіти Андрій Головко у тому, що діялося в його рід
ному полтавському селі Юрки і в чому сам брав найактивнішу 
участь, зумів побачити складову великого історичного потоку, 
грандіозних історичних процесів перетворення життя, соціаль
ної революції та національного визволення, класової боротьби. 
Це й давало від самого початку багатий і значущий, життєво- 
повнокровний зміст його творчості.

Починав Андрій Головко, як уже згадано, з поезії. Та незабаром 
перейшов до прози і створив низку оповідань та повістей «по 
свіжих слідах» революційних подій на українському селі. Перші 
з них були наївними пробами пера, але незабаром такі, як 
«Товариші», «Червона хустина», «Пилипко» та інші, засвідчили 
народження талановитого письменника. Невипадково вони ві
домі з дитинства вже кільком поколінням українських читачів.

1 Блакитний Василь. Новий письменник — нова література / /  Вісті. — 1924. — 
12 липня.
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Однак це не були «дитячі» твори, твори для дітей у ЗВИЧЙО-' 

му розумінні, як це інколи уявляють. Це були твори про дітей 
у революційний час; Головко показував революційні події у 
сприйнятті дитячої душі, чия емоційність і вразливість відпо
відала його стильовій експресії, а безпосередність (вільність від 
упереджень досвіду й розрахунку) і частота ставали індикато
ром соціальної правди.

Формально й тематично рання творчість Головка перегукувалася з 
зацікавленнями багатьох селянських письменників і відповіда
ла принциповим настановам їхньої організації — «Плуга». 
В програмовій платформі «Плуга» зокрема декларувалося таке:

«...Революційно-селянські митці, йдучи в ногу із пролетаріатом, 
братимуть матеріал для своєї творчості із сучасної дійсності і 
побуту часів революції, а також революційну романтику життя 
й боротьби трудящих мас, переважно селянських, у минулому і 
його долю в майбутньому, освітлюючи все в дусі матеріалістич
ного світогляду, виходячи з прогнозів, що він нам їх дає...

Отож основним завданням “Плуг” ставить собі створити широкі 
картини, твори із всебічно розробленим сюжетом, головним 
чином, із життя революційного селянства. Згідно цього завдан
ня, “Плуг” прагнутиме, поруч із революційною лірикою, що 
досі панувала в післяжовтневій українській літературі, продуку
вати твори з епічною і драматичною розробкою матеріалу, при 
чому форма творів має наблизитися до найбільшої широти, 
простоти й економії художніх засобів».

Як бачимо, «Плуг» розумів, що бурхливі революційні процеси на 
селі дають новій українській літературі (як буття дореволюцій
ного села давало класичній) безмежний, колоритний і драма
тичний життєвий матеріал, оминути який було б непоправною 
втратою. І заслугою «Плуга» було те, що він орієнтував пись
менників на цей неповторний матеріал, суттєво доповнюючи 
таким чином односторонньо-«індустріальну» (і часом наївно- 
«пролетарську») орієнтацію інших літорганізацій. Але при цьо
му «Плуг» у своїх теоретизуваннях та практичних настановах 
непотрібно намагався обмежити й регламентувати підхід пись
менника до тлумачення й обробки цього матеріалу, як це бачи
мо і з вищенаведених приписів щодо характеру трактування й 
способів стилістичного оформлення. І практично виходило так, 
що пересічний «плужанин» досить вузько брав сільське життя, 
не цікавився широким історіософським та ідейно-філософсь
ким осмисленням його соціальних явищ; натомість схилявся до 
натуралістичної описовості й побутовізму, часто-густо підсоло
джених рожевими «революційними» ідиліями і нашпигованих
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газетними агітками, а в художній формі — не до шукань і тво
рення нових стилів, відповідних новому часові й новим потре
бам, а до паразитарного, епігонського використання традицій
них форм «селянської» оповіді.

Звісно, талановиті й самобутні з «плужан» (а серед них у найпер- 
спективнішу постать одразу почав виростати Андрій Головко) 
орієнтувалися не так на організаційні програми й приписи, як 
на саме життя та власні творчі інтереси й нахили.

Треба сказати, що на перших порах чимало з тих українських літе
раторів, які націлювалися на новаторство, досить осудливо або 
холодно поставилися до «старомовності» Головка; як самокри
тично зізнавався пізніше Ю. Смолич, і в його колі закидали 
Головкові натуралізм і «селолізацію» (від слова «село»), яку тоді 
приписували «Плугові»Але поступово — і досить швидко, вже 
навіть творами ранньої пори, — Андрій Головко, попри деякий 
побутовий і психологічний натуралізм та подекуди крайнощі 
стильової експресії, вирізнився з-поміж «плужан» — широтою 
охоплення та концентрованістю, «інтенсивністю» життєвого 
матеріалу, гострою соціальністю, зосередженістю на головних, 
визначальних політично-класових конфліктах та заглибленням 
у аналіз економічних і суспільних відносин на селі, пориванням 
до високої мистецької інтерпретації життя, напруженістю отієї 
своєї думи про історичну долю українського села, нарешті — 
якимсь особливо людяним і зворушливим (але мужнім, без сен
тиментальності) співчуттям до людського горя й злиднів, 
співчуттям до найбідніших верств сільської людності — неза
можників та батрацтва; якимсь «інтимним» вживанням у їхню 
психіку, почування й надії, якоюсь цілковитою відданістю їм.

У кожного значного письменника є якась своя головна, велика 
внутрішня дума, в котрій зосереджується вся розмаїтість його 
життєвих вражень і міркувань, квінтесенція його індивідуаль
ного духовного досвіду. У Андрія Головка це, як ми вже гово
рили, — дума про долю й історичні шляхи українського села, 
сільської бідноти, про шукання нею соціальної справедливості 
в зламні роки революції, про історичний вибір мас.

Його герої стояли на вирішальному роздоріжжі історії. їм треба 
було зробити фатальний вибір: з ким іти? Не один рік, з 1917-го 
починаючи, нуртувало українське село, палало повстаннями, 
захищалося від ласих до мужицького добра денікінських, ні
мецьких, білопольських та інших захожих «рятівників» і всіля
ких політичних експериментаторів чужим коштом. А водночас

1 Смолич Ю. Мої сучасники. — К., 1978. — С. 68.
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на селі точилася запекла внутрішня класова боротьба, складйа 
і часом плутана колотнеча, спричинена міжусобицею різних 
партій (їх було до біса). Політична й революційна ситуація 
поставала складною і суперечливою, особливо ж для селянина- 
середняка, в ній не так просто було розібратися (це тепер нам, 
із перспективи шкільної історії, все тодішнє здається «ясним» 
і «зрозумілим»), нелегко було вибрати між різними політич
ними силами й різними перспективами: більшовики, есери, 
багатоманітні поборники «єдіной нєдєлімой Росії», українська 
Центральна Рада, всередині якої — безліч своїх політичних пар
тій, — і всі вони боролися за селянина, прагнули привернути 
його на свій бік. Як слушно писав про ту добу О. Білецький, 
селянинові треба було вистраждати революцію. Твори Головка 
добре це підтверджують і дають широкий і колоритний матеріал 
для пізнання тогочасних історичних процесів, соціальної психо
логії, людських доль. Герої Головка, сільська біднота й трудове 
середняцтво, зрештою ідуть за привабливими ленінськими гас
лами, за більшовиками, але цей вибір дається їм нелегко.
І напруженість цього вибору, сильніші чи глухіші нотки внут
рішнього сперечання і небезпідставних сумнівів та побоювань по
чуємо в усіх творах Головка, від «Червоного роману» починаючи.

«Червоний роман» (1922 р.) — одна з перших прозових речей пись
менника. В ньому два герої-антиподи, один з яких пішов не- 
зворотно за більшовиками, а другий довго вагався. Обидва герої 
великою мірою умовні, як узагальнення двох можливих шляхів 
у революції, що стояли перед кожним юнаком. (Тут, звісно, 
є момент алегоричності й деякої абстрактності, недостатність 
індивідуалізації; але це зустрінемо в багатьох письменників- 
реалістів, це взагалі одна з багатьох можливих форм реалістич
ного письма; тому мені особисто видається естетичною упере
дженістю перебільшення моментів «незрілості», «абстрактності», 
«натуралізму», коли говорять про раннього Головка, як і нега
тивне ставлення до тодішнього його «імпресіонізму», особливої 
конструкції і ритму фрази тощо.) Це ніби «об’єктивація» тої 
внутрішньої суперечки, яка точилася в душі багатьох молодих 
селян; ніби розкладене на різні біографічні й мовні партії спе
речання, діалог, розправа одного «я» з «я» другим. Надто склад
не вирувало життя, надто розбіжні перспективи відкривалися, 
і дуже непросто було рядовому селянинові, як і всій селянській 
масі, віднайти твердий політичний грунт, прийняти остаточне й 
непомильне рішення: адже століттями його свідомо тримали 
в політичній і національній темряві, сто/іітгями політично й на
ціонально розтлівали. І Головко саме там дає широкі й драматичні
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малюнки історичних процесів, де не вагається окреслити це 
важке й суперечне. І тим цікавіше вслухатися в аргументацію і 
контраргументацію, що їх Головко, на відміну від багатьох піз
ніших романістів, не боявся перенести з життя в літературу в 
непослабленому вигляді, не раз відслонюючи тяжке історичне 
протистояння великих політичних сил.

«...До нас приходив земляк наш, прапорщик Петленко. В каскетці 
з жовто-блакитним околом. Сідав у наш “хахлацький” куток і 
говорив цілими годинами.

— Сором нам. Сидимо на чужині в той час, як наша ненька-Україна
в муках родить нове вільне життя. Більш за двісті літ неволі, 
годі з нас! Україна буде вільною і самостійною!

— А кірпіча нажглі для китайской стени? — хтось засміявся з дру
гого кутка.

Очі Петленка налилися кров’ю.
— А ви звикли гнітити нас! На, викуси тепер... Хай, хлопці, наша

любов до неньки-України буде тим мотузком...
— Что затянется на вашей шее! Недаром же і фамілія твоя — Петля?
— Ні, хлопці, — тим мотузком, що зв’яже нас у величезний і грізний

віник, яким виметемо все сміття з України... Україна — укра
їнцям!.. Ох, хлопці! Хіба забули ви, чиї ми діти?

І оповідав він довго й нудно. Малював незглядний степ, травою 
вкритий, що в ній ховався кінь з вершником... Козацькі походи... 
Дідів із сивими оселедцями... в червоних жупанах на баских 
огирях... Села в долині. У садках хати, як малюнки. На полі за 
плугом селяни — (хоча б і ми) — штани широкі, стрічки в ко
мірі, круторогі воли... А увечері — місяченько білолиций, зорі... 
десь у саду щебече соловейко, і співають дівчата хороші в 
намисті і в картатих плахтах (ви відчуваєте, як тут сплавилися 
і вимріяна селянська ідилія, й гірке авторове іронізування з 
хуторянської романтики? — І. Дз.).

...Я слухав, а очима дивився з четвертого поверху на місто шумне й 
блискуче. На німі й грізні в своєму мовчанні корпуси заводів. 
На їхні у погрозі піднесені над містом пальці-димарі. Боліла 
голова. Здавалося, взяли її в лещата й тиснули в одну скроню 
XVII сторіччя, а в другу XX.

А з кутка вже молоді голоси рвалися поривно крізь побиті шибки 
в ніч: “Ревуть-стогнуть”...
Де ж ви, хлопці-запорожці,
Сини слави-волі.

Шарпнувся крик із наболілої невільницької душі:
Чом не йдете визволяти 
Нас з тяжкої неволі?
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І чулося в крику тому і розпач, і біль, і така нестримна жага вільних' 
просторів...

Чом не йдете?
— Прийдуть, — думалося мені, — прийдуть! Не в червоних жупанах 

і не в сап’янцях, не з шаблями, оздобленими самоцвітами, ні.
А в драних сірих шинелях, забруднених сажою блузах, із гвин
тівками багнетними в мозолистих руках. Прийдемо ми самі до 
себе й визволимо себе... Але... коли ж?»

Таких дум: з ким і проти кого? як визволяти Україну і будувати 
новий лад? — багато в Головка. Завдяки ним те, що є для піз
ніших поколінь скупими абстракціями з підручників, може 
конкретизуватися й збагатитися уявленнями про людські ідеї й 
настрої, поривання й долі, індивідуальну й «масову» психіку.
І читаючи їх, ці думи, згадуєш героїв Юрія Яновського — май
же такі самі драматизм і біль, чесність внутрішнього роздуму 
про історичну долю вітчизни, таке усвідомлення своєї відпові
дальності за неї і належності до неї, таке відчуття рухливості, 
зміненості історичного часу й діапазону історії, таке напружене 
шукання нової, сьогочасної життєформуючої сили й переби
рання на себе історичної місії, — коли жар внутрішнього сум
ніву перемагається бентежним холодом рішучості, що в неї пе
реростає вічна віра: «Прийдемо ми самі до себе і визволимо 
себе...»

І вже інша мрія — як антитеза — малювала іншу дивну казку 
прийдешності, вже комуністичної прийдешності (той же «Чер
воний роман»); і інші очі бачили вже іншу радісну ідилію — 
«комуни»:

«...Через десять літ яких — не впізнаємо ми степу свого. Себе са
мих не впізнаємо... Жнива. Якась комуна жне. Хліб буйний, 
золотий. На гони далекі — жатка за жаткою... Бринить повітря, 
сонцем залляте. А слідом комунари молоді — хлопці-дівчата, 
перевесла тільки — миг, миг... і снопи, снопи слідом.

Копи, копи...
А як сонце сідало — в комуну верталися. Як зграя молодих птахів.

Із сміхом, із жартами... (невтомні й радісні)... В саду на столах 
великих (як те весілля!) — вечеряти. А в небі зорі... А в саді — 
солов’ї... А на луках за ставками — тумани — стеляться...»

І в одній із наступних повістей — «Пасинки степу» (1924), — де 
йдеться про соціальне влаштування батрацтва, життя і боротьбу 
наймитської молоді, її потяг до культури (взагалі для цього тво
ру та повісті «Зелені серцем» було характерним, як відзначала
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критика1, зображення «паростків нового» в житті пореволюцій- 
ного села), — також бринить голосно ця мрія: «Так як ото в 
Америці, будемо із яропланів якийсь пісок “люстричеський” 
сипати на хмари будемо, а дощ — скільки нада тобі. Читав же 
Петро Йванович у газеті. А ще радійом хмари зганятимемо, 
переганятимемо, як ото вівці байбарою — треш... треш!.. Чого 
коли треба де: дощу — дощу, сонця — сонця... От!.. Вір не вір, 
а небезперемінно буде, як ото оратори висказували. Не життя, 
а... (не знаходив слова підхожого, тільки головою хитнув і бри
ля скинув поривно) — їдріт твою наліво!»

І перед такою безоглядною вірою меркли й глухли всі перестороги: 
«...В комуни" твоїй щастя. Те ж крепацтво — щитай. Прикажчики, 
управляющі... Бачили ми, жили по-комуничеському. От у ка
зармах, в солдатах...» — ці перестороги тут нічого не могли 
вдіяти; перед отим «їдріт твою наліво» зникали всі сумніви, 
не було нічого неможливого, земний рай здавався близьким, 
і життя готове було влягти до ніг у цілковитій згідності до того, 
«як ото оратори висказували».

Цей настрій хмільного захвату молодої революції, ці часто-густо 
наївні ілюзії й химерні або й трагікомічні уявлення багатьох її 
розмаїтих учасників Андрій Головко передав у своїх творах так 
бентежно й розповно, як мало хто з українських прозаїків. Але 
це — ще далеко не остаточний синтез отої головківської думи 
про революцію та українське село; це лише один із моментів 
історичної драми, фінал якої попереду.

І тут ми підходимо до одного феномена, яким Андрій Головко дуже 
цікаво вирізняється в нашій прозі. Ідеться про той урок со
ціальної, життєвої науки, який дійсність дала його героям.

Цей соціальний урок лежить у площині співвідношення ілюзії та 
реальності, вимріяної ідилії і життєвих неминучостей, односто
ронності прожекту і плотської повноти буття, у самому понятті 
про справедливість і майбутнє, у кризі стихійного волюнтариз
му, що розраховував на негайне і прописове ощасливлення 
людства чи принаймні його найбільш обездоленої частини, — 
одне слово: у невідповідності реального перебігу революції (а по
тім і будівництва соціалізму) до тих наївних, приблизних і різ
нохарактерних уявлень, з якими вступами в неї різні прошарки 
людності, — ця невідповідність, цілком зрозуміла й неминуча, 
породила нові соціально-господарські проблеми й зумовила 
впродовж цілого історичного періоду низку соціальних і дер

1 Див.: Новак Я. Творчість Андрія Головка / /  Літературна критика. — 1940. — 
N° 1. ~  С. 74; Новиненко Л. Світ боротьби й любові / /  Головко Андрій. Тво
ри в п’яти томах. — К., 1976. — Т. І. — С. 11.

348



жавних заходів, хтозна чи й адекватно відтворених у радянській 
літературі.

Практика революції й соціалістичного будівництва перекладала 
мову абстракцій і теоретичних постулатів на мову реальності. 
Як завжди в історії, не поняття накидали зміст дійсності, а дій
сність давала свій зміст поняттям. Це стосувалося і понять про 
соціальну справедливість, ту соціальну справедливість, що про 
неї віками мріяла сільська біднота, ту соціальну справедливість, 
напружене шукання якої було стрижнем характеру багатьох ге
роїв Головка і надавало його реалізмові особливого «жорстоко
го» мужицького характеру.

«Що таке “справедливий розподіл”? — писав Карл Маркс у “Кри
тиці Готської програми”. — Хіба буржуа не твердять, що сучас
ний розподіл “справедливий”? 1 хіба він не є справді єдино 
“справедливим” розподілом на базі сучасного способу вироб
ництва? Хіба економічні відносини регулюються правовими 
поняттями, а не навпаки, чи не виникають правові відносини з 
економічних? І хіба різні соціалістичні сектанти не додержу
ються найрізноманітніших уявлень про “справедливий” роз
поділ?» 1

Маркс, говорив В. Ленін, «поклав край поглядові на суспільство, 
як на механічний агрегат індивідів, що допускає всякі зміни з 
волі начальства (або, все-одно, з волі громадянства й уряду)...»2 
Йшлося про те, що в основі всякого суспільного розподілу ле
жать не добрі (чи лихі) побажання тих чи інших людей, а рівень 
і характер економіки, економічних і соціальних відносин. 
Можна скільки завгодно мріяти про загальний достаток і бла
годенство, але їх не буде без потрібного обсягу матеріального 
виробництва і переустрою виробничих відносин. Політична ре
волюція — початок, а не кінець перебудови суспільства.

Звісно ж, стихійний і емоційний революціонер тих часів, що вірив 
у магічну силу свого класичного «їдріт твою наліво», нелегко 
відмовлявся від своїх химерних уявлень про рожеве майбутнє.
З його благодушними ілюзіями партії — яка, власне, його в ці 
ілюзії й завела, — довелося вести жорстоку боротьбу, роз’яс
нюючи, що процес побудови нового суспільства — складний і 
тривалий, а в нім свої труднощі та проблеми, помилки й не
сподівані метаморфози, «сюрпризи», непередбачені повороти і 
навіть тимчасові відступи. Чи не найкрутішим поворотом став

' Маркс К. Критика Готської програми / /  Маркс К. і Енгельс Ф. Твори. — К., 
1964. -  Т. 19. -  С. 19.

'Ленін В. І. Що таке «друзі народу» і як вони воюють проти соціал-демо
кратів? / /  Ленін В. І. Повне зібрання творів. — Т. 1. — С. 130.
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неп, який клав край директивним методам «військового ко
мунізму» і включав економічні важелі господарювання. Серед 
багатьох він був посіяв розчарування в революції, оскільки зда
вався поверненням до капіталізму, капітуляцією перед дрібно
буржуазною стихією та міщанством, відмовою від комуністич
них ідеалів. По бурхливих роках революції, громадянської війни 
та «військового комунізму» країна вступила в смуту порівняно 
«спокійної» господарської розбудови і нових, неоружних форм 
класової боротьби. Основні економічні й соціальні завдання 
революції, особливо на селі, залишалися не здійсненими. А тим 
часом нові життєві процеси породжували нові проблеми.

Все це приходило в болючу суперечність із недавніми мріями та 
спрощеними уявленнями багатьох учасників революційного 
руху, а то і з наївними надіями цілих суспільних верств.

Такої — неминучої! — «плутанини» і соціальної наївності, «дитя
чості» ілюзій багато в мріях та уявленнях тогочасних літератур
них героїв про майбутнє, в їхніх «претензіях» до нього, у тому 
числі й героїв А. Головка. І якщо конкретні життєві, економіч
ні позви сільського люду дістають наше природне співчуття, то 
деякі абстрактні прожекти більш теоретичних персонажів часом 
зроджують і гірку посмішку. Говориться це не в докір ні авто
рові, ні його героям, а як констатація історично дійсного й іс
торично неминучого феномена; реалізм Головка (принаймні в 
«Бур’яні») такого рівня й ґатунку, що вже можна полишити 
площину оцінювання й нашого ставлення до змальованих явищ 
та виведених постатей, а дивитися на них як на такі, що, серед 
інших, дають, з перших рук, матеріал до пізнання історичного 
процесу в його здобутках і втратах, у його перспективах і обме
женнях.

У цьому значенні рухлива колізія між наміреним і здобутим, між 
стимулом і результатом є одним із складників внутрішнього па
фосу Головка, оскільки він широко бере історичний процес в 
його суперечностях. Його героям історія так чи інакше готувала 
сюрпризи, і багатьом із них довелося перейти довшу чи корот
шу смугу розчарування. Адже історія, кажучи відомими слова
ми відомого автора, не Невський проспект. І в житті більше 
життя, ніж йому запрограмувати можна.

Шукання селянством, селянською біднотою соціальної справедли
вості не скінчилося, і українська література дістала приголомш
ливий документ людської совісті й соціальної драми — роман 
Андрія Головка «Бур’ян». 1 ось що цікаве, що вражає: «Бур’ян» — 
не останній, не «підсумковий» твір Головка, а так, ніби писа
ний він уже після «Матері» й «Артема Гармаша», як відповідь
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на них, — у ньому ніби сконцентровані всі головні внутрішні 
мотиви творчості Головка, ніби синтезована його дума про село. 
Це — «Fata morgana» нової доби; тут Головко чи не найближчий 
до Коцюбинського; недарма ж обидва твори були відповіддю 
письменника-громадянина на реальні історичні події — Ви- 
хвостівську трагедію і трагедію Димівську.

...До рідного села Обухівки повертається після служби в Червоній 
Армії Давид Мотузка. Поки що ми нічого про нього не знаємо, 
але неважко здогадатися, що до армії він пішов «зеленим 
парубком», який ще мало замислювався над життям і розбирався 
в ньому, а повертається вже дозрілішим і свідомішим: адже в ті 
роки армія, особливо для сільської молоді, була неабиякою 
життєвою та політичною школою.

Письменник із доброю «хитрістю» обрав собі саме такого героя і 
саме так почав розповідь: адже, повертаючись по кількох ро
ках до рідного села, Давид уважно придивлятиметься до життя 
земляків, із хвилюванням чекатиме зустрічі з ними, зірко по
мічатиме і зміни, й нове, і, може, й те старе, що на нього колись 
не звертав уваги, і те, чого б не помітило байдуже око сторонньої 
людини. Країна переживає тривожні й тяжкі роки... Що ж 
діється в Обухівці? — ця думка весь час непокоїть Давида.

І вже перші враження по дорозі додому підсилюють його тривогу. 
Десь на глухій станції «у вагон увалилася ціла юрба дівчат» — з 
недалекого від Обухівки села. Були в радгоспі на заробітках, 
копали буряки, а тепер поспішають додому, бо морози притисли. 
Давид спостережливий і співчутливий, від нього не приховався 
злиденний вигляд дівчат: погано їм живеться. А в Давида вдома 
такого ж віку сестра, Христя. Знають її дівчата і невеселе 
розповідають про неї: казала, що в них коня вкрали, що в селі 
якась банда діє... Так поступово створюється і підсилюється те, 
що можна назвати «інтригою» твору.

І ще одного важливого результату досягає письменник одразу ж, 
з першого розділу: здобуває нашу довіру до своєї розповіді. Ця 
розповідь дуже проста й природна, невигадлива, а водночас, 
якщо вслухатися, дуже розумна і змістовна, наснажена багатьма 
промовистими подробицями та тонкими помічаннями. Ось 
зайшли у вагон дівчата: «...збились, несміливі, і стояли в проході. 
У кожної в пучці — квиток». Це сказано ніби між іншим, але 
саме завдяки цьому ми так наочно уявляємо цих соромливих 
сільських дівчаток, що забилися в далекий край і так непевно в 
нім почуваються. Навіть не покладуть квитка до кишені, а три
мають у руці: щоб бува не загубити, щоб бува хто не подумав, 
що вони без квитка їдуть.
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Або далі ще ось така подробиця. «Десь далеко й глухо кондуктор 
квитки питав до Вербівки. Дівчата підвелися.

І Давид кинувся:
— Що, встаєте?
— Та ми до Вербівки брали квитки, бо до Ганівки ж дорого. А тут

уже свої краї — пішки підемо. Нам аби на ніч».
Цим маленьким і ніби незначним «прохідним» епізодом багато 

сказано. І те, як тяжко давалася дівчатам кожна копійка, і як 
ждуть тих копійок удома їхні батьки й матері, і як хочеться 
дівчатам побільше тих копійок зберегти для дому, і яку крайню 
ощадливість виробляє у сільських жінок злиденне життя. І ще 
зверніть увагу: про те, що далі йтимуть пішки, дівчата говорять 
як про щось самозрозуміле й звичайне. І Давид, такий самий 
селянин, хоч і помічає одразу їхнє бідування, але співчуває 
мовчки, без жалісливих та втішних слів. І сам письменник, хоч 
йому душа болить, -  тамує свій біль і говорить про такі речі 
стримано, без наголосу, з прихованим драматизмом. У самому 
тоні його літературної розповіді є щось від манери селянських 
оповідачів: події він викладає спокійно, докладно, а заразом не
багатослівно, доладно, з усіма потрібними подробицями, із доб
рим знанням, але без зайвого «збудження», — як бувалий і муд
рий свідок, який багато на своєму віку бачив, якого нічим не 
здивуєш і не виб’єш із рівноваги, але од якого ніщо й не 
приховається. Звідси й довіра до нього, відчуття того, що він 
говорить правду і тільки правду, і що притому він бачить багато 
такого, чого ми не побачили б.

Доїхавши поїздом до станції Ганівка, Давид Мотузка має ще 
«двадцять п ’ять верстов» пішої дороги степом до своєї Обухівки. 
У степу зустрічає парубчака-орача, наймита куркуля Огиря. Той 
також невеселі речі розповідає. Батракує він, як і раніше, 
в місцевих куркулів, ніби й не було революції. А втім — дещо й 
змінилося: якщо раніше куркулі були проти радянської влади, 
то тепер вони, каже Ілько, «горою стоять за радянську владу», — 
«мовляв, життя налагоджується». А дочка куркуля Огиря вийшла 
заміж за комуніста, голову сільради Матюху. «Там весілля таке 
було! З району начальство приїздило, ракети пускали». Парубок 
розповідає про це з гірким сарказмом, а в Давида зростає не
веселе занепокоєння: що ж це за дивна «радянська влада»? 1 це 
наростання тривоги письменник тонко підкреслює художнім 
символом, що лягає останнім тужливим акордом у цій сцені 
зустрічі Давида й Ілька: «...Давид пішов стернею. І ззаду довго 
ще чув свист Ільків. Якийсь такий... ну от — немов то чайка над 
степом літає, кигиче».
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Далі йде Давид, проходить рідні місця, згадує дитинство (таким 

чином письменник водночас і свого героя нам усе більше роз
криває)... По дорозі заходить у кузню до дядька Петра, спо
дівається в нього розпитати посутніше, що то воно діється в 
Обухівці. Та дядько Петро неохоче про це говорить, кількома 
словами: «Що ти хотів, сину, як мужик темний, а біля власті 
сучі сини та п’яниці». А більше, скільки Давид не розпитував, 
дядько відмовчувався. Зрозумів Давид: дядько боїться про це 
говорити. Отже, далеко діло зайшло, якщо люди не тільки 
бідують, а й не хочуть про своє бідування говорити: або не на
важуються, або вважають, що все одно нічого вже не до
поможе.

Та ось Давид нарешті вдома. Яка стримана і зовні спокійна зустріч 
із батьком і матір’ю, по п ’ятьох роках розлуки, — ні сліз, ні 
вигуків, ні захвату. Але це не черствість душевна, це характерне 
для селян-героїв Головка самовладання, вироблена довгими 
роками життєвих випробувань звичка ховати свої почуття, не 
виставляти їх напоказ, не нав’язуватися з ними — це той 
душевний такт, благородна міра, той мужицький «аристократизм 
духу», що його так цінив в українського селянина Олександр 
Довженко.

Поки мати злагодить вечерю, батько з сином «по цигарці вику
рять». А там непомітно й на «політику» переходять. І вже бать
ко про наболіле починає: «Ну, розкажи, сину, — ти на фронтах 
воював, ти більше світу бачив, — що воно з революцією стало
ся? Де вона, влада радянська, що за неї ви голови клали, щоб, 
значить, правильна радянська влада, де вона? Бо от і в нас сіль
рада є, і Ленін в сільраді на патреті, а сказати, сину, тобі — він 
понизив голос і додав майже пошепки: — погане життя!»

Ось оце і є головна проблема, перед якою ставить нас «Бур’ян», 
перед якою стоять і самі герої роману: що сталося з револю
цією, з радянською владою? Чому під «патретом Леніна» в ка
бінетах і сільрадах порядкують «сучі сини та п’яниці»? Чому за 
зовнішніми «радянськими» формами ховається старе «погане 
життя»? Чому виходить так, що ніби справдилися оті зловорожі 
пророцтва про «комунію» як «нове крепацтво», і Давидова мати 
каже:

«Під революцію палили економії, казали, що не буде панів. А воно 
порозганяли тих — нові понаставали. Це ж і куди Христя пішла 
на заробітки, Радгос якийсь за хазяїна там, комуніст.

То, мамо, не хазяїн “радгосп”, то, скорочено, радянське, народ
не себто.
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— Хто ж його, сину, знає» (вслухайтеся, скільки гіркого змісту й 
мимовільного сарказму в цій ніби напівбайдужій розмові. — 
І. Дз.).

Це були наболілі питання для мільйонів бідних селян (та й не тіль
ки селян), і письменник не лише «почув» оце німе питання 
мільйонів, а й висловив його на повен голос, і спробував у ньо
му розібратися, пошукати на нього відповідь.

•Коли Давид Мотузка повернувся до рідного села, там зовні все 
виглядало на типову «соціалістичну» ідилію з усіма новочасни- 
ми гараздами: «...Мружить очі Давид і сам не впізнає: чи їхній 
виселок?.. Великий сад з отих дерев уже виріс. У саду білі бу
динки веселі. А де гребля прорвана, де водяний млин, — елек
тростанція. І стовпи потягли дроти по висілку, понад будинка
ми, у двір, до загонів, до ферми, — до сельбуду... І по шля
хах — на Щербанівку, на Обухівку... На всі боки». Однак за 
цією показовою картиною ховалася далеко не «благополучна» 
соціальна дійсність.

Андрій Головко одним із перших у радянській літературі і з вели
кою силою — без поверхового «викривальницького» галасу, без 
мелодраматичного позерства (на яке інколи збивалися тогочас
ні адепти «розпеченого пера»), але посутньо, зі спокоєм від
повідальності та мужнім драматизмом, не в формах критиканс
тва, а в формах самого життя і життєвої правди — показав, як 
під зовнішніми формами радянської «соціалістичної» суспіль
ності, господарської перебудови і показних гараздів та ритуаль
них радостей в Обухівках та Щербанівках тривали старі і народ
жувалися нові соціальні трагедії селянства, як перероджувалася 
на місцях революційна в лапках (чи й справді колись револю
ційна) влада і зросталася з «традиційними» експлуататорськими 
прошарками; соціальну психологію цих переродженців пись
менник «експонував» добірно, достеменно й опукло, в усій доб- 
резній життєвій повнокровності й закореніності. Це був подвиг 
реалізму і разом з тим громадянський подвиг письменника, що 
лишається уроком і прикладом сучасним авторам.

Нова економічна політика (неп) була розроблена на X (1921 р.) та 
XI (1922 р.) з’їздах РКП(б). Вона знаменувала новий підхід ра
дянської влади до тяжких соціальних та господарських проблем, 
що їх виявилося неможливим розв’язати одразу, одним війсь
ково-революційним актом. До таких проблем належала і «змич
ка» пролетаріату й селянства, «ножиці» між містом та селом, 
проблема постачання міста хлібом та іншими продуктами хар
чування й сировиною для промисловості, а села — промисло
вими товарами й знаряддями виробництва. Оскільки проми-
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словість було зруйновано, то місто не могло належно платйпг 
селові за збіжжя своїми товарами. Примусово відбирали хлібні 
«залишки» (а іноді й далеко не залишки) порядком «продроз- 
кладки» («продразверстки») — ця політика проводилася в пе
ріод «військового комунізму» (1918—1920 pp.). Однак вона 
швидко себе вичерпала, оскільки привела до катастрофічного 
зменшення сільськогосподарського виробництва (коли в селя
нина забирали всі «лишки», він просто припиняв ці «лишки» 
продукувати). Тому необмежену продрозкладку замінили твер
дим і сталим продподатком, сплативши який, селянин мав пра
во решту збіжжя продавати на ринкові. Таким чином оживала 
недержавна торгівля і риночна стихія, цей животворний ґрунт 
для дрібної буржуазії. Але це ще не все. Сільська біднота, дріб
ні селянські господарства ледве забезпечували хлібом себе і ні
чого не мали на продаж. Продавати лишок могли «міцні хазяї», 
яких доти було тавровано як куркулів. А тепер доводилося владі 
їх терпіти і навіть (тимчасово, звісно) заохочувати. Створилася 
парадоксальна ситуація, коли радянська влада ніби підтриму
вала такого ще донедавна таврованого куркуля.

І не випадково в «Бур’яні» батько скаржиться Давидові: «З землею 
в них теж та політика... От сам комуніст голова Матюха просто 
у вічі сміється: “Дай вам землю під селом, так вас од неї й за 
вуха не відтягнеш, а що з вас за хлібороби, коли у вас плуги 
мотуззям позв’язувані! Про вас республіка з голоду опухне”. От, 
мовляв, хто хлібом годує — великі хлібороби, хазяї. А оце ясно 
вже хто — хуторяни, куркулі».

А ці останні, своєю чергою, міркують так:
«Хлібороб, значить, добрий хазяїн. І державі од нього тільки 

користь. В газеті ж читала якось Ліза, в “Правді”, наградні вже 
хорошим хліборобам дають. Влада розуміє. От і в оренду бери 
скільки хочеш, аби лад їй дав. Наймай хоч десяток наймитів 
собі, — будь ласка!

Данюша поважно тоді:
-  Інакше й бути не може. Наша Україна до війни була “житницею 

Європи”. І знаєте, скільки хліба вивозили ми за кордон? А тепер 
давно хіба ось самі з голоду пухли? І ще пухнути будем, якщо 
влада не вживе заходів та правильно не розв’яже аграрного 
питання так, як то потрібно в інтересах держави... Бо при такій 
обробці, при такій культурі (Данюша має на увазі бідняцькі 
господарства. — І. Д з.) — дурна земля, що й насіння вертає».

І Іоверталося так, що нібито інтереси міцногр господаря — «курку
ля» збігалися з «інтересами держави» (і дуже характерна ота
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саркастична розповідь батрака Ілька про свого хазяїна Огиря: 
«Горою стоїть за Радянську владу»), І ніхто ще не передчував, 
як усе зміниться і якими трагедіями незабаром обернеться.

Аналогічні процеси відбувалися і в місті (активізація дрібного 
підприємця й «непмана», заохочення приватної торгівлі та 
іноземних концесій тощо). З приводу цих явищ внутрішньо
партійна опозиція (зокрема т. зв. «Группа Рабочей Правды» та 
«Рабочая Группа») ставила питання про те, що партія від
мовляється від робітничого класу й переходить на бік бур
жуазії.

У відповідь В. Ленін на XI з ’їзді РКП(б) роз’яснював, що мета 
непу — досягнення господарської стабілізації, після чого партія 
знову перейде в наступ на буржуазію. «З Росії непівської буде 
Росія соціалістична», — таке гасло дав він партії.

Однак це зовсім не означало, що неп ніякої загрози для партії не 
становив. Навпаки, В. Ленін на тому ж XI з’їзді застерігав, що 
тактика радянської влади може перерости в її еволюцію, що 
неп може привести до переродження радянської влади з про
летарської в буржуазну (для чого ґрунт є і в бюрократичному 
державному апараті), якщо не припинити відступ своєчасно і 
не повести правильного й успішного контрнаступу. Але і в 
такому разі, певно, якісь негативні сліди непу залишаться 
надовго, бо в суспільному житті ніщо не минає безслідно.

Тож не можна вважати безпідставними поширені в ті роки настрої 
розчарування, зневіри, втоми. Вони особливо роз’ятрювалися 
численними фактами деморалізації, побутового і соціального роз
кладу, буржуазного переродження багатьох партійних та держав
них працівників, фактами злиття й консолідації цього «активу» 
зі старими, традиційними експлуататорськими елементами, які, 
зі свого боку, шукали собі захисту «під партквитком».

Розклад кадрів на ті роки був настільки небезпечним явищем, що 
став предметом гострого політичного обговорення на партійних 
пленумах і в пресі.

Тему куркульства жваво обговорювали в літературі ще з часів Марка 
Кропивницького (ніхто тоді не міг передбачити, як згодом мані
пулюватимуть цим терміном). Не обминув її в своїх оповіданнях 
яскраво талановитий Григорій Косинка, звернувся до неї Іван 
Сенченко в книзі «Червоноградські портрети». Не пройшли повз 
увагу літераторів і явища буржуазного переродження й обмі- 
щанення радянської бюрократії та партактиву в містах. З ’явився 
цікавий сатиричний роман Євгена Плужника «Недуга» (до речі, 
коли сучасна критика оголошує талановитий гумористичний
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роман Олега Чорногуза «першим українським сатиричним  ̂
маном», то вона зменшує «стаж» цього жанру в нашій літературі 
на добрих шість десятиліть!), голосне оповідання Григорія Епіка 
«Восени» та ін.

Але з-поміж усіх подібних творів роман Головка вирізнявся, по- 
перше, широтою і колоритністю у змалюванні соціальних про
цесів на селі, соціальним драматизмом; по-друге, силою зву
чання мотиву соціального правдошукання.

Цей мотив найвиразніше втілився в образі Давида Мотузки. Бага
тосторонність, багатовимірність і різномоментність тої соціальної, 
моральної, житейської колізії, в яку потрапляє Давид Мотузка 
в Обухівці, глибина і значущість взятої ним на себе місії дуже 
опукло постає, скажімо, в сцені на млині, яка водночас дає 
наочне уявлення про круту й певну епічну ліпку Головка, його 
солону мужицьку правду та життєву натуральність. Уважно 
вчитаймося в цю сцену, придивімося, скільки життєвого змісту, 
гіркого досвіду і психологічної правди приховано за скупими й 
розважними репліками.

«Давид підійшов і поздоровкався. Закурили дядькового кріпаку.
— Ну що ж? Як дома, Давиде?
— Та придивляюся покищо.
— Обмолотився вже?
— Учора добили.
Знадвору тоді, з-за дверей, де на мішках ціла юрба дядьків, Гордіїв 

голос, що з Давидом по-сусідському живе, твердо сказав:
— Ні, різний народ і в комуністах... (Давид прислухається). Є, звичай

но, більш з отих, що штани з торбинками носять, аліхве, чи як їх...
— Щоб кишені не оддимались! — хтось засміявся.
— Може й на те, а може, щоб із мужви сірої виділитись...
— Усі вони такі, у кожного своя шкура. Ось понадивитеся: і цей,

Мотузчин, — тиждень-два, а там піде жити — або в кооперацію, 
або в артіль...

Дядько Охтиз ліктем штовх Давида.
— Ну й народ у нас. А як же по-їхньому: даром страдав і на фронтах

кров проливав? — затягся він цигаркою і знов до небожа, стиха 
і таємно. — Гнида якось сказав, — либонь і в артіль можна буде 
на жалування, а може, й у начальство яке...

Давид пильно глянув на дядька Охтиза, затягся цигаркою — димок 
з неї до лівого ока тоненько поснувався — аж примружив пару
бок, а потім сплюнув і глянув знов просто в очі дядькові й го
ловою тихо хитнув. Та хоч і тихо, але Охтиз бачив.

— Чого ти так, Давиде? — затягся і чвиркнув крізь зуби.
— Киньмо, дядьку Охтизе, про це.

ПОРТРЕТІ! \
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Знадвору знов голос Гордіїв:
— Через тин живу од них, знаю ще хлопцем і партизаном. І тоді ще

хоч молодий був, а убіждьонний, і от нема та й нема — в 
Червоній Армії, а чую ж — у листах пише, що партійний уже. 
Самі батьки не признавалися, мабуть, з півроку ховалися. Та 
вже від дівчини довідався. Питаю старого тоді. Правда, каже, 
спортили сина. І я подумав: да, правда. А це якось виходю 
вранці з хати — на току в два ціпи молотять. Один у шинелі — 
Давид!

Уночі прийшов, а чуть світ — за ціп та на тік мерщій. Оце я ро
зумію. І хоч комуніст, а в старій шинелі, а гімнастьорку сукон
ну продав та купив чоботи братові — в школу тепер ходить.

Тоді хтось із юрби:
— Як по твоїх, Гордію, розказах, так і зовсім він не партійний, ви

ходе.
— Книжечка є. Написано в ній, що член Комуністичної партії».

Звернімо увагу: Давид не спалахує, не зривається, не говорить 
голосних слів (як це часто роблять у подібних ситуаціях, щоб 
довести свою «ідейність», герої малоталановитих і малоправди- 
вих творів), він мовчить, чуючи неприємні припущення про 
свій майбутній шлях. Однак у його скромній чистоті й мовчаз
ній рішучості — більша сила, ніж у будь-яких галасливих запев
неннях.

У щоденнім побутуванні, непоказних випробуваннях і часом глухій, 
невидній боротьбі Давид Мотузка має відродити віру зневіре
них, всіма лупами луплених і всіма дурами дурених земляків 
своїх.

Образ сільського комуніста Давида Мотузки був справедливо ви
знаний великим успіхом української радянської літератури. І це 
тим більш важливо, що саме образи зразкових партійців були 
найтяжчими для втілення і найменше вдавалися письменни
кам: тут здебільше виходила суха схема, немудрий плакат. 
Причин було багато: і об’єктивна художня складність завдання, 
і переважання дидактичної настанови, і брак відповідних жит
тєвих вражень.

Андрій Головко щасливо уник цих вад і пересилив усі труднощі 
саме тому, що його Давид Мотузка був не «заданим» образом, 
не «напрокат» узятим ідеалом, не довільною величиною, — він 
був життєвим, з плоті й крові, натуральним селянським харак
тером, народним типом — і водночас був внутрішньо, інтимно 
близьким Головкові, «сокровенним». Це той образ, той харак
тер, той ідеал, який письменник плекав протягом усієї своєї 
творчості, шукаючи вищих моральних якостей і душевної чис-



тоти, шукаючи «людяну людину» в сільських бідарях, батракЖсг 
наймитах, серед знедолених, що шукали своєї і загальної долі 
(згадаймо Прокопа з «Пасинків степу», героїв повісті «Зелені 
серцем» та «Червоного роману»). В Давидові Мотузці ніби спо
лучилися і та комуністична «убіждьонність» героїв раннього 
Головка («заражоний народ», як їх кваліфікував один персо
наж); і душевність, чистота, безпосередність героїв його дитя
чих оповідань («Пилипко», «Червона хустина», «Товариші», 
«Дівчинка з шляху») з їхньою внутрішньою піднесеністю, ро
мантичністю світовідчування; і особиста тверда прямодушність, 
непідвладність корисливості й природна гарантованість, як у 
благородного металу, від житейської іржі, напружений холод 
правдивості, певності й волі — ті якості, що відбивають внут
рішній ідеал самого автора, його духовну істоту і часом переся- 
кають найрізноманітніші художні компоненти, від стилю почи
наючи. І, нарешті (але не в останню чергу), оте споконвічне 
мужицьке правдошукання.

Щодо цього Андрій Головко особливо близький до традицій вели
кого гуманіста Михайла Коцюбинського (як і взагалі «Бур’ян» 
багато чим нагадує «Fata morgana»). Улюблений тип героїв 
Коцюбинського — від Гната з повісті «На віру» та Семена з «Ці- 
пов’язу» до персонажів «Fata morgana» — це ті, яких мучать 
«кляті питання», ті, які пробуджуються до політичного мислення, 
з властивим селянинові філософським складом глузду, з його 
інстинктивним потягом «докопатися» до основи основ; ті, хто 
не про себе думає і клопочеться, а про людей, про громаду, 
в певному значенні — про людство, про людське лихоліття взага
лі (і це дивовижне свідчення тої високої людяності, тої здатності 
до соціальних почуттів та широкого усвідомлення людської 
відповідальності, що їх уміла знаходити й уміла цінити в се
лянинові українська класична література); ті, кого мучать не 
так фізична тягота й побутові непереливки селянського життя, 
як тяжкі кривди його моральному поняттю, його почуттю 
справедливості й совісті, його душевному «ідеалізмові» (в тому 
сенсі цього слова, як його любили вживати Ромен Роллан, 
Стефан Цвейг, а у нас Василь Стефаник та Ольга Кобилянська: 
в значенні цілковитої відданості вищим інтересам).

До цих традицій української класичної літератури близький Андрій 
Головко, тим-то його Давид Мотузка викликає в нашій пам’яті 
образи мужицьких правдошукачів із творів Івана Нечуя-Ле- 
вицького, Марка Вовчка, Панаса Мирного, Михайла Коцюбин
ського.
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Давид Мотузка прийшов в українську літературу за кілька років до 
появи в російській літературі героїв «Піднятої цілини» Шолохова, 
з якими в нього багато спільного. І цілком слушно говорить 
Юрій Смолич: «...Поява книжок Головка відіграла для укра
їнської прози приблизно ту саму роль, яку рік чи два пізніше 
відіграла для російської та й усіх літератур радянських народів 
могутня проза Шолохова».

Творчий успіх А. Головка ознаменував і остаточне утвердження 
жанру роману в українській радянській літературі. Адже перші 
романи в ній побачили світ тільки 1925 року («Американці» 
Олеся Досвітнього та «Доктор Ствард» Гео Шкурупія, останній 
в уривках); 1926 року вийшов роман Варвари Чередниченко 
«За плугом»; починаючи з 1927 року, щороку з’являється вже 
по кілька і навіть по кільканадцять романів.

Головків «Бур’ян» справив надзвичайне враження на читачів і здо
був одразу ж велику популярність, — саме тим, що чесно і прав
диво, з великою художньою силою повідав про найголовніші 
проблеми доби, підняв ті питання, над якими задумувалися ти
сячі людей, увесь народ. Так, ніби автор скрізь побував і по
бачив, що робилося в усіх селах, і «відгадав» думки багатьох і 
багатьох селян. Читачі в різних кутках України «пізнавали» свої 
місця і своїх земляків, схожі події.

Хоча, звісно, було б спрощенням і обмеженням зводити значення 
і вплив роману до «практичних» наслідків. Ні, найбільше своє 
діло «Бур’ян» робив тим, що навчав пізнавати соціальні процеси 
в усій їхній глибині та складності, вчив дивитися правді у вічі, 
заохочував розмірковувати над життям — і збуджував потік 
думок та емоцій багатством сконденсованого в ньому народного 
досвіду.

Тут напрошується аналогія (на яку в літературній критиці вже й 
посилалися) між «Бур’яном» та недавніми серійно-колгоспними 
романами про відсталий колгосп та молодецького голову, що 
виводить його в передові (серед цих творів були різні за мірою 
талановитості, але ми тут беремо до уваги лише саму їхню 
концепцію, рівень соціальності). Якась зовнішня подібність 
справді є. Та й тільки. А далі починається принципова роз
біжність між літературою, яка досліджує життя і йому підвладна, 
та белетристикою, що заколисує думку, а якщо чує відпові
дальність, то лише перед владною схемою. В одному випадку — 
відмірені плюси й мінуси, в другому — і горе і радощі справжні; 
в одному — приблизно відмислені й змініатюрені «труднощі» і 
безвідносне до дійсності їх «подолання», в другому — реальні 
проблеми й реальне їх з’ясування; в одному дрібні параграфіальні

360



питаннячка поточної господарської камнанійщини, і коли ггід 
тими питаннячками «підводиться риска» — то вже з’ясовані, 
в останній інстанції, остаточні соціальні й людські істини та 
доскочили фінішу вся людська мудрість і правда й усі можливі 
людські боріння; в другому ж рушієм є корінні життєві інтереси 
великих людських мас, суттю — безжалісне зіткнення цих су
перечних інтересів, а результатом — самий перманентний про
цес соціальної перештиховки, перетряски, перебудови, самий 
перманентний процес постійного, невгаваючого і нескінченного 
наближення до кінцевої соціальної істини, якої перехідні змінні 
істини стосуються як складові, — чим і є саме життя, сама 
дійсність у їхньому вічному розвиванні. Отже, живе необмежене 
життя — і така, що обмежує, а тому вмертвляє, схема. Тут — в 
осмисленні й художньому відтворенні сучасного села — ще йти 
і йти до традиції Головка, ще вчитися і вчитися у нього.

І ще один урок роману: в тому, як історичний процес та соціальні 
відносини постають у повноті людського життя й природності 
багатобічних особистих взаємин. Персонажі роману живуть у 
найширшому діапазоні людських емоцій та почувань, де соці
альне й інтимне переймаються одне одним і зливаються в ці
лості буття, на всі грані якого художник озивається словом 
глибоким і благородно-розуміючим. Це благородство розуміння 
й поетичне достоїнство вислову йде насамперед від народної 
душевної міри, яка чується в усьому, а особливо в моральній 
атмосфері роману і, зокрема, в зображенні стосунків Давида і 
Зіньки, селянського кохання взагалі. Про це гарно писав у 
згадуваній уже статті С. Шаховський, як і про образ Давидової 
матері, в якому «відчувається дух народної пісні, тональність 
Шевченкових поем»1 — те, що згодом ще повніше розкриється 
в Катрі з роману «Мати».

Після «Бур’яну» Андрій Головко нібито відходить від актуальної 
проблематики, від сучасності і звертається до історії (задум 
роману «Три брати», наприкінці 20-х років). Але по суті це було 
своєрідне продовження мотивів «Бур’яну»: в історії, в рево
люційних процесах недавньої доби письменник ніби шукав 
розгадки тих явищ, перед якими він став у «Бур’яні». Адже в 
минулому — джерела сучасного, і від форм минулого життя, від 
людських типів попередніх часів тоненькі ниточки снуються до 
форм життя і людських типів прийдешнього.

Як ми вже бачили, у творчих задумах А. Головка велику роль 
відіграє «документальність», історична фактичність. «Бур’ян»

1 Шаховський С. 10 романів та їх автори. — С. 58.
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постав як реакція громадянина і художника на Димівську тра
гедію. Так само глибокий інтерес до революційних подій 1905 р. 
на північно-східній Україні, в місцях, близьких і рідних Голов
кові, зокрема до відомих подій у Сорочинцях, — визначив по
дальші творчі задуми письменника. З них не всі були здійснені, 
бо в процесі творення художникові часом доводиться багато від 
чого відмовлятися, а багато що непередбачене вводити: не раз 
художні образи й типи самі починають «диктувати» авторові 
свою «волю» й логіку.

Про свої тогочасні задуми й плани, пов’язані з недавньою історією, 
сам Головко розповідав так:

«Спочатку я думав відтворити події часів Жовтня і громадянської 
війни на Україні, у відступах — 1905 р. В кінці 20-х pp. я почав 
писати роман “Три брати”. Розробляючи сюжет, відбираючи 
типаж, я побачив, що розвиток дії стримуватимуть, гальмувати
муть відступи, де я буду показувати передісторію та історію 
подій 1905 року, я переконався, що без пролога мені не обій
тись. Так з’явився твір “Мати” як пролог до роману. Та життя 
вносило свої поправки. Пролог став окремим романом, а роману 
“Три брати” я так і не написав. Замість нього буде “Артем 
Гармаш”».

Отже, роман «Мати» мав бути прелюдією до епічної картини ре
волюції на Україні. Головко хотів дати своєрідну художню 
філософію української історії, боротьби народу за соціальне й 
національне визволення. Тому він шукав поєднання безпосе
реднього реалізму, соціально-психологічного аналітизму, якого 
він досягнув у «Бур’яні», — з високою художньою символікою й 
концентрованою антитетичністю образів (тенденція до чого 
відчувалася в низці його ранніх творів). Звідси деяка алего
ричність образу матері та трьох її синів, що мали репрезентувати 
три соціальні сили: селянство, інтелігенцію і робітничий клас — 
та їхні шляхи в революції.

Перше видання роману, 1932 року, зазнало гострої і несправедли
вої вульгаризаторської критики (безпідставність більшості цих 
закидів уперше ґрунтовно показав у своїй розвідці JI. Сеник1. 
Пізніші ж заперечення J1. Сеникові з боку М. Пасічника й 
К. Фролової не видаються слушними2).

Власне, перша реакція професійної літературної критики була ціл
ком нормальною: твір одразу ж визнано видатним досягненням 
радянської прози; по-діловому (хоч інколи й спрощено) обгово-

1 Сеник Л. Роман Андрія Головка «Мати». — К., 1963.
1 Пасічник М., Фролова К  Андрій Головко. Творчий шлях. — К., 1967. — С. 185—187.
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рювалися його сильні й слабкі сторони. Чи не найґрунтовнішсяо 
була кваліфікована й доброзичлива стаття В. Зайця в журналі 
«Червоний шлях» (1933, № 3), багатьма своїми моментами ці
кава й сьогодні. Щоправда, порівнюючи зображення рево
люційних подій 1906 року на селі у «Fata morgana» й «Матері», 
автор тримався в межах характерної для тогочасної критики 
вульгарно-соціологічної тези про «обмеженість» реалізму М. Ко
цюбинського, неможливість для нього «правильно» показати 
стосунки села й міста, провідну роль робітничого класу в ре
волюції, перспективи революції тощо; отож загалом у нього 
виходило, що хоч А. Головко і поступається М. Коцюбинському 
та J1. Толстому художньою силою й майстерністю, але його кар
тина революційного руху ширша, а концепція революційності 
села істинніша, глибша: типове тоді механістичне розуміння 
взаємодії ідеології й творчості (хоч водночас критик надавав 
перевагу М. Коцюбинському у глибині викриття куркульства). 
Але поза цим стаття містила вдумливий аналіз змісту і стилю 
роману А. Головка. Чи не вперше так доказово було сказано 
про Головка як «письменника-психолога», «майстра відтворю
вати внутрішній світ людей, внутрішні рухи, стани свідомості» \  
Тонко помічено «тенденцію до скульптурності образу, до мо
нументальності» як особливість Головкового психологізму: «Суть 
цього художнього засобу полягає в тому, що автор найнапру
женіший внутрішній стан (журбу, тривогу, розпач, біль, хвилю
вання, марення) подає в зовнішньо непорушному, статуарному 
образі. Автор ніби користується для своїх цілей засобами 
скульптури. На перший погляд може здатися, що це статичні 
образи... Але це не так. Це образи, сповнені внутрішньої ди
наміки, це образи “скованого руху”, це те, що можна було б 
назвати “динамікою непорушності”»2. І справді, тут можна ба
чити ту своєрідність способу об’єктивації, «матеріалізації» ду
шевних процесів, яка властива в нашій прозі тільки Головкові. 
Слушними були міркування про органічний зв’язок його ху
дожнього письма з народною творчістю (епічність образів, 
співучість мови, народна будова фрази й лексики, поетичні за
соби, взяті з народної казки й пісні, — метафори, порівняння, 
символіка), про шевченківську перейнятість «народнопісенною 
стихією». Вагомо прозвучала думка про Головкове відтворення 
«селянського революційного ідеалу», «революційного героїзму

1 їаєць В. Документ доби. Про Головків роман «Мати» / /  Червоний шлях. — 
1933. -  № 3. -  С. 142.

'Там само. — С. 143.
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простого сер ц я» В се  це об’єктивно складалося на високу оцін
ку таланту автора.

Висловлював критик і серйозні претензії до роману. Особливо його 
не влаштовував образ головної героїні — матері, Катрі. Мовляв, 
тут Головко відмовився від свого принципу: розкривати селян
ську суперечливість, непослідовність, обмеженість, — і ідеалізував 
героїню. «Катрю Головко береже, як зіницю ока, як мати улюб
лену дитину, щоб нічим не заплямувати її, щоб вона пройшла 
через увесь роман несхибна, як гармонійна, монументальна 
постать; щоб читач любив її так, як любить автор»2. Нині цей 
закид звучить досить дивно; тоді ж він відбивав орієнтацію на 
так звану теорію «живої людини», яка абсолютизувала принцип 
поєднання різнорідних рис у, сказати б, механістичній нату
ральності, принаймні, обмежувала художника в інтерпретації 
людини, не враховувала безмежного багатства можливих під
ходів і завдань.

«Другою вадою роману» критик вважав «романтичну схему: три 
сини від трьох батьків (селянина, художника — інтелігента-на- 
ціоналіста — і робітника. — І. Дз.)... І за авторською указкою 
кожен син наслідує свого батька, змалечку, мало не з колиски, 
виявляє класову й професіональну спрямованість». На думку 
критика, « ц я  схема порочна з двох боків»: по-перше, наводить 
читача на неправильні думки про біологічну спадковість со
ціальних, класових ознак; по-друге, «ця неправильна тенден
ційна схема шкодить розгортанню сюжету твору», розхолоджує 
читача, який уже наперед про все здогадується3.

Ми докладніше зупинилися на цій статті тому, що сформульовані 
в ній претензії до першої редакції роману «Мати» повторювали
ся потім протягом десятиліть. А тим часом вони не в усьому 
слушні. Про образ Катрі вже йшлося вище. Щодо сюжетної 
схеми: деяка штучність, навмисність у ній справді була — в кла
сово «розподіленому» походженні синів. Але далі до цього ім
пульсу письменник широко долучав соціальні та ідеологічні 
чинники, все багатство життя, що визнавав і сам критик. І го
ловне: не враховувалася при оцінці роману багатоманітність 
форм реалістичного письма, право письменника на концент
роване відтворення ідеологічних явищ та «знаків» історії — з 
елементами романтичних допущень, символіки, навіть алего
ризму, з умовностями сюжету та іншими засобами інтенсифі
кації стилю.

1 Заєць В. Документ доби... — С. 145.
2Там само. — С. 151.
3Там само.
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Мабуть, слушніше було б, не заперечуючи загалом можливість та=~ 
кої конструкції твору, яку обрав письменник, говорити про рі
вень її художньої реалізації. Це могло б заохотити автора до 
вдосконалювальної роботи. Власне, перші критичні виступи 
(як і ця стаття В. Зайця) ще залишали йому таку можливість. 
Однак невдовзі ситуація різко змінилася. В атмосфері зрос
тання агресивності вульгарного соціологізму критика роману 
А. Головка набрала характеру політичного цькування. Пись
менника заходилися звинувачувати не лише в «біологізмі», 
а вже й у «націоналізмі» — тільки через те, що він намагався 
по можливості не спрощувати процеси історичного розвитку 
України, не полегшувати проблем її соціального й національ
ного визволення, широко й драматично показати соціально- 
політичний розлам українського суспільства, неоднакові шляхи 
різних шарів населення в переддень і день революції. Апофеозом 
цих вульгаризаторських (а інколи й доношицьких) «прозирань» 
був висновок про те, що образ матері — вже й не просто символ 
України, а символ єдності й безбуржуазності української на
ції — в дусі теорії «єдиного потоку» (дивовижна логіка! — адже 
насправді Головко саме усіма доречними й навіть недоречними 
засобами підкреслював соціальне розшарування, непримирен
ність, антагонізм класових інтересів бідноти і куркульства, 
робітників і буржуазії). Така політична кваліфікація дістала й 
офіційне підтвердження — в доповіді І. Кулика на Першому 
всеукраїнському з’їзді радянських письменників 1934 року: 
«Самий образ матері наводить на сумнів, нагадує символ “не
ньки України” , що є однаковою мірою рідною матір’ю і для 
робітника, і для селянина, і для потенціального петлюрівця. Треба 
сподіватись, що в дальших частинах цього роману буде зробле
но все, що повинен і що вміє зробити такий майстер, як Андрій 
Головко, для того, щоб розвінчати той фальшивий образ і та
ким чином підвищити художню і ідейну цінність твору»'.

За такого прямолінійно-довільного «прочитування» символів і ото
тожнення символіки поетичної із символікою політичною не 
враховувався навіть той очевидний факт, що мотив проти
стояння єдинокровних братів — один із вічних у світовому 
мистецтві, починаючи з народної казки всіх народів, і що 
він, зокрема, був широко використаний у численних творах 
російської та української літератури про революцію та гро
мадянську війну (згадаймо хоча б «Борсуки» J1. Леонова або

1 Кулик І. Ю. Доповідь на Першому всеукраїнському з’їзді радянських письмен
ників. — Харків, 1934. — С. 81.
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«Вершники» Ю. Яновського). Коли ж ішлося про «роздвоєність» 
матері між синами, не добачали, що насправді ніякої «роздвоє
ності» не було, були тільки природна материна любов до всіх 
синів і природне материне бажання всіх синів вивести на добру 
путь.

Були й закиди щодо недостатнього, мовляв, розвінчання образів 
двох синів — Юрка й Остапа, які репрезентували дві хибні альтер
нативи робітничій лінії третього — Артема. При цьому, знов-таки, 
геть ігнорувалася та вирішальна обставина, що твір «Мати» заду
мувався як пролог до основної розмови, до роману «Три брати».

Немає сумніву, що А. Головко мав на увазі в ньому наголошувати 
безперспективність «позакласового» національного патріотизму 
Юрка, як і селянсько-«трудовистських» ілюзій Остапа. Але хо
тів, щоб це «зробило» саме життя, відповідно відтворене в 
«Трьох братах». Критика ж вимагала від нього, щоб це «зробив» 
автор — за допомогою прямих і негайних характеристик. Тобто, 
замість монументального, глибинного, «далекобійного» мистец
тва, замість роману з «довготривалою», на епічну відстань роз
рахованою думкою, від нього вимагали романно-престижної 
агітки, романного підтвердження соціологічної (на жаль: вуль
гарно-соціологічної!) схеми, підручної зброї «близького бою». 
І оскільки в тодішній літературній критиці певні голоси мали 
директивний характер і нерідко ставали увертюрою до розмови 
вже не літературної; оскільки і в усій суспільній атмосфері ба
гато що вагомо схиляло до відмови від складнішого, тоншого, 
історично багатобічнішого, творчо індивідуальнішого осягнен
ня теми, — Андрій Головко поставив свій задум під знак питан
ня і зрештою відмовився від нього.

Звісно, це не був механічний чи суто вольовий акт. Не була проста 
поступка зовнішньому тискові. У чесного митця в таких випад
ках усе набагато складніше й болісніше, все інтимно пов’язане 
з його внутрішніми творчими сумнівами, шуканнями й нескін
ченним вибором варіантів художніх рішень. Відмовившися від 
початкового задуму, в чомусь, може, і внутрішньо погодившися 
з критикою, а в чомусь змушений її враховувати, Головко, одна
че, не просто йшов їй назустріч — він шукав глибшого, як йому 
здавалося, підходу до матеріалу і почасти його знаходив. Сьо
годні, певна річ, неможливо зважити ймовірні втрати й здобут
ки під цим оглядом: оскільки замість одного твору був написа
ний інший. Але почасти можна висновувати про це за деякою 
аналогією до втрат і здобутків, пов’язаних із переробленням 
роману «Мати».
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У другій редакції (1935 року) знято образ Юрка, внаслідок чдго 

випали й глибокі картини драматичних переживань матері, 
пов’язаних із його долею. Тепер її серце вже не крається між 
трьома синами. «Знято» складні взаємини між Катрею, Юхимом 
Гармашем і Юрком, оскільки цього «неясного» сина просто не 
стало. Немає і чудових ліричних сторінок про зустріч Катрі з 
художником Савою Дорошенком та дивне почуття до нього, 
їхнє кохання. Натомість Сава Дорошенко тепер просто закінче
ний негідник і розпусник, що намагався спокусити Катрю. 
Його племінник Павло Діденко, що «замінив» Юрка, — з дитин
ства нікчема. Тобто, письменник пішов на поступки вимогам 
спростити образи ворогів, зробити їх щонайвідразливішими, 
дати постаті огидні й шаржовані, а не по-своєму драматичні й 
сильні. Але таким чином неминуче послаблюється історичний 
трагізм, сила протистояння класів та ідеологій; відчутно втра
чається глибина художнього викриття на користь зовнішній 
словесній компрометації. До того ж помітно примітивізований 
супротивник не заслуговує досконалої, натхненної контраргу- 
ментації. І ось уже немає отих мудрих, тактовних, душевно тон
ких розмов матері Катрі з сином, а є довгі й нерідко нуднуваті 
лекції дядька Григора...

Однак несправедливо було б бачити в другій редакції лише втрати 
порівняно з першою. Багато які мотиви в ній розвинуто ширше 
й сильніше, ґрунтовніше виписано історичне тло, предметніше 
відтворено зв’язки селянського революційного руху з робітни
чим, різноманітнішим і соціально характернішим стало коло 
«міських» персонажів тощо — взагалі об’ємнішою й докладні
шою стала вся картина історичного життя, зміцнів соціальний 
аналітизм роману. Що ж до образу матері, то, хоч він і зазнав 
тих спрощень, про які йшлося вище, але водночас і збагатився 
новими побутовими, психологічними, соціальними барвами. 
Втрату внутрішнього драматизму якоюсь мірою компенсовано 
тим напруженням, що виникає з її прагнення зрозуміти шлях, 
на який під впливом робітників-революціонерів стає її син 
Артем, бути разом із ними. (Маючи на увазі оце зростання Катрі, 
а ще більше самого Артема, М. Пархоменко назвав твір «пер
шим в історії української радянської прози Bildungsroman’oM, 
романом про виховання, формування особистості»'.) Згадувано 
й іншу традицію: народної пісні та української класичної лі
тератури. «Цей традиційний образ, звеличений Гоголем, Шев
ченком, Панасом Мирним, — писав Л. Новиченко,— Головко з

1 Пархоменко М. Обновление традиций. — М., 1975. — С. 207.
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майстерністю визначного реаліста зумів зробити центральною 
постаттю епічної розповіді й поставити віч-на-віч з проблемами 
революції, нещадної класової боротьби, корінної суспільної 
перебудови — з усім двадцятим віком, що народжувався в бурі 
й полум’ї»

Ставши закінченим самостійним твором, роман «Мати» одначе 
зберіг і характер своєрідного «заспіву» до подальшої розробки 
теми села в трьох революціях. Задум «Трьох братів» поступово 
трансформувався в цикл романів про одного з них — Артема 
Гармаша, сина Катрі й коваля Юхима Гармаша.

Роман «Артем Гармаш» Андрій Головко розпочав ще в 30-ті роки 
(водночас він тоді багато працював як кіносценарист; кінема
тографією зацікавився ще на початку 30-х років; створив сце
нарії фільмів «Скиба Іван» — 1934, «Митько» — 1937, «Літа 
молодії» — 1940). Війна урвала цю роботу. Андрій Головко стає 
фронтовим кореспондентом армійських газет.

А після війни знову віддається творчій праці. Пишеться йому не
легко, доводиться вислуховувати й публічні закиди в малій 
продуктивності — тоді (та й досі) звично було всіляко «підганяти» 
письменників. Та майстер не поспішав. 1951 року виходить 
перша книга роману «Артем Гармаш», 1960 — друга, 1971 —тре
тя. Четверту автор не встиг закінчити.

Новий твір став ніби продовженням роману «Мати», в ньому ак
тивно діє молоде покоління його героїв, з’являються й нові 
персонажі. Події відбуваються частково в тому ж селі Вітрова 
Балка, а також у повітовому місті Славгород. В центрі по- 
віствування молодий робітник, більшовик Артем Гармаш, нав
коло якого й розгортається весь величезний матеріал епопеї.

Головко в «Артемі Гармаші» — і той, що був раніше, в перших 
оповіданнях та повістях, у «Бур’яні», потім «Матері» — і не той 
водночас. Збереглися енергія і лаконізм письма; давня сувора 
дисципліна вислову часом переходить у аскетизм і сухість, а то 
й інформативність — стилістична тканина збідніла на соковиті 
барви й лірично-поетичні тони; майже втрачено колись ха
рактерні для Головка індивідуальні ритм фрази та синтаксис; 
поменшало тої «стереоскопічності» й «стереофонічності» й тої 
вольової експресії в малюванні, що наближали ранню прозу 
Головка до кіновиразності й кінодинаміки; натомість зміцніла 
епічна розважність розповіді й потвердішали колючки мужиць
кої іронії.

1 Новиченко Л. Світ боротьби й любові / /  Головко Андрій. Твори в п’яти то
мах. — Т. І. — С. 22.
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Взагалі оце добрезне мужицьке «пасмо» в розповіді є її твердою, 

надійною основою; тут, сказати б, Головко перейняв із життя й 
утвердив у нашій прозі (ще з «Бур’яну» починаючи) природну 
монументальність мужицького повіствування, в якому збира
ється зрілість, виболеність і досвід усього життя. Головко іде 
(крім літературних традицій і перше за них) від селянських 
оповідачів та «філософів», і звідси оте його дивне поєднання 
небагатослівності й ощадності з грунтовністю й неквапливою 
докладністю; звідси міра й стриманість у словах, що не раз так 
благородно й просто тамують біль і пристрасть, — тональність 
духовного здоров’я і мудрої врівноваженості; звідси внутрішня 
гідність і добра самоповага оповідача — те, чого не навчишся, 
що є «від бога» і від натури, і що змушує уважно слухати роз
повідь і тоді, коли вона здається нецікавою і забарною, — бо й 
тоді чекаєш і знаєш, що це ж неспроста оповідач затявся, до 
чогось істотного він це веде і не ошукає.

Оте кріпке, епічне й точне «мужицьке» в розповіді пересякає і 
форму її, структуру. «На станції Гребінка в вагоні, нарешті, 
попросторішало», — так починається роман. «Крім місцевих, 
гребінчан, висадились золотоношці, прилучани, пирятинці, яким 
тут була пересадка». І так протягом усього роману буде до
тримано оцю доскіпливу конкретність, міцну прив’язаність до 
місця й часу, до одиночного й називного, що надає розповіді 
такої плотської реальності й житейської справжності, — це тебе 
не белетристикою хитрий писатель морочить, а понатерпілий 
чолов’яга «з своїх» непоказне буття розказує, -  але добре, з роз
махом і мудро, до пуття розказує!

З цим же пов’язаний і «місцевий», локальний характер роману: 
«Артем Гармаш» — це епопея провінції, «глибинки», низів, 
саме тих місць, сіл та містечок, які письменник вичерпно знає 
і яких стосується найголовніше в його житті й творчості. Це 
має свої додатні й від’ємні сторони. Справді: ці провінційні 
«низи», «глибинки», — це, з одного боку, ніби остання «інстан
ція», остання підставова ланка соціального організму, де пере
віряється, предметно виявляється істинне обличчя й ціна тих 
чи тих політичних і суспільних акцій, які часто йдуть з центрів 
чи, принаймні, дістають там професіональну ідеологічну квалі
фікацію; з іншого ж боку, за всієї своєї політичної відсталості, 
неповороткості й вічних запізнень, провінція, «глибинка» все ж 
є тим мало знаним і важко збагненим підземним «резервуа
ром», де повільно, але круто закипають незворотні соціальні 
процеси, народжуються нові й часом несподівані сили, ви
ринають невраховані в узагальненнях на відстані фактори, що
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розладнують акуратні й стрункі приписи тих, хто вважає се
бе персональними уповноваженими історії. Соціальні рухи на 
Україні, від козаччини починаючи, давали багатющий матеріал 
щодо цього.

Не можна сказати, що Головко спеціально і сповна використав цю 
колізію провінції, «низу». Часом вони в нього не самостійна 
величина, а функціональна, особливо щодо ідейно-політичного 
життя, — тут це й має певні підстави. Натомість економічний 
побут, аграрні відносини, соціальні й класові процеси на селі 
Головко описує з таким досконалим знанням, конкретністю й 
точністю, з такою широтою й грунтовністю, з таким сокровенним 
розумінням і вживанням, — яких в українській літературі не 
було після «Fata morgana» Коцюбинського. Особливо аграрні 
справи висвітлено прямо з науковою рельєфністю, послідовністю 
й відповідальністю — і ще з особливою селянською чіпкістю, 
настирливістю і «на дотик», — адже йдеться про питання жит
тя й смерті. Головко вміє перейматися психологією, світопочу- 
ванням та рефлексами селянина і тоді, коли виводить його у 
подробицях та випадковостях щоденного побутування, і тоді, 
коли переходить до його корінних життєвих інтересів; тут автор 
підноситься до рівня Коцюбинського і Реймонта. І знову-таки 
згадаємо Коцюбинського, говорячи про ту тверезість і навіть 
нещадність, мужню жорстокість, з притамованим болем, — з яки
ми Головко змальовує темні й невідрадні сторони сільського 
життя, соціальну неоднорідність села та економічно-земельні 
суперечності й класову боротьбу в ньому, нерозвиненість націо
нального й політичного життя. Головко любить село, але тою 
нелегкою любов’ю, яка хоче бачити не тільки привабливу 
правду, а всю правду. Часом він, здається, навіть пересаджує, 
скажімо, момент політичної відсталості й безпорадності, не
самостійності села, якому конче потрібні, як каже один із 
героїв, «варяги». Можна було б пригадати, що українське се
лянство в давні часи не раз виявляло здатність не лише до 
спротиву й руйнації гніту, а й до будівничої, соціально-творчої 
історичної ініціативи (як-от спроби економічної організації за 
Коліївщини). Але не менше правди і в тих прикрих картинах 
непевності, політичної наївності (за всієї мужицької тверезості 
й тямущості!) та часом і сліпоти, які малює Головко. Не один 
Грицько Супрун був такий, що послухав одну партію — наче 
добре, послухає другу — ще краще. І, пішовши за тими, хто біль
ше й красивіше обіцяв, потім гірко розплачувався. Звідси й роз
чарування в «політиці»: «Нехай їй... грець, політиці отій. І так 
вже од неї джмелі гудуть»; звідси й бажання вивільнитися від 
«партій» (а їх було до біса), та настановити в себе своїх, «чесних
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людей», «котрі не на словах, а на ділі дбали б про селянство, а'тге 
про свою партію» і якими б не командувало «партійне начальство 
з повіту».

Конкретне обрисування політичного проводу більшовиків селян
ським рухом не дуже вдалося Головкові; тут він багато в чому 
схематичний. Не завжди переконливо й повно показано і діяння 
в тій історичній ситуації інших політичних сил.

Позиції й перспективи більшовиків на селі були в той час досить 
непевні та складні, хоч їхні гасла були дохідливі. Але не всі їм 
довіряли. Не легко було селянинові, якого з усіх боків агітували, 
зваблювали й приманювали обіцянками та словесними цяцян- 
ками, вимагаючи за те від нього реальної підтримки задля чужих 
політичних комбінацій та експериментів, — нелегко було йому 
відрізнити правду від кривди, тим більше, коли вона була ще 
тільки в словах та програмах. Тож і мізкували одні так, інші 
сяк, робили всілякі припущення і поширювали всілякі чутки. 
Цікавилися новинами з сусідньої більшовицької Росії, звідки 
доходили ленінські декрети. «Ті числа газет, де були надруковані 
ці декрети, переходили з хати в хату, зачитані до дірок. Багато 
хто завчив навіть напам’ять. І в гуртовій бесіді, коли зав’язувались 
тривалі й палкі дебати, по цих наболілих питаннях, завжди 
об’являвся котрийсь з отаких — “підкованих”. Але вистачало й 
інших “грамотіїв”, ретельних читачів есерівської “Боротьби”, 
які так само вправно орудували редакційними коментарями до 
тих декретів, тлумачили їх по-своєму, як більшовицьку пропа
ганду та й тільки».

Есерівська ідеологія підігрівала й саму собою сильну недовіру тве
резого «мужика» до «спритного» горожанина, зокрема і до біль
шовиків як також «міської» партії: «Самі подумайте: ну, яка їм 
користь із того, що мужики землю поділять та кожен сам собі 
хазяїном стане? Адже тоді вже чорта з два матимуть по десять 
годованих кабанів зараз, як тепер з економії мають. Мужик на
годує! їстимуть! Бо нема дурних, щоб — задаром... От через те і 
навертають селянство назад, до економій. Тільки й того, що 
назва інша. Та що — без пана. З наймитами їм, бачите, легше, 
мороки менше. Аніж з хазяїнами. Наймитам на харчі по три хунти 
на день залиши, а решту всю з комори — під віник. А в хазяїна 
попробуй — вимети!»

Зрозуміло, що тоді, на піднесенні демократичної і соціальної рево
люції, селянство не могло погодитися навіть на «три хунти на 
день», хоч могло бути, і бувало, й буде ще гірше. Але в той час 
селянин мав віками омріяну й вистраждану землю майже в руках 
і відмовляти йому в ній було дуже небезпечно,— що розуміли
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всякі реальні політики. Однак розуміння — це ще не все. Бур
жуазні партії це розуміли, але не могли перевести повну лікві
дацію великого землеволодіння, бо це підірвало б їхню соціальну 
програму й соціальну базу серед «міцних хазяїв». Різні дрібно
буржуазно-селянські партії відбивали інтереси різних прошарків 
селянства, і в них було багато суперечного. Більшовики апелю
вали до найбідніших селян та наймитів, і з погляду середнього 
селянина їхня програма була хоч і привабливою, але також су
перечливою і підозрілою: з одного боку — «вся земля тим, хто 
її обробляє», з іншого ж — порада не ліквідувати поміщицькі 
економії, а перетворити їх на колективні господарства чи «про
катні пункти».

«Тому й недивно, що в розмовах зі своїми односельчанами Артем, 
як тільки мова заходила про “прокатний пункт”, одразу ж від
чував мовби незриму стіну між собою і ними. Так нічого й не 
виходило путнього з отих розмов».

Дещо з тих розмов є у романі, і вони дуже цікаві, життєві й харак
терні під багатьма оглядами, а найбільше тою реальністю й жи
тейською натуральністю, з якою розкриваються господарські 
інтереси й навички селян і обумовлена ними соціальна психо
логія, — при зіткненні з доктринерськими Артемовими поучен
иями й прожектами, які відіграють роль своєрідного «збудника» 
і «провокують» селянина наїжачитися усіма колючками прак
тичного глузду й звичного самозахисту. І, звісно ж, Артемові 
важко «організувати психіку» цього розсепарованого суспіль
ства, не схильного перейматися загальними ідеями та масовими 
комплексами, заклопотаного безпосереднішими справами й 
предметнішими перспективами. Щоправда, Артем намагається 
показати селянам відповідність своїх теорій і пропозицій до їх
ніх господарських інтересів, і тут досягає певного успіху — най
митів і декого з найбідніших господарів йому загітувати вдало
ся. Але сам він визнає, що успіх той замалий, і справи він не 
вирішує. Тут далася взнаки як реальна історична складність са
мої справи (і це головне), так і догматичність, простолінійне 
доктринерство, нав’язливість самого Артема як представника 
партії. Надто він самовпевнено і самозванно командирствує на 
селі, замало прислухається до людей і вчиться в них, а нато
мість забагато говорить сам і безапеляційно накидає їм свої 
апріорні рішення. Надто категоричний у нього тон, коли він, 
не спитавшись, порядкує на селі чужими справами і навіть не 
вважає за потрібне втаємничувати причетних до тих справ лю
дей у свої задуми.
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Звісно, для земляків Артем свій родом, але все-таки вже й «прийг-~ 
джий», вже в інших сферах обертається, а вони воліли б мати в 
нім людину не просто політично «підковану» й обізнану з чи
мось «вищим», а таку, що жила б разом із ними їхнім життям і 
з того життя виводила б свою «політику», а не припасовувала б 
її до цього життя більш чи менш вдало, але все-таки наїздами 
збоку.

Оскільки саме Артем Гармаш насамперед і найбільше покликаний 
у романі уособлювати більшовицьку політику й провід на селі, 
то зрозуміло, що його постать з цього погляду привертає особ
ливу увагу і особливі вимоги. Тож не дивно, що дещо в його 
поведінці видається недоречним і не викликає симпатії або ж 
просто неоднозначні думки породжує.

Часом політичну зрілість, розважність та переконливість заступа
ють Артемові дидактичність, нетерпимість і навіть бундючність, 
якийсь дивний у вустах трудящої людини оракульський тон із 
мимовільними нотками своєї переваги над земляками-селяна- 
ми, з самовдоволеним відчуттям безумовної й майже наказової 
істини кожного свого слова, — тоді як ці слова не раз поспішні 
й довільні, і часом їх доводиться виправляти іншим, розважні
шим людям.

Ось, скажімо, повертається з фронту на село Грицько Саранчук, 
чесний горівник-солдат і чесний трудяга-середняк. Він не ро
зуміє, чому Артем називає «сволотою» козаків-полуботківців, 
які обеззброїли московський саперний батальйон і відправили 
його «додому»: «Власне кажучи, я і зараз не збагну, в чому тут 
драма. Ну, і поїхали собі додому. Скатертю дорога!» — говорить 
Грицько, а про полуботківців питає: «А чого ж вони сволочі?»
У відповідь Артем дуже й дуже гнівається, але крім праведних 
емоцій нічого Грицько од нього не чує. Тоді стара Бондаренчиха 
слушно зауважує: «Артеме, а ти б замість того, щоб сердитись 
та обпікати собі рот, пояснив би спокійно, толком». Але Артем 
не схильний сушити собі голову: «Кому? Та що він — малень
кий? Ось уже скоро рік, як революція. Петруся нашого спита
ти, — і той знає, що до чого...» Звісно ж, можна зрозуміти 
Артемове нетерпляче обурення, тільки ж він не враховує одно
го: малому Петрусеві легше брати на віру його присуди, ніж 
Саранчукові.

Неприємна в Артемові і його глибока, хоч цілком відрухова знева
га до чужої думки, коли вона незгідна з його власною і вимагає 
від нього чогось іншого, крім повторення своїх формул. Сам не 
дуже індивідуальний у своєму мисленні j Артем сумнівається і в 
індивідуальному мисленні інших. Здається, Артем вважає, що
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інша людина може жити або його думкою, або думкою його воро
гів, але ніяк не своєю власною. Саранчукові так і каже: «...Не 
можеш ти, трудяга, маломіцний середняк Грицько Саранчук сам 
отак думати. Це думають за тебе Діденко і Чумак» (есери. — І. Дз.). 
На що Грицько резонно відповідає: «Не турбуйся. У мене своя 
голова є на плечах. І вона в мене не тільки для того, щоб було 
на що шапку надіти».

За зневагою до чужої думки прохоплюється в Артема й несвідома, 
з партійного фразерства набута погорда до селянина, якщо він 
не прилаштовується механічно до нього. На закінчення згада
ної суперечки з Саранчуком Артем радить йому «не плутатися 
ніж ногами»:

«— А простіше кажучи, — не суй ніс не в своє діло. Так, чи що? Ну, 
гаразд, — трохи помовчавши, заговорив знов Саранчук. — А де ж 
тоді, Артеме, моє діло?

— Ти хто такий? Хлібороб! Отже — хліб і роби!
— Он що! Ори, мели, їж! А може, мені вже цього мало!
— Хліб — це не мало. Без хліба хіба можуть жити міста? Без хліба

хіба може робітничий клас перемогти в революції?
— Ага, зрозумів! — сказав Саранчук, іронічно прищуривши око. —

Ну, що ж, вірно! Де вже нам, мужикам, з міськими робітниками 
рівнятися. Одним словом — гречкосії! Але ти не думай, Артеме. 
І ми теж дещо міркуємо. Ложку за вухо не понесемо. А таки до 
рота.

— О, щодо цього, я не сумніваюся, — в тон йому відповів Артем. —
Анітрохи!»

У цьому останньому випадку Артемова іронія недоречна, бо ж із 
його ставлення до Саранчука та Саранчукового хліба видно, що 
він також не збирається нести ложку за вухо. Десь згодом до
свідченіший партієць Федір Іванович Бондаренко формально 
поправляє Артема перед селянами:

«Нейтралізація середняка — хіба ж це: — “без тебе обійдеться!”... Ну, 
то ми з тобою ще поговоримо. Не час зараз».

Але обіцяної серйозної і посутньої розмови так і не відбулося.
Попри ті невиграшні й несимпатичні моменти, про які ми говори

ли, Артем Гармаш однак залишається змістовною постаттю в 
романі. Він — цікавий людський характер, в нього багато жи
вих рис і натуральних психічних виявів; він завойовує повагу й 
довіру твердою прямодушністю, чесністю, немилосердністю до 
всякого криводушія та крутійства (хоч у політичних справах і 
сам не гидує хитрощами) і водночас доброю товариськістю, со
ромливою добротою до друзів, людяною вдачею, — попри су
ворість і дисциплінарність свого повсякденного функціонуван-
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ня активіста-партійця чи може саме завдяки атмосфері револю
ційної солідарності партійців.

Інші партійці й робітники в «Артемі Гармаші» — Кузнецов, Бон
даренко — менш характерні, ніж Артем. Ім бракує колориту і 
багатства натури. Не можна сказати, що вони не особистості, 
а схеми, силуети, як це часто буває в подібних випадках, — ні, 
Головко надто майстер для цього, і в нього — це таки особис
тості. Але якісь одновимірні, простолінійні, ніби скуті, відрегу
льовані, «узгоджені» з якоюсь абстрактною правильністю. Не 
відчуваєш в них свободи й повноти індивідуальності, тої само
достатності людського «я», якою так густо відсвічують різно
барвні селянські натури в романі.

Проти тверезого і самобутнього глузду селян, їхнього прагнення 
самостійно до всього докопатися, — досить невиграшно в ро
мані виглядає книжність, догматичність, «цитатність» городян, 
які часто мислять і розмовляють взятими напрокат казеннува- 
тими формулами. Цим би людям — більше «себе», самих себе, 
більше повноти й спонтанності, ширшої емоційної шкали і 
щедрішого саморозгортання, меншої формулярності та більшої 
розкритості до всього неопосередкованого в житті, — більше 
радості відчування себе особистістю. І щоб вони чули себе 
(і були) не «провідниками ідей», а їх співтворцями, щоб їхня 
індивідуальність, їхнє людське єство не просто дбайливо прий
мали і вправно відмножували ті ідеї, а входили з ними в актив
ну реакцію, накладали на них свій відбиток, давали їм своє 
дихання, — щоб люди олюднювали ідеї, а ідеї одухотворяли 
(а не запрограмовували!) людей.

Якщо Артем деякою мірою, а Кузнецов, Бондаренко та інші — 
більшою — мають прикмети безплотності й безособовості, бо 
письменникові не в усьому пощастило подолати узвичаєну схе
му й заданість, то образи їхніх ідейних суперників з числа укра
їнської дрібнобуржуазної інтелігенції та «революційної демо
кратії» умовні й одновимірні тому, що тут уже автор свідомо 
схематизував і конструював шарж, поділяючи популярне в на
шій белетристиці узвичаєння, ніби найкращий спосіб викриття 
противника — гротеск і примітивізація, компрометація його 
особистості усіма доступними засобами. Це може дати певний 
факт, але швидше агітаційний, аніж ідейно-художній. Бо в та
кий спосіб компрометуються не ідеї і не певні соціальні сили, 
а негідні репрезентанти цих ідей та сил. От уявімо, що націо
налістичний романтик і есер Павло Діденко був би не кволоду- 
хим боягузом з усіма можливими людськими бридотами, якими 
він так щедро відзначений у романі, — а сильною та особисто
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привабливою людиною. Що тоді з ним робити, як тоді з ним 
воювати?

В «Артемі Гармаші» А. Головко відійшов від свого колишнього 
творчого принципу: показувати антагоністичні соціально-полі
тичні сили в усій грандіозності їхнього протистояння. «Не мож
на вважати ворога більш слабим і дурним, аніж він є насправ
ді», -  говорить у романі більшовичка Мирослава. На жаль, це 
лишається тільки декларацією. Так само й Артем визнає, що 
«ворога треба знати» і що треба б йому почитати Грушевського, 
але тим часом залишає це на потім... Тож не дивно, що ідейні 
суперечки їхні з суперниками не дуже змістовні й цікаві, бо і 
суперники ті жалюгідні й безпомічні, і контраргументація про
ти них не високої якості й не потребує розгортання всіх ідеоло
гічних та духовних сил. Особливо це помітно тоді, коли захо
дить про історичну долю України та про національні проблеми 
взагалі. Оскільки всі репрезентанти «української ідеї» в рома
ні — націоналістичні негідники або духовні фальшивомонет
ники і до того ж панського роду, то Артемові й Кузнецову за
лишається тільки вказувати на цю обставину. їхня ж власна 
позиція з національного питання висловлена в двох-трьох за
гальних формулах, причому не конструктивних, а лише відкид
них щодо націоналістів. Взагалі треба визнати, що революційні 
процеси 1917—1918 років з цього боку висвітлено в романі до
сить скупо і тьмяно. Таку надмірну «обережність» неважко зро
зуміти, коли врахувати, які демагогічні звинувачення та закиди 
висіли над Головком з часу першої редакції «Матері».

Утім, певна байдужість Артема та інших партійців до національної 
справи на Україні, до українського національного питання, ма
буть, пояснюється і реально поширеним тоді серед партійців 
національним «нігілізмом», неувагою до національних проблем 
України.

Від рівня викриття, негації залежить і рівень ствердження, сила кон
структивності. Звісно ж, сатиричні деформації та гротеск ціл
ком законні й у реалістичному письмі. Тільки важливо, якої 
глибини і цінності цей гротеск, якого він діапазону і яких вид- 
нокругів сягає. Великий майстер гротеску Салтиков-Щедрін 
писав: «Моя різкість має на увазі не осіб, а певну сукупність 
явищ, у яких і міститься джерело всіх зол, що пригнічують 
людство...»

З цього погляду в нас ще, мабуть, недооцінений той урок, який дає 
творчість Коцюбинського, в своєму «викривальному» аспекті. 
Відомо, що свій «Сміх» він вважав не сатиричною, а драматич
ною річчю, і становище Чубинських — не осоружним, а трагіч-
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ним. Те саме великою мірою стосується й інших його творів 
подібного характеру. Для Коцюбинського справа не в особис
тості поміщика чи буржуазного інтелігента, а в його соціальній 
природі й становищі. Особисто це може бути найпорядніша, 
найчесніша і найблагородніша людина (принаймні в прагнен
ні), але якщо соціальне положення й функція її об’єктивно 
фальшиві й антинародні, то такою ж стає, різною мірою і в 
різний спосіб, і сама людина — але це процес складний і дра
матичний, тут немає простого штампування характеру обстави
нами.

Отже, «Артем Гармаш» не належить до романів поліфонічних. 
Однак сильні елементи поліфонії в ньому є. В низці важливих, 
вузлових моментів він виявляє множинність «точок спостере
ження», підходів і способів оцінки, що зрештою складається 
часом на об’ємну й різновимірну картину, на багатогранне й 
неоднозначне, адекватне життю, явище. Одні й ті самі події та 
факти інакше постають в очах більшовика Артема Гармаша, 
інакше — есера Павла Діденка, інакше — щойно прибулого з 
фронтів війни трудового селянина Григорія Саранчука тощо. 
Прийом це, звісно, не новий, але вічний для реаліста, і в Го
ловка він у ряді випадків застосований плідно й органічно, не 
як «прийом», а як природне й ніби мимовільне придивляння до 
життя, як розкладання його «рівнодіючих» на «складові». Таким 
чином, з одного боку, розкривається діапазон можливих люд
ських світопочувань і стосунків до життєвого факту, що зрад
жує соціальну й чуттєву «варіантність» людини; з іншого ж, 
саме життєве явище мовби обростає й «збагачується», розглиб- 
люється цими «варіантами» сприймання, набирає нових зна
чень під людськими очима. Особливо багато з художнього боку 
дає в романі «око» Григорія Саранчука, бо воно ще незвикле 
(адже Григорій щойно повернувся на село і все йому тут но
вина) й незакостеніле на однім якімсь градусі зору, чіпке й по- 
мічальне і бачить не стереотипно, бачить те, що бачиться, 
а не те, що призвичаїлось бачити. Нова, «свіжа» людина має з 
цього боку — в яскравості й первинності сприймання — неаби
які переваги перед завжди дещо рутинним поглядом людей 
«обиклих», і не дарма ж письменники так полюбляють оті вічні 
ситуації появи нової людини, приїзду героя на нове місце 
тощо... Отже, таким чином у повіствуванні дедалі більше нарос
тає нових подробиць і нових помічань, і з «флангів» прото
чується й завойовує рубежі дослідницьке начало, навіть якщо 
центр того або іншого задуму, тої або іншої сюжетної лінії був 
зарезервований не для нього.
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Загалом кажучи, «Артем Гармаш» не може зрівнятися з класичним 
«Бур’яном» художньою цілісністю й силою. І все ж перед нами 
значний, глибокий і змістовний твір, читання якого немало дає 
і наводить на багато роздумів.

...Якщо тепер озирнутися на всю творчість Головка, то, попри її 
розмаїтість та різнохарактерність, побачимо в ній і «постійні 
величини», постійні інтереси автора — людинознавця. Це не 
означає статичності, одноякісності та собірівності — Головко що
разу «переступав через себе» — тим залишався собою, що зано
во себе віднаходив, хоч утрати і здобутки при цьому могли бути 
нерівноцінними. Але в світі його образів, картин, візій, емоцій, 
оцінок, експресій є свої константи, є свої визначальні. Най
головнішою з цих констант нам видається — оскільки Головко 
письменник високої соціальності, і соціальні емоції в нього 
визначають і пересякають усе інше, — цілковита його як худож
ника «належність» найбіднішим і найбільш обездоленим вер
ствам українського села, наймитам, батрацтву. І то — від яко
гось інтимного вживання в психіку до послідовної відданості 
корінним життєвим інтересам, так що Головко ніби на весь світ 
дивиться і весь світ оцінює з цього одного погляду: чи ця всіма 
гнана і всього позбавлена людина вийде колись до сонця, мати
ме колись хоч крихту людського щастя, стане людиною серед 
людей (бо ж і всі інші не люди соціально й морально, поки 
вона не має людського буття)? І це питання в нього рівнознач
не питанню про можливість соціальної справедливості взагалі, 
а остаточне й непомильне мірило цієї справедливості — доля 
найбездольніших (і чого будуть варті всі ваші революції та пе
ребудови, ніби говорить Головко, поки наймит лишатиметься 
наймитом, а бездольний бездольним). Ця константа, цей лейт
мотив проходить червоно й ятрячо від «Пасинків степу» до 
«Артема Гармаша», де один із героїв-наймитів гірко скаржить
ся: «Для всіх революція мати, а для нас — мачуха».

Що дає і чого позбавляє таке ідейно-творче настановлення, яке 
перейшло в емоційний лад світопочування?

Воно живить невпокоєння і невтишимість, «нескінченність» у до
шукуванні соціальної правди, дає необманні й жорстокі кри
терії для неї, і могло б вести ще і в драматичні глибини людсь
кої духовності й витворених людським духом категорій добра і 
зла, одвічних і мінливих проблем суспільної істини, якби 
Головко був ще й більш «філософічним» письменником і ті ка
тегорії брав на лише в їхній житейській, а і в «трансценденталь
ній» якості.
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Воно забезпечує категоричність, енергію невідчепності та якусь 
особливу, сокровенну дошкульність у викриванні експлуата
торських класів.

Однак це ж часом зумовлює в Головка і «необ’ємність», одновимір- 
ність у малюванні класового антагоніста, або класово чужого, 
чи й просто декласованого елемента, коли головна, «батраць
ка», «мужицька» — абсолютна — точка зору художника не до
повнена й не відтінена іншими, що дають простір вимірам.

Не раз «батрацьке» в Головка має можливість розгорнутися у най- 
людяніше і найчистіший вираз уселюдського — як вільне від 
обтяжливості, деформацій і привхідних розрахунків будь-якого 
майнового стану: наймит «голий» від усього наносного й при- 
стараного, як біблійний апостол, і перед цією облагороджую
чою голизною може втратити свою владу гравітаційна сила 
майнових інтересів, що непомітно й невблаганно відхиляє люд
ську думку зі стежки істини і справедливості на тверді й жваві 
шляхи переконливо вмотивованих теорій. Тобто: тут можна 
мріяти не тільки про побутово-житейське влаштування, а й про 
те велике духовне «влаштування», те віднайдення людського 
місця в світі, над яким завжди билися й завжди думатимуть 
великі письменники. Але Головка удержує на якомусь «прак
тичнішому» рівні, крім певної недовіри до духовних питань, — 
цілком зрозумілої з погляду справедливих мужицьких інтересів 
і гіркого мужицького досвіду, — ще й, по-перше, неширокість 
його виходів із соціального у вселюдське; по-друге, часом надто 
вже прямолінійне й повне утожсамлення соціального й людсь
кого, часом механічне підпорядкування другого першому. Якщо 
в Коцюбинського (і в усіх великих людинознавців, Коцю
бинського тут називаємо тому, що до нього Головко найближ
чий) людина шукає справедливості не тільки тому, що вона 
знедолена, а й тому, що вона Людина, то в Головка цей остан
ній момент не розвинений. І з усього необчисленного багатства 
людського єства він — часом це відчуваєш — намагається брати 
те, що коротко ув’язується з виреченим людині соціальним ста
новищем. Людина в нього надто соціально «задана» — і в доб
рому, і в лихому. Це більшою мірою відчувається в другій ре
дакції «Матері» й «Артемі Гармаші», але меншою мірою — ще в 
деяких ранніх речах. Звідси вже недалеко було б і до схематиз
му, якби не та природна біологічна сила головківських натур, за 
яку, певно, і закидали йому «біологізм» (побільше б такого 
«біологізму», такого крутого замісу людського єства!).

Мабуть, чи не найбільше з усіх українських радянських прозаїків 
до атмосфери Головківських творів пасує поняття соціального
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антагонізму. Саме класовим антагонізмом найвідповідніше буде 
назвати ті соціальні та емоційні ситуації, які панують у його 
творах і забезпечують Головкові жорстоку людяність, глибоку 
соціальну прозірливість, — виражені у формі солоної мужиць
кої правди і мужицької зневаги до словесного крутійства, до 
суєтних змагань духа і заразом до всього, що не дається переві
ритися необманним критерієм землі (і вже тут і мудрість — коли 
йдеться про розпізнавання соціального та психологічного фаль
шу, і обмеженість — коли йдеться про недовіру й антипатію 
селян до незнайомих сільському побутові сфер духовності та 
політики). Однак категорія класового антагонізму, історично 
неминуча, буде неповна й невикінчена і набиратиме містичної 
фатальності, якщо в неї не входитиме діяльно і плідно поняття 
про її ж власну обмеженість і відносність перед історією, перед 
глибокою перспективою вселюдськості, перед абсолютом все
людського. Класова точка зору, хоч би якою революційною і 
вичерпною вона здавалася на свій час, — з перспективи історії 
одностороння й обмежена, і в сучасності тільки тоді прийнятна, 
коли допускає в саму себе оце поняття про власну недостатність у 
перспективі, про свою історичну минущість (і для художника, 
людинознавця, це особливо важливо). Художницьке «скоорди- 
нування» соціального і людського, класового і вселюдського з 
відчуття перспективи — забезпечує письменникові більший ду
ховний простір і більшу свободу й саморуховість людинознав
чих шукань та дослідів.

Щоб цю розмову перевести на «практичніший» лад, знов-таки зга
даємо Коцюбинського. В нього немає простого штампування 
людського характеру соціальними обставинами, й істина не ло
калізується в одному суспільницькому репрезентатові, а лежить 
десь «роззосереджено» у загальній картині життя. Соціальне на
кладає свою важку печать на людське, але не вичерпує його. 
Перше й друге перебувають у складній взаємодії, а не простій 
відповідності. Тут безмежне джерело людських драм, зіткнень і 
борінь. Це дає Коцюбинському величезну людську глибину, 
прозірливість і нещадну тверезість, а разом з тим забезпечує 
людяність і благородство в найдошкульніших викриттях, ро
бить Коцюбинського об’єктивним письменником, і ця об’єк
тивність не послаблює, а посилює і поглиблює його народність. 
Ця традиція Коцюбинського ще не досить використана в нашій 
прозі, але до неї близький Головко в змалюванні села.

...Великий творчий досвід Андрія Головка попри всі можливі його 
оцінки є одним із найбільш значущих та поучних уроків укра
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їнської прози, і це урок насамперед позитивний, а багатьма 
своїми моментами дуже актуальний.

Тут можна було б говорити і про соціальний активізм головківської 
прози, який виводив її далеко за межі слухацького «відгукуван- 
ня» на поточні кампанії. І про вольовий, динамічний і духов
ний характер його романтики, — а не словесно-загогулистий і 
сентиментально-вітійський, який не раз подибуємо в тій патен
тованій «романтиці», що придумана для побивання життя фразою.
І про експресію, ощадність і дисципліну вислову, що так приваб
лює супроти риторичної гривастості й кривослів’я. І в зв’язку з 
цим — про сучасність вислову (не кажемо — стилю, бо то вже 
ширше). Адже ця сучасність може йти не обов’язково від ви
вчення зразків новітньої літератури та переймання їхнім духом 
або свідомого шукання нових формальних рішень (хоч у ран
нього Головка є й елементи цього останнього), — а також і 
«непомітно» від чутливого вживання в духовний «тембр», ритм, 
емоціональний тонус доби: звідси тверда і певна побудова фра
зи, гідна мужська хода, владний тон, сувора експресія, лаконізм, 
«агресивна» романтика молодого Головка — і розважний скеп
сис, некваплива посутність, монументальна хода Головка зріло
го. І про культуру відтворення народного типажу, що не дасть 
збитися на приблизне сочінітєльство, кон’юнктурну «простона
родність» чи будь-яку тарапуньковість. Але найцінніше та най- 
повчальніше в ньому, в цьому Головківському урокові, — ма
буть, те, що можна було б назвати соціальною відповідальністю, 
соціальною серйозністю і що можна було б протиставити со
ціальній легковажності й спритності: характерній для певної 
частини белетристів і в його часи, і в наші.

Ця його традиція особливо актуальна сьогодні, коли гостро стоїть 
потреба повернути літературі в повному обсязі її активну со
ціально-аналітичну й соціально-прогностичну функцію, грома
дянське право та ідейно-художню спроможність самостійно і 
необмежено розмірковувати про всі сфери суспільного життя та 
про його цілість. Не меншого значення набирає і головківська 
пристрасть до героїв, для яких змістом життя є шукання со
ціальної справедливості, — той оголений нерв совісті й правди, 
який так знечулено в нашій літературі останніх десятиліть і 
який так потрібен нині.

І, нарешті, хочеться сказати ще про одне. Про оте головківське 
неприятіє суєти і моди, його, в кращих речах, непідвладність 
стороннім впливам, похватним рішенням і банальному ду
хові, всій системі легковажних розрахунків із дійсністю. Його, 
Головківську, велику задуманість у велику проблему життя.
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Саме тоді Головко є Головко, і саме цим його урок повчальний 
для літературної молоді, і для всіх, хто в письменникові шукає 
не арифметичних відповідей на арифметичні питання, а довір
ливого провідника у ще один, його і йому лиш знаний світ 
людських борінь.

(1962, 1968рр.)
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I0QH 1 Помітне і своєрідне місце Івана Юхимовича
С  * І Сенченка в історії української радянської літера-
ч_/0НЧ6НпО І ТурИ визначено давно. Та, здається, він належить 

до тих легко прочитуваних майстрів, чиї постаті 
лише з плином часу, з відстані розкриваються в 

своїх істинних розмірах. Уже більш-менш поцінова- 
но його багато разів видані й уславлені «солом’янські», 

та й «донецькі» оповідання; починаємо розуміти вагу його 
лебединої пісні — повісті «Савка»; потроху йдеться до того, що, 
поставлені перед фактом дивного чару його пізньої прози, інак
ше, ніж досі, зацікавленіше подивимося і на ранню, пізнаючи в 
ній «родове» Сенченкове (і не пристаючи беззастережно на його 
власний великодушно-самокритичний присуд: буцімто початок 
його творчого шляху -  «суцільний провал»). Та, мабуть, ще по
переду головне: коли масовий читач відкриє для себе насолоду 
читати Сенченка хоча б такою мірою, якою він уже відкрив для 
себе насолоду читати, скажімо, Земляка, чиї Вавілон та Зелені 
Млини літературно значно ближчі до Сенченкової Шахівки, 
ніж Побужжя до Червоноградщини — географічно.

Увійшовши в літературу на самому початку 20-х років, більш-менш 
одночасно з «першим призовом» — блискучою плеядою — укра
їнських радянських прозаїків (Г. Косинка, А. Головко, П. Панч, 
Ю. Яновський, О. Копиленко, Остап Вишня та ще низка непе
ресічних імен), він і поділяв спільні для всіх них захоплення та 
ілюзії, і водночас — як і кожен із них — від самого початку на
мацував свій осібний шлях. У його віршах тієї пори панує ри
торична героїка, у перших оповіданнях — плакатність; далі за- 
гальникова схема дійсності оздоблюється то ліричними імп
ресіями, то натуралістичними сценками; голос автора ще 
нетвердий, є спроби експресивної інтенсифікації фрази, але не 
такі послідовні й виразні, як у Г. Косинки чи А. Головка. Взагалі 
в нього вже тоді менше, ніж у більшості його ровесників, під-

* Друкується вперше.



кресленого «прийому», навмисної дииамізації стилю, розбурха- 
ності викладу, що мала б відбивати бурхливий ритм доби та 
розмах революційних зрушень; віддаючи й свою данину вира
зистій фрагментарності та стильовому орнаментові, він, однак, 
іде до безпосереднього зображення життя, «заземленості», тве
резої уваги до матерії соціального побуту.

Творчі труднощі, з якими тоді стикався І. Сенченко, були типови
ми для письменників-початківців, на чиї плечі ліг неймовірно 
важкий та історично відповідальний-тягар: робити перші кроки 
в художньому опануванні досі не знаного літературою матеріалу 
і героя — матеріалу на всю широчінь і глиб переораного рево
люцією життя; героя, який уявлявся покликаним облаштувати 
це життя на нових і остаточних засадах. Тож не дивно, що на 
перших порах здобутків було не рясно. В таких оповіданнях, як 
«Ярема Кавун» (1923), та інших революційна сільська молодь, 
яка мріє про трактори, що допоможуть їй перетворити весь по
бут села, змальована емоційно, але одновимірно і душевно ста
тично, попри всю  підкресленість її активізму.

Краще вдавалися молодому авторові картини недавнього минуло
го, старого села, і тут він виявляє неабияку проникливість, ро
зуміння людської душі — скажімо, коли в оповіданні «Навесні» 
(1923) за звичними походеньками сільських парубків та плітка
ми про «переспілих» дівок із болем добачає затамоване, при
шерхле горе дівчат лихолітньої пори, позбавлених природного 
людського щастя. Сказано про це коротко, але разюче, хоч і без 
мелодраматизму, суворо і «мимохідь» наче. Натуральні побутові 
сценки поєднуються з романтичними нотами в зображенні ре
волюції (оповідання «Миколка», близьке до Головкових «Пи- 
липка» і «Червоної хустини», написаних тоді ж). А от у спробах 
показати нову революційну дійсність, її вплив на сформовану 
старим життям людину І. Сенченкові, щоб вийти за межі голої 
схеми, доводиться оживляти її за рахунок «дивакуватості» героя 
(втім, «диваки» завжди приваблювали і приваблюватимуть пись
менників, чутливих до руху ідей та форм життя). Це додає ціка
вих барв, але все-таки відродження наймита («Дурень», 1926) із 
затурканості й рабського послуху куркулеві до туги за новим 
життям і жадання піти в нього не показане як психологічний 
процес, а тільки «назване» відповідно до обов’язкової схеми.

Шлях до опанування людської змістовності нового героя, що під
німається з низів, лежав через відтворення його душевного 
руху, співвіднесеного з історичним розвитком, через посилення 
суб’єктивізації (перший, «найприродніши#» ступінь якої — пря
мий чи прихований автобіографізм). Елементи такого підходу
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окреслилися в повісті «Паровий млин» (1926). Це була одна з 
ранніх в українській радянській прозі спроб показати форму
вання особистості свідомого пролетаря, власне — перші кроки 
вчорашніх сільських підлітків до робітництва, до участі в рево
люційному русі. Мабуть, в основу її лягли недавні враження й 
дитячі спогади самого автора, лиш елементарно організовані в 
хроніку дитинства та юності. Картини дитинства живі й харак
теристичні, а далі ми вже не стільки бачимо розвиток героїв, 
скільки довідуємося про його результати з інформативних «про
кладок», що з’єднують поодинокі яскраві епізоди. Але звертаю
чись до повісті сьогодні, «ретроспективно», можна помітити в 
ній і зблиски того, що пізніше скристалізується в неповторний 
Сенченків стиль. Насамперед — це те, що провіщало його май
бутню «статечну» лапідарність, його хист у небагатьох урівнова
жених словах дати «формулу» людської вдачі, психічного стану, 
великої миті буття. Виразно відчувається тут народження тих 
зболено-впокоєних інтонацій, що запанують у «пізнього» Сен- 
ченка. Як і народження постійної симпатії до певних харак
терів: розважливо-щирого і великодушно-затятого юначого (від 
Михайла у «Паровому млині» до Рубіна із «Солом’янських опові
дань»); вдавано-задерикуватого, а насправді ніжного — діво
чого (від Лукерки в «Паровому млині» до Мар’яни в «Рубіні на 
Солом’янці»),

І ще що цікаво: світ, у якому живуть юні герої Сенченкової по
вісті, — жорстокий, нелюдяний. Письменник показує прихід на 
патріархальне село нових форм експлуатації. А проте герої збе
рігають і зміцнюють у собі людське (хоч один із трьох друзів 
трохи й піддався був на панські спокуси). За рахунок чого? Не 
лише за рахунок дитячої чистоти, щирості, стихійного самови
ховання дітей із народу (в якому чималу роль відіграє і «педаго
гіка» народних дитячих забав з їхніми високими вимогами до 
фізичної витривалості та моралі дружби і взаємовиручки). І не 
лише за рахунок цілющої близькості до природи (хоч і це бага
то важить). Але також і тому, що в них живе хай і тьмяне, про
те органічне відчуття дистанції між собою і панством, чужості 
панського життя й моралі. (Намагався письменник показати і 
вплив тієї перспективи боротьби за соціальну справедливість, 
що йшла від революційного робітництва, — але дуже силувано 
й загальниково.)

Бринів у повісті й мотив обдарованості селянських дітей, духовно
го розвитку талановитої людини з народу.

Треба сказати, що з цього погляду повість І. Сенченка стояла десь 
при витоках тієї течії в радянській багатонаціональній прозі,
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яка з’явилася не без впливу автобіографічної трилогії М. Горв- 
кого і пізніше ознаменувалася такими творами, як «Щаблі жит
тя» башкира Мажита Гафурі, «Історія одного життя» вірменина 
Стефана Зоряна, «Продані літа» литовця Юозаса Балтушіса та ін.

Тим часом саме життя приводить І. Сенченка до неочікуваної рані
ше теми — теми непу, що стала нелегким і небезболісним ви
пробуванням для багатьох радянських письменників. Оповідання 
«Історія однієї кар’єри» та «У золотому закуті» (1926) ознамену
вали певний поворот у творчості І. Сенченка — до «ліричної» 
соціальної сатири. Обличчя села різко змінилося. На зміну не
давній руїні прийшло відродження (Сенченкова метафора: вес
няна трава на сплюндрованому дворищі), але це було не те від
родження, не та весна, про які мріялося. Щоправда, на відміну 
від багатьох молодих радянських письменників, для яких неп 
виявився цілковитою несподіванкою і болісним розчаруванням,
І. Сенченко не такою мірою драматизує його. Він показує плід
ні наслідки політики непу: господарство пожвавлюється, сіль
ський люд оживає. (Не випадковий і той образ весняної трави, 
що пробивається крізь торішній бур’ян.) Але бачить і зворот
ний бік — спалах приватновласницьких пристрастей, бум спе
куляції та наживи, злочини, народження нового типу куркуля, 
крамаря, підприємця, що пристосувався до радянських умов. 
Його вкорінення в усі сфери життя письменник простежує в 
площині соціально-економічній, почасти психологічній. Опові
дання жанрово близькі до соціологічного нарису, високі зразки 
якого дав Г. Успенський (можна згадати й «фізіологічні нариси» 
гоголівських часів — у цьому жанрі відзначилися тоді й укра
їнські автори), а з погляду чутливості до нових життєвих колізій 
та характерів є певна спорідненість з Архипом Тесленком. В осно
ві їхньої структури не розвиток сюжету чи дослідження взаємин 
персонажів, а соціологічна авторова думка, що «обростає» ма
теріалом життя, заглиблюється в колоритні людські вдачі — і так 
стає художньою, поетичною. Спершу взяті для ілюстрації цієї 
думки, житейські епізоди, людські долі набирають самостійної 
ваги. Як художник, на якого всяка обдарованість (хай і «нега
тивна») справляє емоційне враження, І. Сенченко мимоволі за
чудований «геніальністю раси» підприємця-хижака (немовби 
самою землею постійно плодженого), його завидною життєвою 
енергією, заповзятливістю, винахідливістю, вдавано-шанобли- 
во подивляючи її — що зродило своєрідний іронічно-романтич
ний тон (із домішкою трохи пародійної гіперболіки — аж до 
образу «українських прерій» та паралелі з. героями Майн Ріда, 
Бусенара, Купера тощо: тут бачимо елементи того прийому
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стилізованої містифікації, який сповна розвинув Майк Йогансен 
у «Подорожі доктора Леонардо і прекрасної Альцести по Сло
божанщині»). Пізніше вульгаризаторська критика за «романти
кою» і гіперболікою набувальницької заповзятливості переста
ла добачати авторову іронію й сарказм, і це сприяло тому, що 
І. Сенченка оголошували ледве чи не апологетом куркульства. 
Хоч насправді пафос його оповідань спрямований на розкриття 
паразитарної природи та ролі непманства.

Утім, у часи друкування цих оповідань головним закидом І. Сен- 
ченкові було інше: що він перебільшує силу непманства, не ві
рить у здатність радянської влади приборкати його, не бачить 
сил, які йому протистоять. Почасти оповідання й давали під
стави для цих закидів — не так своїм об’єктивним матеріалом, 
як окремими занадто широкими авторськими узагальненнями 
на зразок: «Дух наживи і спекуляції панував у селі. Такі настрої 
впливали геть на все його населення...»; або: «Село. Його 
доля — незупинно рости, спекулювати, крамарювати, складати 
копійку до копійки...» Наприкінці 60-х років автор переробив 
ці твори; в новій редакції соціологічні оцінки стали відповідні
шими до офіційних настанов, але барви і настрої доби втрачені, 
реальна картина історії збіднена.

Трохи збентежений гострою (хоча й доволі товариською порівняно 
до пізнішої) критикою, 1. Сенченко в «Червоноградських порт
ретах» («Михайло Кішка-Самійло», «Григорій Хведорович Голо
ватий») звертається до куркульства дореволюційної доби. І треба 
сказати, що, розвиваючи традиції Тобілевича, Коцюбинського, 
Тесленка, він зробив помітний внесок у соціально-викривав- 
чу прозу про «нашу», «рідну» українську буржуазію, що народжу
валася в сільських глибинках. Цікаві ці твори і з погляду жанру: 
в них І. Сенченко показав себе майстром портрета, близького 
до соціально-психологічного; такий портрет насамперед (а не 
сюжет і не ліричний настрій чи епічна конструкція) далі ста
нуть його переважною і питомою художньою стихією.

Мотив соціально-психологічної антипатичності куркульства розви
вається і в повістях «Подорож до Червонограда», «Фесько Кан- 
диба» (у першій — в окремих промовистих картинах, у другій — 
через змалювання житейських взаємин на селі). В останній 
письменник уже почасти опановує і мистецтво відтворення пер
сонажів у житейському та душевному русі, у взаєминах, у внут
рішній «біографії» (кохання й історія подружнього життя Феська 
і Наталки, а почасти й розвиток стосунків між Феськом і дукою 
Китайгорою). Тут дістає дальший розвиток один із наскріз
них мотивів Сенченкової творчості (виразно «заявлений» ще в
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«Паровому млині») — мотив невмирущості в народі потягу До 
краси, до моральної істини, несуєтних цінностей духу, небуден
ної поведінки, справедливого вчинку — що найбільше концен
трується в «оригіналах» і «диваках», відчайдухах, які виломлю
ються з рутинного побуту; мотив душевної вищості «голоти», 
яка шанує красиву й гідну поведінку, «самоцінний» вільний 
вчинок, над «дуками», які цінують «конкретне», «реальне» — 
прибуток, гріш. Цей мотив розгорнуто в простій, але дуже ви
разистій, прямо «кінематографічній» історії порахунків шахівсь- 
кого збитошника Феська Кандиби і дуки Северина Вакуловича 
Китайгори.

«Подорож до Червонограда» у початковому вигляді (1927) була од
ним із ранніх в українській радянській прозі зразків жанру до
рожніх нотаток; своєрідність цих нотаток полягала в тому, що 
оповідали вони не про краї далекі й незнані, а була це «манд
рівка в молодість»; в останній редакції (1970) момент спогаду 
ще посилений. Реальна подорож, що стала приводом для напи
сання повісті, переростає в подорож і уявну мандрівку пам’яті 
в дорогі їй місця й часи. Відповідно й структура повісті зроби
лася напрочуд вільною  (але не мудровано-свавільною): оповідь 
від першої особи поєднується з об’єктивним описом; оповідач 
говорить про себе то в першій особі, то в третій; спогад перехо
дить у реальність, а реальність знову вертається в спогад, у марення, 
в уявні розмови з людьми, яких давно немає; одна з найчудовіших 
сцен повісті — умовні «зводини» бабусі, матері, батька, які роз
повідають «квінтесенцію свого життя» (класичний зразок народ
ної манери нещедрого, лаконічного самохарактеризування, коли 
ціла історія людини подається в двох-трьох пам’ятних епізодах); 
потік актуальних вражень супроводжується «потоком свідо
мості» оповідача, і обидва просто та поетично взаємодіють у 
широкому душевному й часовому діапазоні. Герой вертається в 
дорогий йому світ, але вертається зміненим, світ же цей зали
шається незмінним; з цієї бентежної внутрішньої дистанції на
роджується гумор, у якому в першій редакції часто зринала не 
така вже й властива І. Сенченкові молодеча задерикуватість, 
натомість у другій у ньому забриніла ностальгія.

Неквапом, але й не мляво, з урівноваженою мірою характеристич
них подробиць, без будь-якої емоційної чи живописної «щед
рості», тихо і гарно плине оповідь (епізоди поїздки, «краєзнав
ча» інформація, розповіді про уславлених земляків, начерки 
цікавих характерів, спогади й розмови, — і вимальовуються дві, 
мабуть, головні (непідкреслено!) теми «Подорожі до Червоно
града». Перша пов’язана з отим уже зауваженим Сенченковим
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мотивом (що ріднить його з Довженком) — обдарованості на
роду. Він звучить тут у ширшому, ніж раніше, діапазоні: почи
наючи від «біологічної» сили, життєвої чіпкості, всепереможно
го розкорінення кущів, родів (усі оті Кодацькі, Зінченки, 
Сенченки, Полянські, Чорноволи, яким треба було тільки пе
ретерпіти дитячі пошесті, пустити корінці в землю, — а далі вже 
не було їм спину) і до розмаїтого «дивного багатства внутрішніх 
сил». Як густо заселена повість народними талантами! Тут і си
лачі, на всю округу легендарні, і співаки та співачки, якими 
заслуховувалися села, і «красивий чоловік», косар-мандрівник, 
що «багатством слова міг би посперечатися з Цицероном», 
і мрійник про вічну машину, і винахідник диво-крупорушки, 
і будівничий оригінальних хат із саману, і бабуся-«цвітопоклон- 
ниця», і мати оповідачева... Ні голосного захоплення, ні нав
мисного підкреслення — лише тепла згадка мимохідь, часом 
отримане зачудування (на зразок: «З дивним багатством внут
рішніх сил доля створила Андрія»), — а яка наповненість на
родного життя творенням матеріальної і духовної культури!

Поступово цей мотив переходить у інший — мотив величезної со- 
ціально-педагогічної ролі цієї всебічної, насамперед моральної 
обдарованості. За умов дореволюційного побуту, експлуата
торського суспільства народні таланти здебільше не знаходять 
виходу своїм силам, не розкриваються, марнуються. Але й не 
зовсім. Почасти талант «іде», принаймні, на те, що формує саму 
людину, вириває її з-під влади буденщини (оповідач про свого 
батька: все життя був людиною фізичної праці й не знав, що 
«від природи мав творчий дар» — співочий... «не знав, тільки 
відчував, що якась дивна сила підносила його над денними 
клопотами і вела кудись своєю окремою дорогою»), дає духов
ний вимір життю, впливає і на оточення, підвищує «якість» 
життя, особливо ж сприймається чулими вдачами з дітвори — і 
таким чином не гине безслідно: триває естафета духовності в 
народі. Оце і є друга головна тема твору: виховання дитячої 
душі під впливом духовної обдарованості народу, втіленої в 
батьках, родичах, земляках. Саме в цьому, може, таємниця фе
номена, що цікавив багатьох і письменників, і мислителів: як 
серед нелюдяної соціально і побутово дійсності, серед амораль
ності й жорстокості, виростають людяні вдачі, морально здоро
ва дітвора з розвиненим інстинктом добра і зла, з багатим внут
рішнім життям. «Таємниця» — в незгасному вогникові духов
ного життя народу, в його етичних заповітах.

Звісно, і повним розвитком цих та інших мотивів, і згаданою вище 
«сучасною» структурою повість завдячує вже останній редакції.
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Але і в першій все це більше або менше окреслювалося, що 
засвідчує творчі потенції тодішнього Сенченка.

Тоді ж, у 20-ті роки І. Сенченко робить спроби опанувати тему 
індустріалізації, показати робітництво, нову інтелігенцію — ді
тей робітників і селян, яким відводилася роль будівників со
ціалізму. В оповіданні (часом його називають і повістю) «Інже
нери» (1925) маємо характерну для тогочасної літератури ко
лізію — між буржуазним, зарубіжним «спецом», німцем Карлом 
Крунісом, бездоганним у розрахунках і рутинних рішеннях, але 
позбавленим справжньої творчої снаги, звиклим до службової 
функції в суспільстві, і молодим радянським інженером біль
шовиком Григорієм Левадою, може, й не таким ученим, але, 
мовляв, сповненим революційної волі та зваги на великомасш
табні творчі рішення. Втім, їхня конфронтація трохи безпред
метна і декларативно окреслена, бо головна колізія вимальо
вується в іншій сфері. Крунісова дружина Ната відчуває незбаг
ненний потяг до соціально чужого їй інженера-більшовика як 
до представника дужчої, переможної касти. Круніс мучиться 
ревнощами, а Левада — ваганнями: чи піддатися чарам «дріб
нобуржуазної» пані? Але зрештою перемагає спокусу (прикли
каючи на підмогу навіть образ святого Антонія). Сьогодні це 
видається досить надуманим, наївним, може, й смішним (хоча 
попри це у творі є і спостереження, міркування, яких час не 
заперечив). Але не забуваймо, що тоді, в середині 20-х, та й 
пізніше, і цей дражливий «біосоціологізм», і мотив звеличення 
героя — представника переможного класу за рахунок його не 
тільки ідеологічної, а й, мовляв, сексуальної привабливості, 
«здорової чорноземної сили», і «оживлення» виробничо-соціо
логічної схеми за допомогою історично «багатозначної» любов
ної колізії, — були неодмінним елементом у перших спробах 
опанувати новий матеріал життя (навіть у таких художників, як 
Л. Леонов, Ф. Гладков, С. Зорян).

Тоді ж, у 1925 році, О. Білецький в одній зі своїх статей, говорячи 
про І. Сенченка як про обдарованого, хоч ще і не сформовано
го, письменника, особливо відзначив це оповідання, вважаючи 
його художньо досконалим і ставлячи створений у ньому образ 
інженера Круніса вище за «грандіозно-символічну постать 
Клейста» в «Цементі» Ф. Гладкова1. Під враженням від цього 
оповідання О. Білецький висловив припущення, що справжніх 
досягнень від І. Сенченка слід чекати в розробці саме робітничої 
теми. Це припущення блискуче здійснилося, але не швидко —

1 Білецький О. І. Зібрання праць у п’яти томах. — К., 1966. — Т. 3. — С. 21.
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не в «Металістах» (1932) і не в «Напередодні» (1938), творах, які 
пізніше сам автор вважав невдалими, — а вже по війні, в «Со- 
лом’янських оповіданнях».

Тим часом І. Сенченко пробує свої сили в різних жанрах і темах. 
Ще раніше він написав один із перших в українській радян
ській літературі фантастичних творів — «Фантастичне опові
дання» (1924), яке також відзначив у згаданій статті О. Білецький. 
А в талановитій і оригінальній повісті «Чорна брама» (1933) він 
сміливо звернувся до історичного епізоду з французького се
редньовіччя і засвідчив відчуття колориту далекої доби та іншої 
культури. Повість можна розглядати і як одне зі свідчень тих 
зусиль, що їх докладали молоді творці молодої української ра
дянської літератури для розширення ідейно-тематичних обріїв 
рідної писемності, подолання залишків селянської замкненості 
та провінційності.

Твір прикметний із багатьох поглядів. І як цікава спроба демокра
тизації художньо-історичного жанру та його «дегероїзації» (звер
тання до єретичного руху плебейсько-ремісничої маси слід роз
глядати в контексті всієї широкої реакції радянської літератури 
проти офіційної, «дворянсько-буржуазної» історіографії, проти 
культу «героїв» та ігнорування народу; в світлі її новаторської 
естетичної концепції, в центрі уваги якої — трудова маса, 
«чернь»; причому в І. Сенченка ця маса виступає вже не безли
кою, як це бувало в багатьох творах тієї доби, а висуває з себе 
окремі яскраві постаті, хоч і окреслені ще з-загальна, швидше 
як соціологічні типи, ніж людські індивідуальності). І як розви
ток антиклерикальної теми в плані філософської сатири, з еле
ментами пародійованого авантюрництва. І як свідчення ши
рокого стильового діапазону прозаїка (тут і епічний малюнок 
народного зрушення, і проникливі ліричні інтерпретації персо
нажів, і «раблезіанські» інтонації, і натурфілософська патетика, 
і неповторний іронічний гіперболізм, з яким «оспівуються» «чес
ноти» державців і «таврується» «ницість» черні, і взагалі сяйли
вий, щедрий, хоч і вочевидь розважливо стриманий, як усяке 
народне, мужиче лукавство, потік пародійності — пародіюван
ня «високого» історичного стилю, міфології та естетики ри
царства і рицарського епосу, поетики трубадурства, біблійної 
образності та сакраментальної релігійної фразеології тощо).

Нарешті, повість цікава і з погляду народження або утвердження 
низки улюблених Сенченкових мотивів, деяких характеристич
них якостей його письма. Це і те своєрідне, непомітне, наче 
ненавмисне лукаве зниження «високого» історичного міфу, 
яке, йдучи, безперечно, від національної літературної тради
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ції («Енеїда» Котляревського, як і дещо «гоголівське»), не зво
диться, однак, тільки до бурлеску, а є й спробою наближення 
до людської реальності історії, до її побутової та психологічної 
істинності, очищеної від неминучого намулу часу й пізніших ле
генд: тенденція, що пізніше блискуче втілилася в Сенченковому 
«Діогені» (і, можливо, вплинула на «Смерть Сократа» і «Суд над 
Сенекою» Ю. Мушкетика),— тенденція, що відчутна в багатьох 
творах світової літератури (від оповідань А. Упіта до «Сократа» 
Й. Томана й М. Томанової), в деяких режисерських вирішеннях 
сучасного театру (коли я перечитував сцени з Гуго Капетом у 
повісті, мені згадувалася постановка Шекспірового «Річарда III» 
в Тбіліському театрі). Це і натурфілософські роздуми, інтерес 
до традицій народного космогонічного розумування, своєрідна 
«плебейська» думка про закони природного світу, стихійне 
матеріалістичне філософське вільнодумство простолюддя. Особ
ливо ж слід сказати про Сенченкове письмо, манеру мовлення. 
У «Чорній брамі» вже виразно видно неповторну індивідуаль
ність його стилю, мови. Читаєш і дивуєшся: як мало слів йому 
треба, щоб сказати багато, і які ці слова «виповнені», ваговиті, 
розважливі. Щось у них від несуєтної народної мудрості й доб
рого лукавства, а часом і дужого сарказму, в якому — спокій 
моральної зверхності. Із Сенченкової фрази, як із пісенного 
рядка, слова не викинеш. Її ненапружена афористичність, її на
ціонально характерна вдавана простодушність, її пластичність, 
її дивна здатність причащати читача до «розкошування» в пое
тичній думці про світ — змушують згадати Земляка пори «Ле
бединої зграї».

Усе це зберігає за повістю неабияку цінність, попри тягар соціоло
гічного схематизму, елемент прямолінійного просвітництва і 
поверхового антирелігійного пропагандизму. Зрештою, її прос
то цікаво, втішно читати й сьогодні, і той, хто її оминув, — не 
знає одного з вельми колоритних творів української радянської 
прози.

Невипадковість, серйозність своїх зацікавлень художньо-філософ- 
ським осмисленням історії засвідчив І. Сенченко і повістю 
«Руді Вовки» (1936), заглибившись у таке далеке від нас життя 
первісного суспільства. (До того в українській прозі був лише 
один твір про кам’яну добу — повість Г. Бабенка «Люди з чер
воної скелі», 1929). Певно, письменника вабила не тільки мож
ливість силою уяви відтворити повноту незнаного «примітив
ного» буття, а й побачити в ньому народження, власне вже 
ствердження, Людини, суспільно-людяного в ній. Питання про 
історичну межу між звіриним і людським ~ складне і з антро-
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пологічного, і з філософського погляду. І. Сенченко бачить її 
там, де починається усвідомлення спільного родового інтересу, 
турбота про кожного члена роду. Із спільних родових потреб у 
широкому розумінні народжуються етичні засади, космогонічні 
уявлення, елементи світогляду, мистецтва (в магічно-ритуаль- 
ній функції). Технологічний рівень первісного суспільства ще 
низький, але людські розум, кмітливість, винахідливість, уява 
досягли високого розвитку. Несподівано актуально звучить сьо
годні один із головних мотивів повісті: мудрість зумовлених 
практичною доцільністю стосунків наших предків із природою. 
Від природи бралося тільки необхідне, «втручання» в неї суворо 
регламентувалося, і регламентації ці закріплювалися і в риту
альних заборонах, і в етичних нормах. А взагалі письменник 
виявив дивовижну здатність зрозуміти далеку первісну людину, 
її трудову діяльність і громадське життя.

* * *

Жодного важливого етапу в житті свого народу не оминув І. Сен
ченко. Під час Великої Вітчизняної війни він пише один із кра
щих своїх творів — оповідання «Кінчався вересень 1941 року», 
в якому пристрасно і вагомо роздумує про Батьківщину, долю 
її синів і дочок; створює патріотично насичену історичну дра
му-притчу «Вітрила нап’ято». На початок повоєнної відбудови 
він відгукнувся романом «Його покоління» (1947), в якому 
щиро висловлено було віру в творчі сили народу; письменник 
прагнув показати, «що як не тяжко живеться людям біля руїн, 
але тяжкість ця не безнадійна, і в самих цих тяготах росло щось 
сильне, дерзотне». На жаль, ігноруючи цю думку, вульгаризато
ри піддали роман нещадній критиці за нібито надто похмуре 
зображення перших повоєнних літ, тоді як можна було говори
ти хіба про протилежне.

У 50-ті роки письменник знову повертається до зображення робіт
ництва, але вже на іншому, ніж досі, рівні, в принципово іншій 
якості. Сам автор говорив про «переворот», який у ньому від
бувся, і пояснював його так: «Працюючи на заводі, зустрічаю
чись із робітниками в повсякденному житті, я ніколи не бачив 
Івана, Степана, Петра, а бачив Робітника з великої літери... 
Я бачив їх іззовні, збоку, і не спроможний був, усунувши іс
торію та соціологію, побачити милих, добрих, живих людей... 
Лише згодом, у п’ятдесятих роках, я зумів інтуїтивно підняти 
завісу і побачити людей такими, якими вони є насправді. Вна
слідок цього перевороту і з ’явилися оповідання про київських
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залізничників, а потім про робітників Донбасу. ...Я так і Re' 
знаю, чи сам я зробив це відкриття, чи це знак доби, і я в руках 
цієї доби став лиш інструментом для записування її велінь? 
Але... новий погляд на речі зробив переворот і в мені самому. 
Хоч як це дивно, та після всього цього мені самому стало лег
ше, відрадніше жити на світі»'. По суті йшлося про перехід від 
репрезентативного зображення робітництва до поетично-філо- 
софського відтворення особистості робітника в безпосередній 
правді характеру та долі.

Певна річ, Сенченкове «відкриття» народилося на щасливому пе
рехресті його власних шукань, внутрішньої творчої потреби — 
і суспільно назрілої потреби в глибшому гуманістичному ро
зумінні людської особистості, в теплішій увазі до її повсякден
ного «статусу» — потреби, яка особливо гостро почала 
відчуватися після XX з’їзду партії і на яку так чи інакше від
повідала новими ідейно-художніми концепціями людини вся 
радянська література. Сенченкові «Солом’янські оповідання» 
об’єктивно стали однією з перших і найвагоміших відповідей 
на цей суспільний «запит» і швидко здобули популярність. 
Прихильно відгукнулася на них і критика. (Сьогодні можна на
звати грунтовні статті П. Колесника, М. Острика, І. Пітляр.)

В яких же конкретно естетичних розв’язаннях виявилося оте нове 
розуміння людини-робітника, той новий підхід до його зобра
ження, про який ішлося?

Солом’янка — старий робітничий район Києва. Побут, праця і 
доля його типових мешканців до війни та в перше повоєнне 
десятиліття і становить предмет оповіді. Розмірене й нехитре, 
зовні монотонне життя старого робітничого передмістя. Герої 
оповідань — як правило, з потомственних робітничих сімей, де 
панують строгі правила і звичаї, де цінують діловитість, сталість 
у всьому, у людях — статечність, житейську порядність і надій
ність. Працюють зазвичай там само, де працювали батьки й 
діди. Живуть в успадкованих від них старих, часом ветхих хат
ках із незмінною садибкою, де так приємно попоратися після 
тяжкої виробничої зміни. Знаються по роботі й по сусідству; 
раненько чекають один на одного, щоб разом іти на роботу; в 
неділю навідуються один до одного в гості, і тоді не обходиться 
без гостинно заставленого стола та улюблених пісень. Це ор
ганічно укладений, в чомусь самодостатній «мікросвіт» (час 
його не пощадив, сьогодні можна говорити лише про його за
лишкові явища, але в 50-ті роки він ще тримався міцно;
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і добре, що він надовго збережеться в своїй художній іпостасі в 
Сенченкових оповіданнях) — зі своїм локальним колоритом, 
моральною атмосферою і «громадською думкою»; тут сильною 
є традиція; все тут трохи патріархальне і навіть подеколи ідиліч
не, втім, у міру і не до неправдоподібності (при тому ж нова 
дійсність уже наклала свій глибокий відбиток на робітничий 
побут, нею зумовлене і головне в його моральній атмосфері: 
повсюдна повага до праці, «культ» праці). Цей усталений мікро
світ вписується в більший світ народного життя, соціального та 
історичного, багатоманітно з ним стикається, і на гранях цієї 
взаємодії і відбувається все, про що оповідає письменник (хоча 
самий соціальний фон йому мало вдається, і «виходи» в ширшу 
проблематику — наприклад, в останніх розділах повісті «Денис 
Сірко» — видаються поверховими).

Автор подає справу так, наче він усього лиш невигадливий і ледве 
чи не «підневільний» переповідач різних відстояних у часі жи
тейських історій, які дійшли до нього, стереотипних житейських 
мотивів. У тоні довірчої бесіди з уважним слухачем у загальних 
рисах викладаються немудровані бувальщини, що зводяться, 
зазвичай, до кількох моментів пересічної людської біографії, 
не завжди «забезпеченої» (в переказі) початком і кінцем. Деякі 
з цих історій цілком ординарні, особливо з погляду фабульних 
і емоційних передумов; в інших — відкладається відчутно мело
драматичний або навіть трагедійний матеріал, але й він пода
ється так злагіднено, «обжито», що зовсім не претендує на якусь 
спеціальну значущість, будь-який ефект. Так чим же все-таки 
хвилюють ці оповіді, чому справляють враження рівної глибо
кої течії, дають відчуття потрібної та недріб’язкової правди про 
людське життя?

Матеріал «простого» трудового життя нелегко піддається художній 
організації. Світова література нагромадила величезний досвід 
дослідження життя і побуту вищих і середніх верств із його оче
видними, драматичними колізіями (не випадково, мабуть, доб
ра половина славетних класичних творів має в основі конфлік
ти, пов’язані з боротьбою навколо спадщини багатого родича, 
або з любов’ю соціально нерівних героїв, або з духовними шу
каннями і розчаруваннями молодого забезпеченого ідеаліста — 
представника панівної верстви).

У «простому» ж, «однозначному» побуті трудящої маси не так лег
ко виявити «загальноінтересне», зокрема з погляду духовної 
проблематики, не так легко цей «малоефектний», «одноманіт
ний» матеріал праці художньо організувати.
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Щодо зображення сільського життя — тут традиція більша. Одніта 
із найпоетичніших і водночас органічних виявився спосіб орга
нізації цього матеріалу навколо великих природних циклів — 
пір року. Так оформлене, життя сільського трудівника набувало 
монументальної осмисленості та глибокої, зворушливої органі
ки, прилучалося до великих таїн буття.

Життя ж і праця робітника не підлягають цим владним «поетизую- 
чим» циклам. Але І. Сенченко знаходить у ньому інші цикли. 
І цикл щоденного побуту (ритуал ранкового вирядження на ро
боту; сама праця; вечір у сім’ї). І великий цикл людського жит
тя: народження, дитинство, дорослішання, любов, створення 
сім’ї, старість, смерть... Ці самою природою означені поворотні 
моменти людської долі стають сюжетними вузлами, опорними 
пунктами оповіді, дають їй масштаб осмислення цілості люд
ського життя, «розмикають» його в проблематику філософії 
буття.

Життєвий цикл чиниться з неминучістю законів природи. Люди 
неначебто під владою житейського укладу, можливості вибору і 
самодіяння обмежені, все обертається в наперед окресленому 
колі, якого не перейти; та було б пустою зарозумілістю бачити 
в цьому лиш рутину побуту й бідність духу — і не бачити гар
монії життя, органічності його форм, своєрідної досконалості в 
цій закінченості, відлитості; не відчувати за цим великого і не- 
проминущого життєвого змісту, моральної сили, емоціональ
ності й краси, притаманної тому, що остаточно сформувалося і 
дістало власний стиль.

Створюється враження, що необхідні для І. Сенченка  узагальнен
ня і «стилізацію» немовби проробило вже саме життя. Воно 
«відібрало» (суворим багатолітнім відбором!) повторювані ситу
ації та слововиявлення, форми поведінки й емоції — наче са
місінькі «загальні місця» життєвого дійства. І письменникові 
«лишилося» переказати ці «загальні місця» загальними ж, зда
валося б, словами. Та в цих нібито загальних місцях, переказа
них нібито загальними словами, навіть безособово (хоч на
справді безпомилково інтонованих і з дуже точними подроби
цями) — достеменність життя багатьох людей, цілих соціальних 
шарів, не побачена збоку і в сторонніх поняттях та уявленнях 
описана, а така, що наче сама про себе говорить, ізсередини 
розкривається. А достеменність завжди змістовна й завжди хви
лює. Далі: кожне висловлювання, кожна фраза набувають ваги 
злитків, бо в них відкладається певний етап життя героя, ре
зультат його життєвого досвіду. Виклад набирає «підсумкової» 
щільності, бо йдеться не про випадкове, а про стале.
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До усталеності, «устояності» життєвих форм можна поставитися — 
і ідеологічно, і художньо — по-різному. 1. Сенченко своє пое
тичне переживання їх немовби розширює за допомогою гумору 
і цим примирює з можливими іншими оцінками та емоціями. 
І поетичність, і гумор тут значною мірою постають із постійної 
повторюваності життєвих комплексів та почувань. Це дивовиж
на письменницька якість І. Сенченка: те, що зазвичай є причи
ною скостеніння, депоетизації, опошлення — звичність, повто
рюваність, належність ~  у нього саме і створює поезію, красу, 
зворушливість змальовуваного життя! Бо ця повторюваність 
певних елементів поведінки випливає з їхньої органічності для 
трудового життя робітництва і своєю чергою підкреслює їхню 
важливість; утворюється якийсь мимовільний, неусвідомлюва- 
ний побутовий (а по суті й соціальний) етикет або ритуал, від
кладається в якісь-то малі або великі життєві цикли; а ритуал, 
циклічність — це вже і певна, хай і мимовільна, естетична ор
ганізація життя, це вже якесь — більше чи менше, але з плас
тичними, художніми «можливостями» — знання про людську до
лю, причетність до неї. Тут відбувається поступовий перехід від 
малих «сталостей», динамічних стереотипів поведінки, вислов
лювання, моральних оцінок — до більших, до закономірностей 
життєвого кругообігу, плину часу і періодів, «фаз» людського 
життя.

Оповіданням притаманний характер філософського роздуму про 
життя — без будь-якого настановлення на філософічність. Від
чуття загадкової важливості життя і всього, що в ньому відбу
вається, просякає їх — за всього їхнього «побутовізму» й буден
ності, — і тим достеменніше це відчуття. Вивершується, зами
кається життєве коло, і часто підсумком думи про це життя 
залишається глибока зажура від усвідомлення значущості й не
зворотності пережитого, від тяжкості втрат і невблаганності 
часу, не владного тільки над болем. Але читачеві западає в душу 
й інший «підсумок» цих простих оповідей: думка про невигубне 
духовне здоров’я, про моральну силу трудового люду, пронесе
ну крізь усі незлагоди життя й жорстокі випробування.

Людський зміст оповідуваних І. Сенченком історій набагато біль
ший від того, що прямо вичитується в словах. Він залежить від 
особливого взаєморозуміння з читачем, на чиї життєвий досвід 
та зрілу душевну мудрість письменник розраховує. У світі, який 
зображає І. Сенченко, слово багато важить. Говорять там мало, 
та перш, ніж сказати, багато про що подумають. Звичною є в 
оповіданнях така ситуація: героєві треба висловитися з якогось 
важливого приводу; трохи подумавши, він говорить кілька ні-
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чим не прикметних слів; але автор уже упередив ці слова, загля
нувши крізь них у той глибокий душевний акт, що їх породив, 
і тому ці кілька слів уже сповнені для нас великого змісту. 
Авторське «розшифровування» тут буває необхідне для читача, 
герої ж оповідань розуміють одні одних із півслова.

Вага слова, справдешність слова у героїв І. Сенченка забезпечені 
самим їхнім життям, усією «готівкою» їхнього життєвого досві
ду. Такий і сам автор. Скупо переповість кілька пересічних по
дій, дасть два-три зауваження про вдачу свого героя, два-три 
елементарних міркування про людське життя взагалі. Тільки й 
того. Та за цим постає ціла доля людська, ціле людське бут
тя — в усій обмеженості своїх конкретних обрисів і водночас у 
всій нескінченності пов’язаної з ним думи.

Оповідання солом’янського циклу писані в 1956—1957 роках. 
Донецький цикл створювався пізніше (більшість оповідань по
значені 1964 роком). Коло життєвих явищ, вибір героїв, загаль
ний характер оповіді залишилися в основному тими самими. 
Однак дещо змінилося. В солом’янський побут І. Сенченко 
вживався роками, Донбас же вивчав як письменник (хоч бував 
там не раз, часом довго, і навіть працював). Звісно, людей він і 
там знайшов добре йому знайомих. Але можливості художнього 
«обігравання» елементів відстояного, усталеного життєвого ук
ладу тут у нього були менші, й він уже змушений шукати ком
пенсації в іншому, дбати про інші мотиви та розв’язання. Тому 
тут більше зовнішньої динаміки, розвиненіші фабула і сюжет, 
одвертіше виявлені ліричні та романтичні нотки і взагалі — 
більше «белетристики». Героєм частіше стає людина з «химе- 
ринкою», про яку й сам її володар міг не знати (так вона непри
мітно в ньому сиділа), але яка раптом може внутрішньо переро
дити його або змінити плин його життя.

«Дивакуватість» Сенченкових героїв — дуже людяна і добра. В ній, 
може, якийсь хист, що не зміг виявитися, реалізуватися, може — 
неусвідомлений сум за красою та ідеалом життя, глухий біль від 
незнайденості його сенсу. І. Сенченко далекий від зазіхань на 
«спеціальний» психологічний аналіз, амбіції самовпевненого 
«серцезнавця» йому чужі, але об’єктивно його твори дають ба
гатий матеріал для психолога, зокрема — цікаві свідчення про 
перехід зі стану стихійності, стихійного, нерозчленованого са
мопочування та обмеженого сприйняття свого середовища — до 
ш ирокого, щ о  просвітлюється, світосприймання, до самоусві
домлення, усвідомлення себе в нескінченному світі...

Творчі шукання не припинялися. Нові осягнення були ще попере
ду. Останній великий твір І. Сенченка — повість «Савка» (1967—
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1972). Письменник залишив блискучий зразок того, як по- 
сучасному — і змістом, і формою — може залунати розповідь про 
минувшину, до того ж ту минувшину, що саме й була впродовж 
десятиліть чи не найпостійнішим предметом української прози: 
передреволюційне село, обплутане великими й малими визис
кувачами; наймитування й заробітчанство; шукання соціальної 
справедливості селянином... Але яким чарівним калейдоскопом 
різнобарвних картин широкого потоку людського буття обер
тається ця тема в І. Сенченка, як ряхтить вабними зблисками 
людської вдачі, народного переказу, легенди, достеменної при
годи, незабутнього випадку, вигадки, гумору, іронії, а насампе
ред — поезії!.. Часом здається, що перед тобою оживають свого 
роду «тіні забутих предків» Слобожанщини... Не з погляду близь
кості до стилю М. Коцюбинського — ні, — а з погляду міри 
відтворення поезії народного характеру та й народного побуто
вого світогляду, ужиткової «космогонії», демонології (хоч вона 
постає в Сенченка вже не патетично, а м ’яко згуморизовано, 
трохи з «гоголівським» комізмом, а ще більше — очима сучас
ника, який цінує її з погляду естетичного, бачить у ній непов
торне, невичерпуване уявою, хоч часом і трохи припізніле, ко
мічне «дитинство» духу народного).

(А взагалі, якщо скупчити уявою все, що написав 1. Сенченко про 
Червоноградщину — від перших оповідань до «Савки», — то 
постає світ, гідний посісти одне з чільних місць серед найві- 
доміших у наших літературах географічних світів — таких, як 
Зангезур Акселя Бакунца, Цмакут Гранта Матевосяна, Полісся 
Івана Мележа...)

І вже в будь-якому разі повість ї. Сенченка — своєрідна енцикло
педія народного побуту — в широкому значенні цього слова: 
тут і етнографія, і господарське життя, і соціальні відносини, 
і народна етика, і педагогіка, і медицина, і навіть... народна 
косметика. Все це — не в ключі догматичної натуральності чи 
настирливої романтизації, а в серпанку м’якого гумору, велико
душної іронії, перейнятих вдячністю — дитинству, землякам, 
пам’яті — за ті дивні скарби досвіду й духу.

Може, таємницю особливої «матерії» Сенченкової оповіді в цій 
повісті пояснить одна авторова жартівлива реприза, де він зга
дує про буяння усної «словесності» на селі в часи його молодос
ті: «В ті роки майже вся наша Шахівка була поспіль неписьмен
на, надто дівоцтво, а тим більше жіноцтво. Радіо не було, газет 
не було, телебачення не було. А люди жили. І не хлібом єди
ним. До хліба була ще й література, та і яка ж! ...Тверезий ре
алістичний побутовий жанр, який тоді панував у літературі,
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здався б шахівчанам нашим якимсь пісним, приземленим, без
крилим. Ця література розповідала б їм, — коли б вони вміли 
читати, ~  про те, як живуть хлопці й дівчата по економіях, во
лам хвости крутячи. Тим, хто не знає, як крутити волам хвости, 
може, це й здалося б екзотикою, новиною, бо людина про нове 
щось дізналася. А яка екзотика й новина у волячому хвості для 
отого Пантюшки, для отих олянівських і добрянських хлопців, 
що через дірку в покрівлі до дівчат у жіночу казарму лазили? 
Для них це остогидлий натуралізм. І в Шахівці у нас, і в Оля- 
нівці, і в Добрянці, і в казармах на хуторі генерала Безака- 
Безика добрі люди в літературі віддавали перевагу світові ір
реальному, сказати б, відьомському. І яку літературу творили 
вони на тій ефемерній основі!»

Численні зразки цієї усної «літератури» І. Сенченко подає в повісті. 
Але й сам він творить світ трохи «ірреальний», відходячи від 
«тверезого побутового жанру». Він по-своєму підходив до «хи
мерної» прози, що оце трохи несподівано «вибухнула» в укра
їнській літературі останніх десятиліть... Письменник добре ус
відомлював, що писати сьогодні про дореволюційне село так, 
як писалося  впродовж десятиліть, — уже не можна. Одним 
знанням реальності тодішнього життя тепер уже нікого не при
вабиш — про те вже читалося і читалося; треба те життя «під
ключити» до світобачення сучасної людини, її психіки, пробле
матики її духу. І він це робить, зі своєрідною мудрою іронією та 
вигадливістю «прочитуючи» те життя з більш як півсотлітньої 
дистанції. Але до тієї мудрої іронії долучається і ностальгія.
І захоплення — не гарячкувате юнацьке, а досвідчено-розваж
ливе, зі здатністю зрілого поцінування, — тихе захоплення людь
ми, серед яких добродайна доля судила виростати: «Красивих 
людей доводилося зустрічати й бачити!» І про кожного з них 
письменник оповів щось пам’ятне, здатне постачити матеріал 
легенді — «квінтесенцію» його життя; і часто-густо бере люди
ну в момент, коли розкриває вона в собі якийсь високий хист.

Тут знову-таки І. Сенченко розвиває свій постійний і улюблений 
мотив: обдарованості народу, його фізичного та душевного 
здоров’я, гарноти. Моральної високості характеру життя, тра
диційних звичаїв і понять трудового люду. В ньому немає доко
ру сучасності (що буває в тих творах, які спеціально — і по- 
своєму слушно — наголошують «етичні заповіти народу»), — 
письменник добре розуміє, що й форми буття морального ідеалу 
так само підвладні часові, як і все інше, — а є здатність бачити 
щиру золотинку людського духу серед піску буденщини, є тро
хи гордості за своїх земляків, є задоволене розуміння вищої
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мудрості роду людського, вкладеної в моральні узвичаєння та 
душевні порухи героїв — простих селян.

* * *

Стиль Сенченкового мовлення' — стиль людини, котрій є що ска
зати про життя і котрій не треба силкуватися, щоб скласти 
власну думку про будь-які «матерії», а вистачає для цього лиш 
бути собою, що і властиве їй сповна. Пише він лаконічними, 
але соковитими й вільними мазками. В самій манері письма, 
в отому м’якому «туше» закладено якусь узагальнювальність. 
Не загальниковість, а узагальнювальність. Дрібні штрихи, ряс
нота подробиць, гра на нюансах, скрупульозність, рафінова
ність — те, що може чарувати в іншого майстра — не тільки не 
його стихія, а просто й немовби не існують для нього. Він ба
чить головні лінії людської долі, визначальні якості людської 
вдачі, основні підстави людського буття. І вони лягають у його 
оповідь ваговито, але не тяжкими кам’яними брилами, а легко 
й укладисто, наче самі собою. Доскіпливого й марудного відбо
ру не відчуваєш, його наче автор і не знає, все кладеться підряд, 
як було, — але як усе щільно прилягає одне до одного і яка гар
монія!

У Сенченковому стилі озвалася й органічна пластичність українсь
кої мови. По-своєму: тугою, а водночас ненапруженою силою, 
рівномірно розлитою в усій оповіді (а не зблисками метафор). 
І. Сенченко довів, що ощадність, урівноваженість, емоційно стри
мана лапідарність є такою самою властивістю української мови, 
як і лексична та стилістична щедрість. Національно характерну 
зрівноваженість, плавність, делікатну м’якість і ощадність від
чуємо не тільки в лексиці, а й у синтаксисі його текстів.

Герої більшості Сенченкових творів, за всієї різноманітності своїх 
житейських «характеристик» і доль, відчутно локалізовані со
ціально і в чомусь важливому споріднені своєю вдачею.

їхній соціальний ценз пов’язаний із демократизмом І. Сенченка як 
художника. Постійні та найулюбленіші його персонажі — люди 
«мало примітні», непоказні. Часто це робітники, але далекі від 
звичайної літературної версії «гегемона», без будь-якої підкрес
леної умовно-класової репрезентативності; вони нічим не ви
різняються з пересічної маси, і тільки письменник такого складу 
таланту, як І. Сенченко, міг побачити в них те «загальноцікаве», 
що, за давнім означенням М. Чернишевського, і є предметом лі
тератури. Вибір героя та характер його трактування в І. Сенчен
ка здаються полемічними щодо поширеної й досі тенденції до
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словесного, декларативного «возвозвеличення» «простої люди-' 
ни», несумлінної героїзації і слизькуватого словесного «душев
ного максималізму». Хоча ця полемічність навряд чи навмисна 
або й просто усвідомлена, — а випливає з самої суті його бачен
ня світу й людини. Може, й у тім річ, що красу й силу простої 
людини він здебільшого «розкладає» на обшир усього врівнова
женого життя, а не скупчує, концентрує в окремі надзвичайні 
моменти... Натомість Сенченкові герої напрочуд вільно й при
родно розкриваються у праці. Її він уміє змальовувати як мало 
хто. В усякій праці, навіть рутинній, навіть «дрібній» і мало 
кому помітній, він добачає свою міру досконалості, що свідчить 
про вкладений у неї людський хист, людське душевне тепло.

Змалювання процесу праці (фізичної, механічної) в художній літе
ратурі нині немовби й скомпрометоване безліччю невмілих і 
штучних «поетизацій». Раз у раз чуємо: треба змальовувати лю
дину, а не технологію! Що правда, то правда. Тільки ж як зро
зуміти людину праці поза процесом праці, якій вона віддає 
більшу частину свого життя, своєї енергії і часто — думок? 
Художник, поет — не омине цієї величезної й такої змістовної 
сфери людського буття, не спасує перед її «механічністю» і ні
бито непридатністю до перетворення на естетично загально- 
цікаве.

І. Сенченко ще в перших своїх творах виявив і потім завжди під
тверджував уміння відчувати процес праці як щось дуже харак
теристичне для своїх героїв, часом як щось таке, у чому макси
мально відбивається їхня фізична і духовна вдача. Згадаймо 
хоча б, як мальовничо розповідано в «Подорожі до Червонограда» 
про дивовижний хист дядька Савки вкладати чували з борош
ном на возі так, що «лежать один в один, спинка до спинки, 
рубчик до рубчика, неначе на возі не шістнадцять лантухів, 
а великий один, самому було весело глянути!» — і потім розмо
ву оповідача з дядьком Савкою про те, що він «гарного знай
шов» у цій мороці з лантухами. Або згадаймо картину кування 
заліза в повісті «Денис Сірко». Це водночас і науково точний 
опис технології виробничого процесу в його викінченій послі
довності, й сокровенна поезія великого таїнства праці.

Світ праці — це найприродніша сфера самовиявлення більшості 
Сенченкових героїв. «Трудова жилка» так чи інакше промовляє 
в них.

А ще Сенченкові герої споріднені вдачею — душевною непоквап- 
ністю, розважністю, надійністю і, особливо, добротою. Якась 
«тиха», врівноважена, самозрозуміла доброта — основна якість 
існування любих йому персонажів. Навіть не якість, а тканина,
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з якої вони зіткані, матеріал, з якого вони створені; вона — все, 
і тому не існує, не помічається як окрема якість. Це те, що в 
художньому світі І. Сенченка заступає брак бурхливих при
страстей, сліпучих радощів і бід, нестримних поривань або не
впізнанно злагіднює їх, коли вони все-таки приходять.

Чи не є це збіднення, однобічний добір, несвідоме цензурування 
світу людських вдач і доль? Враження навмисної, спеціальної 
дібраності вони не залишають. Швидше це його, Сенченків, 
спосіб — єдино для нього органічний — бачити і відтворювати 
життя. Вбираючи в себе всю повноту життя, митець повертає 
його нам збагаченим, перетопленим у горнилі власної душі, з її 
вирішальною (хоч і непомітною) «добавкою». У Сенченка ця 
«добавка» (не грудочкою, а в цілості сплаву) — ота лагідна доб
рота, що сама не здогадується про своє існування. Цим усі його 
герої «однаково» Сенченкові, хоч водночас усі — кожен осібно 
з життя.

Несуєтність, розважність, себепевність, спокійна (трохи аж наче апа
тична — до часу) міць — це не тільки постійні якості улюбле
них героїв І.Сенченка, а й легко вгадувана душевна якість са
мого автора, тихоплинно розмита по всій його творчості. 
В цьому, як і в неквапливій, ощадливій, без гарячкових вибухів 
енергії, але рівномірно-дужій і трохи осміхливій мові — мабуть, 
один із «варіантів» українського національного характеру, а не 
тільки «особисте» Сенченкове. Той «стан» цього характеру, що 
по-своєму виявився й у Василя Земляка часів «Лебединої зграї», 
в його несподівано близьких до Сенченкових мудрій непрелож- 
ності простої думки та м’якій філософській іронії. (І не тільки цим 
несподівано споріднений В. Земляк з І. Сенченком, а й тією химер
ною «міфологізацією» буденного житейського матеріалу, яка, зда
валося б, хтозна звідки й узялася, а насправді була й у червоно- 
градському циклі І. Сенченка, і в прийомах стилізованої містифі
кації місця дії та етносу в українській прозі 20-х років, зокрема у 
Майка Йогансена. Тільки в І. Сенченка містифікація має побуто
во-гумористичне розв’язання, а у В. Земляка — шукає виходу і 
в романтику... З іншого ж боку, близький до І. Сенченка Григір 
Тютюнник: отією несуєтністю, себепевністю, стриманою силою 
правд омовства.)

Є різна міра «приявності» автора в своєму героєві. Одні письмен
ники глибоко вживаються в чужі психічні світи і досягають ви
сокого ступеня їхньої об’єктивації, і в мистецьких постатях їх
ніх творів не відчувається й тіні душевної спорідненості з авто
ром. Другим це вдається меншою мірою, хоча вони всіляко 
прагнуть приховати моменти автобіографічної екстраполяції.
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Треті знаходять свій пафос у нескінченній психологічній прсг^ 
екції власного «я» на різні людські долі й ситуації. В І. Сенченка 
тут своє: він зайнятий не собою, а іншими, але його персонажі 
та автор — це ніби сполучені посудини, в яких встановлюється 
один душевний рівень. І хтозна: чи в людях, про яких він опо
відає, його доброта, чи в його доброті — людська...

Сам автор — це ще один, може, найголовніший герой більшості 
творів І. Сенченка. Інколи він виступає як оповідач, що «веде» 
весь матеріал твору. Інколи — лише епізодично нагадає про се
бе ліричним відступом, емоційною ноткою, принагідним спога
дом. А часом і нічим наче себе не зраджує. Але його вирішаль
на присутність відчувається. Насамперед — в отій особливій 
відібраності матеріалу, в характері його розуміння, формі пода
вання. І. Сенченко — наче й об’єктивний письменник, епіч
ний, більше описовець, ніж аналітик чи інтерпретатор, але на
справді це не зовсім так. Він аналізує й інтерпретує, але не «на 
очах» у читача, а десь ніби за межами твору, десь наче ще до 
самого акту творення, у сфері особистого життєвого досвіду, 
який йому передує, — подаючи в творі вже результати цих, про
ведених «подумки», аналізу й інтерпретації: як «квінтесенцію» 
(до речі, його улюблене слово) цілого життя. Тому в оповіданні 
(чи й повісті) говориться не «все», що знає письменник про 
свого героя, не все, що містила та чи інша подія або людська 
доля, — а тільки «найголовніше», те, без чого не обійтися, коли 
хочемо переповісти один одному найзагальніший сенс якоїсь 
житейської історії. А саме така мовчазна домовленість уклалася 
між автором і читачем: оповідаючи про певне життя і про лю
дей певного кола, він немовби розраховує на читача з цього ж 
кола, якому, отже, те життя добре знайоме і, отже, можна зосе
редитися не на ознайомленні читача з ним, а на видобуванні 
загальних (поетичних!) «висновків». (Тільки в творах про мину
ле, як-от повість «Савка», природно, більшу роль відіграє і 
«підготовка» читача до сприйняття, може, незнаних йому ре
чей.) Утім, точніше: письменник розраховує не так на рівень 
обізнаності з матеріалом життя, як на рівень душевної готов
ності до його сприйняття.

Взагалі ж автор досить складно співвідноситься як із читачем, так 
і зі своїми героями. Внутрішньо споріднений з останніми (до 
такої міри, наче це хтось із них), виступаючи як невідособле- 
ний від них речник їхнього життя, він насправді, в їхній якості, 
бачить й усвідомлює набагато більше, він «розімкнений» у весь 
обшир життя, а його локальна замкненість, адекватна матеріа
лові та героям, тепле душевне самоототожнення з ними, — це
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лише момент художницької зосередженості. Його безмежна 
творча перевага над матеріалом, упорядковуюча сила його ду
шевного багатства дістають непрямий і «непомітний» вихід у 
своєрідному добродушному, «впокореному» великим життєвим 
досвідом гуморові, який вносить у той локальний світ широкий 
душевний діапазон, багатовимірність, мінливість відтінків, а та
кож непричіпливу, з розумінням і вибачливістю, не так вимог
ливу, як «доповнювальну» високість ідеалу. І той же гумор об
лагороджує, вивищує його мовчазний «діалог» із читачем: адре
суючись до читача як до рівного і в знанні, і в сприйнятті 
матеріалу життя, нічого йому не нав’язуючи, а тільки поклада- 
ючись на душевну співмірність із ним, І. Сенченко отим ми
мовільним гумористичним осяянням відкриває читачеві зовсім 
новий світ у «знаному».

Так проста, традиційна, нібито давно вже вичерпана форма по
давання житейського матеріалу, співвіднесення об’єктивного 
і суб’єктивного, «прогріта» теплом великої душі художника, 
сповнена його причетністю до сучасного життя світу, — онов
люється і стає здатною вмістити багатоманітний спектр «сиг
налів», якими «обмінюються» художник і життя. Трохи пара
доксальним чином вона, ця «стара» форма, опиняється в безпо
середній близькості до найсучасніших зацікавлень прози, що 
шукає шляхів інтенсифікації взаємодії в художній структурі 
епічної та ліричної свідомості, об’єктивного й суб’єктивного 
начал, матеріалу життя і процесу його художнього пережи
вання.

Як також сучасним було в 60-ті роки, сучасним залишається і 
сьогодні Сенченкове «відкриття» звичайного робітничого жит
тя, хвилюючої поетичності та глибокого змісту простого жит
тя, його вічних підстав, утілених у ньому моральних заповітів 
народу, — те, що нині є предметом глибокого художнього ін
тересу і цілеспрямованих дослідницьких зусиль цілих напря
мів сучасної прози, внутрішнім пафосом багатьох самобутніх 
письменницьких індивідуальностей — від Валентина Рас- 
путіна до Гранта Матевосяна, від Йона Друце до Вітаутаса 
Бубніса.

Що ж: у літературі справжнє, людяне, мудре своєю добротою і 
любов’ю до людини — завжди нове, відкривавче і вічно випере
джальне.

(1968, 1982 pp.)
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У його «Симфонії», написаній 1934 року, чи
таємо:

А А и н о и л о  І  Серце молодече п’є медові роси,
f l p O G _ HAAQpQ *  І хоче жить> творити на своїй землі...

Позаду вже був перший арешт (3 лютого 
1933 року) — нетривалий: через три місяці 

звільнили. Попереду -  другий арешт (4 верес
ня 1935 року). Він тривав ще не одне десятиліт

тя й після смерті: лише 1969 року читачі одержа
ли книжку вибраних віршів та перекладів поета.

В історію української радянської літератури Михайло Драй-Хмара 
ввійшов як один із учасників літературного угруповання, за яким 
закріпилося наймення — неокласики. Разом з Максимом Риль
ським, Миколою Зеровим, Павлом Филиповичем та Освальдом 
Бурґгардтом це й було те «гроно п’ятірне нездоланих співців» (ви
слів самого М. Драй-Хмари — в сонеті «Лебеді», колись брутально 
«оскандалізованому»), навколо якого точилося стільки критичних 
побойовиськ у 20-ті та на початку 30-х років і яке потім було на
довго викреслене з літератури, за винятком Максима Рильського, 
чия доля складалася теж по-своєму дуже драматично.

Утім, у свідомості сучасників саме Драй-Хмара, здається, стояв не
мовби трохи осібно. Про нього писали менше, ніж про інших 
неокласиків, менше й нападалися на нього, а часом і недобача
ли, «недораховувалися» його в неокласичній когорті. І хоч сам 
М. Зеров, визнаний метр неокласицизму, ще 1923 року схарак
теризував його як поета уже сформованого: «М. Драй-Хмара і 
П. Филипович обточували свій стиль уже знайдений»', — крити
ка нерідко ігнорувала його або засвідчувала недостатню обізна
ність чи й доволі дивне уявлення про нього. В досить об’єк
тивному як на ті часи «Підручнику історії української літерату
ри» (1924) О. Дорошкевича читаємо: «Серед поетів, що стоять 
поза літературними групуваннями й тільки-но починають свою 
діяльність, варто згадати М. Драй-Хмару та Є. Плужника»2. 
А в одній зі своїх статей він до неокласиків зараховує тільки 
М. Рильського, М. Зерова та П. Филиповича3 — втім, це, власне, 
і був кістяк групи. Михайло Доленго, якого знаємо нині більше 
як самобутнього поета, але який був і працьовитим та вдумливим

* Передмова до книги: Михайло Драй-Хмара. Вибране. — К., 1989.
1 Зеров М. Українська література в 1923 році / /  Нова громада. — 1924. — № 18. — С. 30.
■ Дорошкевич Ол. Підручник історії української літератури. — Харків; К., 1924. — 

С. 343.
' Його ж. Літературний рух на Україні в 1924 році / /  Життя й Революція. — 

1925. -  № 1-2 . -  С. 74.
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(хоч подекуди й плутаним) критиком, в огляді десятилітнього 
шляху молодої української радянської літератури побіжно ки
нув таке: «Якось не виявляють цілої поетичної індивідуальності 
т.т. Драй-Хмара, Донченко, Мисик. Проте їх молодість і при
стойна літграмотність примушують сподіватись такого вияв
лення»1. Парадокс цього твердження в тому, що коли О. Дон
ченко й В. Мисик були на той час справді молоді (відповідно 
25 і 20 років), то М. Драй-Хмара у свої 38 ніяк до цього поко
ління не вписувався, та й з-поміж самих неокласиків, до речі, 
віком був найстарший! Трохи дивним видається і таке ось мір
кування Якова Савченка: «Чималу й досить одноцільну групу 
становлять молоді поети, що виступили перед двома роками в 
українській поезії з усіма ознаками епігонів неокласики (Мисик, 
Сайко, Чапля, Сорока, Хитрин, Драй-Хмара. В останній час на 
цей шлях ступає й М. Бажан)»2. Тут М. Драй-Хмару вочевидь 
«присортовано» не до того «списку» (як, мабуть, і М. Бажана), 
хоча думка про певний вплив поетики неокласицизму на творчі 
шукання В. Мисика, М. Сайка та О. Сороки (і не тільки їх), 
мабуть, небезпідставна. Одне слово, в уявленні частини (а мо
же, й більшості) тогочасної критики М. Драй-Хмара перебував 
немовби трохи на периферії неокласичної течії. Цьому сприяла 
і порівняно невелика його поетична продуктивність, і менш 
активна, ніж, скажімо, у М. Зерова, та й П. Филиповича чи 
М. Рильського, участь у поточному літературному житті й по
леміках, виступах у пресі тощо (хоча літературознавчою працею 
він займався багато). Та треба сказати, що й стилістикою, пое
тикою він не зовсім відповідав виробленому вже на той час у 
критиці ходовому стереотипові «неокласика».

Термін «неокласики» не був самоназвою, як, приміром, терміни 
«гартованці», «плужани», «футуристи» та багато інших, що від
бивали розмаїття ідейно-творчих орієнтацій доби становлення 
української радянської літератури. Самі учасники угруповання 
не дуже радо прийняли це означення -  як неадекватне, але 
мусили з ним змиритися. Неокласики — чи не єдині в тогочас
ному літературному житті, хто обійшовся без маніфестів, уні
версалів і програм; не створили вони і своєї організації; певно, 
їх об’єднували не честолюбна енергія єдності, не войовничий 
догматизм і не обов’язкові формальні принципи, а якийсь глиб
ший і тонший культурний настрій, хай і соціально та історично 
зумовлений, але не жорстко конкретизований у суспільних ви-

' Доленго М. Післяжовтнева українська література / /  Червоний шлях. — 1927. — 
№ 11. -  С. 170.

2 Савченко Я. Занепадництво в українській поезії / /  Життя і Революція. — 
1927. -  № 2. -  С. 170.
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явах. І персональний склад групи визначався не організаційним' 
членством, а естетичними симпатіями і культурними тяжіння
ми, тому й не був аж надто чітко окреслений. Уже згадувалося, 
що інколи під неокласиками розуміли тільки трьох: М. Зерова, 
М. Рильського та П. Филиповича. Інколи ж, навпаки, відно
сили до них ширше коло літераторів, що відчували потребу 
«великого стилю» (формула ця побутувала серед неокласи
ків), орієнтувалися на неминущі традиції, високу мистецьку 
міру та зосереджену професійну роботу; або й просто тих, хто 
визнавав авторитет неокласиків, щось у них переймав чи не 
приставав до більш войовничих літературних громад. Отож у різ
них джерелах близькими до неокласиків називано і публіцис
та, прозаїка й критика М. Могилянського, і літературознавця 
та прозаїка В. Петрова (В. Домонтовича), і поета Т. Осьмачку, 
а то й Є. Плужника, М. Йогансена, В. Підмогильного, навіть 
львів’янина М. Рудницького, поета, прозаїка і, головне, блис
кучого есеїста й критика. Тобто, хоча сфера аутентичного «не
окласицизму» досить вузька (і в основному вичерпується таки 
отим «гроном п ’ятірним»), — він так чи інакше резонував із на
багато ширшим колом культурних явищ і тенденцій. Це засвід
чує й літературна та ідеологічна боротьба навколо нього.

У дусі атмосфери тієї доби ставлення до неокласиків гостро полі- 
тизувалося. Особливо непримиренною до них була та критика, 
яка вважала себе ортодоксально марксистською і претендувала 
на роль офіціозної [...J*.

Та все-таки до «великого перелому» 1928—1929 років (а він був фа
тальним не лише для соціально-економічної та партійно-полі
тичної сфер, а й для національно-державної та національно- 
культурної) ще зустрічаємо спроби триматися в рамках об’єк
тивності — навіть Я. Савченко, колишній поет-символіст, потім 
майже футурист, людина самобутнього таланту, але в критиці 
агресивний ортодокс-вульгаризатор (який наче спеціалізувався 
на вихватках проти неокласиків і, зокрема, цілу «критичну пра
цю» 1 присвятив «полеміці» з їхнім нібито заміром підпорядку
вати пролетарську літературу... античній нормі, а в іншій праці 
«епігонів неокласики» — цілий гурт молодих поетів — оголосив 
«селянською інтелігенцією куркульського штабу»2), _  навіть він 
мусив визнавати за неокласиками певну культурну вагу, творчі 
можливості та свої — хай і «ворожі» — цінності: «У неокласики,

* Докладніше про неокласиків та цькування їх офіційною критикою див. у т. І 
«З криниці літ» (с. 277—283).

1 Савченко Я. Проти реставрації греко-римського мистецтва. — К., 1927.
' Його ж. Поети й белетристи. — Харків, 1927. — С. 32.
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як би вона не ставилася філософічно до нашої дійсності, — не 
все ще згасло. У неї ще є жар соціальної скорботи 
й соціального гніву. Вона ще дерзає закроювати світ на свій 
кшталт і пропагувати свої соціально-культурні ідеали. Хай ці ідеа
ли в світлі нашої епохи й нікчемні й суто буржуазні, хай вони 
просто консервативні. Але це все-таки ідеали. Тут є ще хоч ма
ленький повів життя й воля до нього. Тут є ще якісь принципи 
й ідеї. В епігонів же — і цього немає» І вже зовсім вели
кодушним — порівняно з іншими суворими суддями неокласи
цизму — виявився М. Доленго, попри всю свою ущипливість та 
зверхній тон: «Неокласична художня творчість, звичайно, дале
ка від пролетарської (з чого ще не виходить, що вона обов’язково 
є контрреволюційною). На ній тяжить соціальна інерція — не 
буржуазного, а феодального порядку. Для неокласичного стилю 
замилування грецькою давниною ознака поверхова, хоч і ду
же характерна. Реалістичність його має дідівське, ліберально- 
народницьке походження, занадто шляхетне, щоб його засмі
чувати Олесь-Чупринчиними плебейськими впливами, вона — па- 
сеїстична. До художніх досягнень неокласиків треба ставитись 
критично, але з пошаною, як до живої культурної спадщини з 
далекого минулого (читаючи Рильського, май на увазі засмі
чення спадщини романсовим шаблоном)»2.

Мине всього лиш кілька років, і навіть така невеличка данина об’єк
тивності та ідеологічній «чемності» стане і непотрібною, і не
можливою. За умов гарячкового централізованого насадження 
теорії та практики «загострення класової боротьби» «в міру 
наближення до соціалізму» політичні акценти загострювалися з 
катастрофічною швидкістю... Та про те — далі. А поки що спро
буємо бодай у найзагальніших рисах схарактеризувати справж
ній ідейно-художній сенс неокласики та її реальне місце в іс
торії української літератури взагалі та української радянської 
літератури зокрема — як воно вимальовується сьогодні.

Для початку наведемо те роз’яснення, яке давав у передмові до 
«Вибраного» М. Зерова (1966) М. Рильський — це було чи не 
перше авторитетне слово на захист неокласиків після десятиліть 
інсинуацій та замовчування: «Хоч і пишеться в наших довідко
вих виданнях, ніби українські неокласики проголосили культ 
“чистого мистецтва”, заявляю з повною відповідальністю, що 
ніхто з учасників групи ніде й ніколи такого гасла не підно

1 Савченко Я. Занепадництво в українській поезії / /  Життя і Революція. —
1927. -  № 2. -  С. 171.

2 Доленго М. Післяжовтнева українська література І  І  Червоний шлях. — 1927. —
№ 11. -  С. 164.

408



ЛІТЕРЯТУРНІ ІВон Q 3 1 0 6 Q  \ З KPUHUUi

сив, — ні Зеров, ні Филипович, ні Драй-Хмара, ні тодішній 
Рильський... У теоретичних твердженнях “неокласиків” було 
справді багато спірного, а то й невірного, — та про це можна 
було б говорити лише тоді, коли б читачам була відома спадщи
на тієї групи. Але апологетами “чистої краси”, “мистецтва для 
мистецтва” і тому подібних нісенітниць неокласики себе ніяк 
не вважали і не проголошували. Естетичною платформою, яка 
їх об’єднувала, була любов до слова, до строгої форми, до вели
кої спадщини світової літератури. Український неокласицизм 
був у значній мірі виявом боротьби проти панфутуристів, де
структорів та інших представників того мистецтва, яке так без
підставно декларувало себе як “ліве”...» І далі: «...В цій “орієнта
ції” сучасної поезії на французьких “парнасців”, чиї імена нині 
годиться оцінювати зі спокійних історичних позицій, був не так 
заклик до наслідування, як протест проти “старосвітчини” і “сен
тиментальної кваші” старших епігонських поколінь з одного 
боку, а з другого — реакція на всілякі “ліві” “ізми” , яких так 
багато розплодилося було у нас у двадцяті роки»'. Поставимося 
із розумінням до зневажливої фрази про розплодження «лівих 
ізмів», які теж були історично неминучими і щось та дали укра
їнській літературі. В усьому іншому характеристика М. Риль
ського сьогодні як ніколи прийнятна і, хоч не є вичерпною, дає 
ключ до осягнення цього неповторного явища в історії нашої 
літератури — явища, до якого треба підходити без інспектор
ської підозріливості, без синдрому нібито «класової» причіпли- 
вості та самовпевненого ідеологічного наскрізьбачення, але й 
без запізнілої ідеалізації та «доброзичливого» підмальовування.

Учасники літературного процесу першого десятиліття радянської 
України, природно, сприймали неокласику (як і інші творчі 
течії та явища) швидше в одновимірній актуальності, ніж у ба
гатовимірній історичній перспективі. Ті явища ще не мали за
вершеності, власне, ще не були собою, а лиш ставали собою. 
Флер стихійності приховував або спотворював обриси законо
мірностей; випадкове й другорядне часом заступало істотне. Ця 
недостатність фактичної окресленості компенсувалася катего
ричністю вульгарно-соціологічних кваліфікацій, а вузькість ку
та зору — щедрістю узагальнень, нерідко довільних. До того ж 
над критикою і літературним життям взагалі грізно тяжіли дог
матичні політико-ідеологічні настанови. Отож і при оцінці 
неокласики, з’ясуванні її генези та перспектив хоча й вислов
лювалося чимало істотних та часом глибоких міркувань, проте

1 Рильський Максим. Зібрання творів: У 20 т. — Т. 13. — С. 475, 477.
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не можна сказати, щоб широко враховувалася сукупність, ком
бінація суб’єктивних та об’єктивних факторів, що зробили нео
класику і необхідною, і неминучою — з погляду як конкретної 
культурної ситуації тих літ, так і українського історико-літера- 
турного процесу взагалі.

Бурхливе піднесення літературного життя в 20-ті роки було одним 
із виявів революційного пробудження українського народу, 
який піднявся на боротьбу за соціальне та національне визво
лення, став до державно-політичної та національно-культурної 
творчості. Головними діячами і творцями української радянської 
літератури були вихідці з революційної робітничо-селянської 
молоді, студентства, молодої інтелігенції лівої орієнтації. Однак 
помітною силою могла стати і почасти ставала «стара» (не ві
ком, а соціально-психологічним складом) демократична націо
нальна інтелігенція. Хоч одна частина її не прийняла радянсь
кої влади, опинилася в еміграції, якщо не зовнішній, то внут
рішній, — друга, одначе, шукала шляхів корисного прикладання 
своїх сил, професіональних умінь і талантів, шляхів служіння 
своєму народові за нових історичних умов. Серед цієї інтеліген
ції були й неокласики. Власне, те, що дістало назву неокласи
ки, неокласицизму, і було своєрідною ідейно-естетичною си
стемою (наскільки можна говорити про систему щодо явища 
доволі «стихійного» в своєму укладанні), яка дала можливість 
групі вихідців зі «старої» (знов-таки: старої не віком, а культур
ним стилем) демократично-гуманістичної інтелігенції еволю
ціонувати від опозиційності або пасивного вичікування до заці
кавленості й активної співучасті в творенні нової культури, не 
відмовляючись від «вічних» мистецьких цінностей та критеріїв, 
але шукаючи їх співвіднесення з історичною дійсністю.

У виникненні неокласичної групи, в розвитку неокласичної течії 
було чимало випадкового та стихійного. Але за стихією часто 
стоїть закономірність, за суб’єктивним — об’єктивне, ці речі 
взаємопроникні та взаємоперехідні. Тих, кого назвали нео
класиками, зблизили літературні зацікавлення, смаки й плани. 
Особливості побуту часів громадянської війни та перших років 
після неї змушували однодумців гуртуватися. Суспільна потре
ба в освітницькій роботі, що так гостро постала на початку від
будовного періоду, дала вихід їхній філологічній освіченості на 
терені педагогічної та культурної діяльності. В атмосфері майже 
феєричного кущування і квітування (такого нетривалого!) різ
них мистецьких груп та напрямів і неокласики усвідомили себе 
окремою силою, а ходяча думка ввела їх в ранг одного з нефор
мальних, як тепер сказали б, творчих об’єднань. Проте від ре
шти літературних угрупувань, принаймні від більшості їх, нео
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класики істотно відрізнялися. І не тільки — про що вже згаду
валося — відсутністю організаційної структури та «неповнотою 
кристалізації» ідейно-творчих принципів.

Для літературного життя 20-х років був притаманний, сказати б, 
синдром гурткового «месіанства». Мало не кожна літературна 
організація чи група проголошувала, що тільки вона знає доро
гу до Єрусалима комуністичного мистецтва, тільки вона є іс
тинним носієм пролетарського світопочування й творчості, 
тільки її модель літературного продукування єдино потрібна ре
волюційній добі. Така «месіанська» екзальтація була природ
ною для атмосфери докорінної «перетряски» світу, шо панувала 
в перші роки революції або принаймні напоювала уми й на
строї не одиниць лиш, а й потужних людських мас. По-своєму 
вона була й історично плідною для людського духу, для мистец
тва, породжуючи великі поривання, високі ідеали і... дивовижні 
ілюзії. Водночас глобальність масштабів реалізувалася переваж
но в риториці. Стереотип революційної богообраності обертав
ся святою нетерпимістю до інакомислячих та інакотворящих, 
енергією усобиць та політизованої колотнечі.

На цьому яскравому, а подеколи й крикливому тлі позиція неокла
сиків (як і інших «попутників») виглядала скромною і суто обо
ронною. Вони нікому нічого не накидали, а тільки хотіли зберегти 
за собою право на власний моральний і естетичний кодекс, від
повідно до свого уявлення про загальнолюдські мистецькі цін
ності, про деяку незалежність вічного мистецтва від скороми- 
нущих виявів поверхні життя, про класичну норму в найзагаль- 
нішому (а не тільки суто античному чи суто «парнаському») 
розумінні: строга досконалість форми, пошук гармонії духу, по
вага до «вічних» начал людської душі та відповідний абсолют 
художньої правди. Звісно, це був лиш ідеал, реально творчість 
неокласиків складалася й по-інакшому, по-різному.

За такою позицією неокласиків стояли не тільки їхні індивідуальні 
уподобання та смаки, а й ширша об’єктивна обставина: наяв
ність у творчих сферах українського суспільства певної «маси» 
старого культурного самоусвідомлення, яке не вважало себе ви
черпаним і шукало устосування до нової дійсності та певного 
самоутвердження. З іншого ж боку, за умов розкошування ре
волюційного нігілізму та пролеткультівщини дедалі глибшою 
ставала об’єктивна потреба в реабілітації й освоєнні культурної 
спадщини, усвідомленні й розвитку загальнолюдських та націо
нальних мистецьких традицій. Отож і виходить, що суб’єктивна 
культурна орієнтація і творча практика неокласиків були серед 
чинників, що так чи інакше «працювали» на цю об’єктивну 
потребу нового суспільства. Згодом додалася ще одна об’єктивна
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потреба — врівноважити «масовізм» молодої радянської літера
тури професіоналізмом, оздоровити «похід» робітничо-селян- 
ської молоді в літературу — загалом важливий і плідний як вияв 
розкутих творчих сил народу — внесенням у нього чітких мис
тецьких критеріїв. А в специфічнішому плані — поставала і необ
хідність боротьби з «червоною халтурою», «комчванством» у лі
тературі, ідеологічним прислужництвом, паразитуванням на по
літичному вірнопідданстві за творчої нездарності тощо. Не всі 
однаково усвідомлювали цю небезпеку профанації літератури і 
не всі знаходили доречні форми протистояння їй (скажімо, мож
на говорити про певні «панікерські» перебільшення цієї небез
пеки у М. Хвильового і, навпаки, ігнорування її у С. Пилипенка, 
взагалі в плужан і вусппівців). Але можна сказати, що певне 
порозуміння на цьому ґрунті склалося не тільки між неокласи
ками й ВАПЛІТЕ, що тривогу і потребу протистояти халтурі від
чували багато талановитих і відповідальних митців (зокрема, у про
грамі МАРСу — Майстерні революційного слова — по суті була 
підхоплена ініціатива М. Хвильового й М. Зерова: «МАРС ставить 
своїм завданням боротьбу з графоманством і зарозумілістю в літе
ратурі» ')• Що ж до певного — безсумнівного! — взаємопритя- 
гання неокласиків і ваплітян, то воно не випадкове: це було при
родне й завжди неминуче взаємопритягання революційної енергії 
та професійної праці, таланту та культури (хоч репресивний 
апарат у літературі розцінив це як консолідацію «націоналізму»).

Треба сказати, що чимало обставин літературного життя і культур
ного будівництва були спільними для України й Росії; тому і в 
російській літературі знайдемо угруповання, позиція яких де в 
чому перегукувалася з позицією неокласиків. Скажімо, «Пере
вал» та «Серапионовы братья», що об’єднували багатьох най
визначніших російських письменників, так само підносили пра
пор високопрофесійної і незалежної мистецької творчості, про
тистояли пристосовництву й «правильній» халтурі. «Серапионовы 
братья» принципово відкидали групову програму, проголошува
ли свою відкритість для різних творчих сил — тільки «щоб голос 
був не фальшивий», «щоб ми вірили в реальність твору, якого б 
кольору він не був», — писав Лев Лунц («Почему мы Серапионо
вы братья?»)2. Обидві організації, як і неокласики та ВАПЛІТЕ в 
Україні, зазнавали шаленого політичного обстрілу з боку РАППу 
(на Україні — ВУСППу), аж поки не були розгромлені.

Але ще більше було в українській ситуації специфічного. Нещодавнє 
колоніальне становище залишило тяжкі сліди в усіх сферах жит-

1 Див.-. Життя й Революція. — 1927. — № 1. — С. 111.
2Там само. — 1925. — № 4. — С. 31, 32.
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тя. Структура національної культури була збідненою й сґго-' 
твореною. Національної інтелігенції було мало, «запас» тра
дицій — недостатній. Через несприятливі історичні обставини, 
через прямі заборони та постійні уривання ліній розвитку укра
їнська література не пройшла всіх тих етапів стильових шукань 
та природної еволюції й зміни художніх методів, що європей
ські й російська. Зокрема, мало були розвинені форми й стилі, 
пов’язані з культивуванням античності, з європейськими й «кла
сицистичними» (в широкому значенні — як тяжіння до унор- 
мованості й цілісності, дисципліни духу) традиціями. Українська 
література недостатньо була звернена до багатств світової куль
тури, зокрема до її професійно рафінованих зразків. Усе це да
вало неокласикам історичний «шанс» та відчуття своєї невичер
паності. Головне ж — вони пропонували свій варіант поєднан
ня імпульсів світової культури з національною традицією і 
стихією, з національними можливостями. І тут доводиться вне
сти принципову поправку до отієї вжитої вище формули про 
неокласиків як представників і носіїв старої культурної тради
ції. «Старою» вона була переважно в очах «революційних» лі
ваків та ще за формальною (в цьому разі) ознакою дореволю
ційного походження. Фактично ж, щодо реального стану ук
раїнської літератури, неокласики заходжувалися коло тієї 
роботи, якої ще в ній ніхто не проробив, але яка була необхід
ною; отже, з цього погляду вони були швидше новаторами, ніж 
консерваторами. В будь-якому разі, неокласицизм аж ніяк не 
був для української літератури анахронізмом, навіть за умов 
складного переходу від демократичної якості до уявної револю
ційно-пролетарської. І можна погодитися з думкою відомого 
словацького україніста Мікулаша Неврлі про те, що «свободою 
духа й прагненням до світовості київських неокласиків можемо 
вважати “модерними” поетами, без огляду на їх замилування до 
класичних форм»'. Як почасти і з тим, що «все найкраще, що було 
створене в дальших роках в українській поезії, розвивалось під 
прямим або посереднім впливом київських неокласиків»2.

У перші роки будівництва соціалістичної культури існувало ро
зуміння необхідності та плідності змагання різних творчих тен
денцій, духовних потенціалів, мистецьких напрямів та форм.
Це відповідало потребі створення багатої, життєздатної і ди
намічної духовності. Це відповідало тому, що тепер називаємо

1 Неврлі Микола. Художні напрямки й літературні угрупування в ранній укра
їнській пореволюційній літературі / /  Відбиток з ж. «Дукля», № 3 і 6, 
1968. — Пряшів, 1968. — С. 7.

Там само.
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соціалістичним плюралізмом. Це відповідало універсальному 
принципові «доповнювальності» (Нільс Бор) людських культур 
і духовних цінностей. За цих обставин неокласицизм в ук
раїнській радянській літературі міг би стати (і почасти став) 
одним із каналів, якими в соціалістичну національну духовність 
допливали б дорогоцінні струмені естетичного досвіду «золотих 
часів», «зоряних годин» світового мистецтва; міг би стати (і по
части встиг стати) однією з високопрофесійних майстерень по
етичного слова. І навіть збереження неокласиками певної ідео
логічної та інтелектуальної незалежності, скептичності, а то й 
поміркованої опозиційності щодо «нової пролетарської культу
ри» (в розумінні якої припускалося так багато сектантства, ла
бораторної селективності, соціологічних вульгаризацій!) та що
до практики культурного будівництва (яка ставала чимраз біль
ше антикультурною!) — було б об’єктивно корисним, сприяло 
б критичним підходам, а отже, й здоровішому розвитку.

На жаль, принцип змагальності виявився для бюрократичної си
стеми надто клопітним. Ставку зробили на силу, а не доказовість. 
На зміну соціалістичному плюралізмові в культурі (як і в інших 
суспільних сферах) прийшов псевдосоціалістичний догматизм. 
На зміну принципові доповнювальності — принцип винятко
вості. В біології є таке поняття: «феномен мурахи», або «прин
цип мурахи». Давно спостережено, що коли мурахи транс
портують якийсь тягар, то вони смикають його у різні боки. 
Здавалося б, набагато ефективніше було б, якби всі цупили в 
один бік, строго до мети. А виявляється — ні. Тоді б рух спи
нився на першій же серйозній перешкоді: стіна, сліпий кут. 
А так якесь із «бічних» зусиль змінює напрямок руху, транспорт 
іде в обхід перешкоди і досягає мети. Одностайність не завжди 
рятівна, а часом погибельна. Різнобій не завжди погибельний, 
а часом рятівний...

* * *

А тепер — бодай головні відомості з життєпису Михайла Опана- 
совича Драй-Хмари.

Народився він 28 вересня (10 жовтня) 1889 р. у селі Малі Канівці 
Золотоніського повіту на Черкащині, в козацькій родині. Рано 
залишився без матері; тужливо-теплі спогади про неї знайдемо 
в його віршах. Виростав серед м’якої і щедрої придніпрянської 
природи, що дала певне емоційне тло його поезії. Початкову 
освіту здобув у Золотоноші, потім закінчив чотири класи Чер
каської гімназії. Надзвичайно багато дало йому навчання в сла
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ветній колегії Павла Галагана в Києві (1906—1910 роки) — 5д- 
ній із найкращих приватних гімназій на Україні, — де він, зо
крема, досконало опанував французьку, німецьку, латинську й 
грецьку мови; де мав блискучих викладачів та товариство здіб
них учнів і добрих друзів, серед яких був і Павло Филипович, 
теж майбутній неокласик. Тут починає писати поезії російсь
кою мовою. Вступивши 1910 року на історико-філологічний фа
культет Київського університету, працює у семінарі видатного 
вченого професора В. Перетца. Ще студентом, 1911 року, дру
кує свою першу наукову працю: «Интермедии 1-й половины 
XVIII в. в рукописи Собрания Тихонова Петербургской пуб
личной библиотеки». Через два роки за відрядженням Київського 
університету та «Славянского общества» відбуває тривалу за
кордонну подорож, працює в бібліотеках та архівах Львова, 
Будапешта, Загреба, Белграда та Бухареста, студіює слов’янські 
мови, пише розвідку про хорватського письменника А. Качича- 
Міошича, заяку одержав золоту медаль університету. Закінчивши 
Київський університет (1915), мав готуватися до професури на 
кафедрі слов’янознавства. Але у зв’язку з несприятливою для 
царської Росії ситуацією на фронтах першої світової війни уні
верситет було евакуйовано до Саратова. Драй-Хмару ж відряди
ли до Петербурзького університету, де він працював під керів
ництвом таких учених, як академіки О. Шахматов, І. Бодуен де 
Куртене та ін. У цей час зблизився із земляцтвом українських 
студентів, брав активну участь у його діяльності, що багато ва
жило для його формування як українського вченого й поета.

Після Лютневої революції, в травні 1917 року, Драй-Хмара повер
тається на Україну і береться до культурної та освітньої роботи, 
читає лекції на вчительських курсах у різних містах України 
тощо. У 1918—1923 роках працює на кафедрі слов’янознавства 
при Кам’янець-Подільському університеті професором славіс
тики, редагує «Записки Кам’янець-Подільського Університету» 
(1919—1920). 1923 року повертається до Києва, працює на ка
федрі українознавства Медичного інституту, кафедрі лінгвісти
ки у Всеукраїнській Академії Наук, у Комісії для складання 
словника живої української мови, Комісії для дослідження іс
торії української мови (разом з академіком А. Кримським реда
гує збірник цієї комісії), викладає у Сільськогосподарському 
інституті, в Польському Педагогічному технікумі, працює в 
Науково-Дослідному інституті мовознавства та в Українському 
Інституті лінгвістичної освіти. Вже з цього побіжного «послуж
ного списку» можна уявити як обсяг роботи самого Драй- 
Хмари, його внесок у розвиток наукових досліджень та освіти, 
так і розмах національно-культурного будівництва, для якого
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радянська влада в ті роки прагнула створити найсприятливіші 
умови. На жаль і на біду, велику біду нашого народу, це трива
ло недовго. Фатальний перелом окреслився вже 1929 року, а з 
1932—1933 років почався справжній розгром української націо
нальної культури та планомірне нищення національної інтелі
генції зокрема. Це одразу ж позначилося і на долі Михайла 
Драй-Хмари. Хоча після першого арешту (3 лютого 1933 року) 
його й звільнили, але роботи він уже не міг знайти. Йшлося до 
трагічного фіналу...

Сумлінна й напружена культурницько-освітня та науково-дослід
ницька, літературознавча праця Драй-Хмари (про яку ще гово
ритимемо далі), його ентузіастична участь в українізаційних 
заходах (наприклад, поїздка 1930 року на Донеччину з читан
ням доповідей та виступами в тамтешній пресі) засвідчували 
щире бажання його бути корисним своєму народові, своєму ча
сові, докласти й своїх сил до радянського національно-культур
ного будівництва, зрозуміти завдання соціалістичного перетво
рення життя та якнайповніше прилучитися до нього. Але зро
бити це було нелегко. І через недовіру, підозри до «попутників», 
«буржуазної інтелігенції» з боку ортодоксів та догматиків, і че
рез компрометацію й примітивізацію ними змісту й методів 
культурної роботи. Але не в останню чергу — і через внутрішні 
труднощі політичного та громадянського самоозначення, за
своєння марксистського світогляду та методології. Протягом 
низки років М. Драй-Хмара вів щоденник, і в ньому є сліди 
роздумів на цю тему. Зокрема, під 13 серпня 1924 р. він запи
сує: «В революції інтелігенція українська не пережила в повній 
мірі національного моменту (не закріпила своїх позицій) і через 
те почуває себе “ні в цих, ні в тих” перед явищами соціального 
порядку». А під 3 січня 1925 р. свого роду особиста самокрити
ка чи то самовиправдання: «Я не вріс у свою епоху, бо протягом 
майже 20-и років (з 9 до 29) був ізольований від життя. Спочатку 
“манастирське житіє” в Панському, від якого я, дев’ятилітній 
хлопчик, буквально втік. Потім брудна Золотоноша. Далі гім
назія, колегія, університет і, нарешті, блукання в тумані архаїч
ної філології. Хіба цього не досить, щоб зовсім одірватися від 
Землі?» У цих самокартаннях вчувається насамперед реакція на 
постійні звинувачення у відриві від життя та нерозумінні доби 
(на адресу «попутницької» та «буржуазної» інтелігенції), якими 
була буквально насичена атмосфера громадсько-політичного та 
культурного побуту і які, звісно ж, Драй-Хмара мусив брати і на 
свій рахунок. Це травмувало душу. Але це і стимулювало роботу 
свідомості в напрямі самоозначення, поглиблення світогляду та 
дійовішого включення в суспільну практику доби. Всі ці су
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перечні й болісні стани душі, рахунки то до самого себе, то'до 
свого часу й суспільства почасти відбилися й на поезії Михайла 
Драй-Хмари — за всієї його здатності розчиняти суб’єктивний 
настрій у ширшому, врівноваженішому переживанні світу.
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Друкувати свої вірші українською мовою Драй-Хмара почав 1919 ро
ку. В 20-ті роки його поезії більш-менш регулярно з’являються 
в «Червоному шляху» та «Житті й Революції» — часописах, які 
уважно ставилися до «попутників». Але дуже продуктивним пое
том він не був — мабуть, через завантаженість науковою та пе
дагогічною роботою. Перша (і остання за життя) збірка «Про- 
ростень» вийшла 1926 року. На неї схвальною рецензією від
гукнувся Максим Рильський у «Житті й Революції» (1926, 
№ 8). Власне, це була рецензія на дві книжки: Є. Плужника 
та М. Драй-Хмари. Порівнюючи їх, М. Рильський писав: 
«...Виходить ніби так: Плужник — поет ліричної сповіді, Драй- 
Хмара — співець споглядання (хай також ліричного)». І ще 
«...Під “золотосонячною куделею” Драй-Хмари, під обточеніс- 
тю його вірша, вишуканістю рим... під усим тим “неокласициз
мом” чується подих живої людини. Це не трагічний оптимізм 
Плужника, це щось суцільніше, якась, може, “чорноземна 
сила”... Радість пізнавання та іменування, радість спостережен
ня і втілення» ’. Невдовзі в тому ж журналі М. Рильському го
стро заперечував К. Довгань: «...Як сучасний поет Михайло 
Драй-Хмара не дуже живий. У цьому легко впевнитися, розгля
нувши рецензовану збірочку. Уся вона — змістом своїм — поза
часова... І вже зовсім невдале, на нашу думку, визначення “чор
ноземна сила”; тут більше інтелігентського споглядання і есте
тичних пейзажів очима паничика-городянина, що приїхав до 
села на вакації... Хто спробує розкласти всі поезії, у збірці по
дані, в порядку хронологічнім і цим простежити еволюцію по
етову за сім (1919—1926) років, той побачить, як випадково, 
нападами бренять у Драй-Хмари революційні пориви і сучасні 
настрої і як потопають вони в різнобарвних, але неживих візе
рунках, у гурманстві, у дрімотнім спогляданні». І далі, висло
вивши довільні претензії до раритетної лексики поета, зокрема 
його новотворів, лексичної «етно-екзотики» та «колекціонер
ства», що, мовляв, не відповідає «напряму розвитку» української 
мови; до рим («безоглядно кохається в точній римі, і це не 
є його плюс») та до того, що він надає перевагу архаїчному

1 Рильський Максим. Зібрання творів: У 20 т. — Т. 13. — С. 26, 25.
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ямбові перед «сучаснішим» верлібром, рецензент робить висно
вок: «Брак безпосередньої емоції, нечутливість до сучасної дійс
ності, вузько-формалістичне гурманство і поруч часткова тех
нічна відсталість і одноманітність — усе це чимало зменшує 
соціально-мистецьку вагу його поезій. Уся збірка “Проростень” 
справляє враження якогось музею раритетів, що в ньому кілька 
років не палено: холодно, не все зрозуміло, хоч іноді й цікаво» ‘.

Це дві прямо протилежні оцінки. Решта відгуків (утім, їх не було 
багато) коливаються десь посередині між ними. Найпростіше 
було б теперішнім авторитетом М. Рильського «зняти» претензії 
та причіпки К. Довганя. Найпростіше — та чи найсправедливі- 
ше? Навіть стосовно самого Драй-Хмари — чи справедливо? 
Адже він жив тоді, і такі критерії були для нього реальністю, 
серед якої творив і з якою мусив так або інакше рахуватися. Що 
ж до суті Довганевих присудів та міркувань, треба визнати, що 
він по-своєму чутливо вловив деякі істотні якості поезії Драй- 
Хмари, тільки тлумачив їх надто вже «в дусі часу», підходячи 
з минущою, далеко не безсумнівною, шаблоновою міркою та 
надто однозначно розставляючи акценти. Нам же сьогодні го
диться прочитати Драй-Хмару без цих минущих упереджень, не 
накидаючи йому тих вимог, яких не приймав його талант (тим 
більше, що ми вже знаємо, яку ціну склала історія багатьом із 
цих вимог та претензій), вільно й довірливо ідучи в його світ і 
вдячно беручи те, що нам поет дає, хоч, звісно, зберігаючи не
залежність свого читацького сприймання. Власне, початок та
кому прочитанню Драй-Хмари і дав Рильський.

* * *

Кожен поет так чи інакше вдається до самохарактеристик, які до
помагають читачеві зрозуміти його. Є такі вірші й у Драй- 
Хмари. Один із них — «Я світ увесь сприймаю оком, бо лінію і 
цвіт люблю». Не цитую його — читач не промине його в книж
ці. Це щире і скромне авторове свідчення про те, чому він може 
порадіти в своєму душевному складі й поетичному хистові. Ми 
за цими зізнаннями можемо побачити поета зі щасливо-наси- 
ченим зоровим баченням світу, потягом до незужитих, закорі- 
нених у глибинах народного духу слів («що в глибині бездонній 
пролежали глухі віки»), що криють у собі дорогоцінний зміст та 
емоційні барви; намаганням дисциплінувати плин вірша та за
хоплення словом (яке «уродиться, де не чекав», але «ямби та

'Життя й Революція. — 1926. — № 10. — С. 121, 122.
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анапест потроху бережуть устав»); із зажурою неквапливОгог 
роздуму про життя («смуток мій — немов рубін, у перстень 
вправлений»); із підвладністю прозорому й співучому «струме
ню битія» (але без чуттєвого буйства: певна рівновага спогля
дальності й експресії). Звісно, цю поезію навряд чи варто сприй
мати як викінчену самохарактеристику — швидше як одну з 
можливих, під певний момент, настрій, під певним кутом зору. 
Та й поза цим авторські самохарактеристики мало коли бува
ють і повними, і адекватними (наприклад музикальність влас
тива поезії Драй-Хмари не менше, ніж живописність і пластич
ність).

Але ті якості, про які йшлося вище, справді є в поетиці Драй- 
Хмари і справді багато в ній важать. Звернімо увагу, наприклад, 
на витончене живописання словом у вірші «На прю стає холод
ний ранок...». Немало в нього віршів, що подають просту, «од
нозначну» картину природного явища («Дощ»), є й динаміч- 
ніші, ширші композиції («Завірюха»), Для пейзажно-філософсь- 
кої лірики Драй-Хмари притаманна тема осені, що постає в 
єдності та взаємодії двох іпостасей: об’єктивної (багатство барв, 
розкішна і в’януча краса) та суб’єктивної (смуток згасання, 
прощання і журлива зрілість роздуму). Тут треба нагадати, що 
Драй-Хмара, як і більшість українських ліриків 20-х років, вий
шов із символізму; неокласики теж по-своєму культивували 
символіку. А у символізму нічого випадкового не буває. Тож 
і осінь та настрої й думи, з нею пов’язані, відбивають ширший 
стан духу, небезвідносний і до соціального самопочуття поета. 
Хоча тут потрібна естетична делікатність: надто прямолінійне 
прочитання може призвести до вульгаризації та опошлення.

В іншого типу Драй-Хмариних віршах центр ваги припадає вже 
не на малюнок, а на ліричне переживання природного явища 
(«Мені сниться: я знов в Поділах...», «Ласкавий серпень»). 
Часом таке переживання вказує на певний драматизм внутріш
нього життя, що не зводиться до імпульсів саме цієї ситуації, 
а приймає в себе і щось позаситуаційне, незалежне від момен
ту, з ширшого кола авторового самопочування («На смеркан
ні») й світоглядних тривог («На побережжі» — в цьому вірші 
1924 року скупі, але виразні пейзажні малюнки поєднані психо
логізованими метафорами: «Метелик непрудкокрилий плу
тається в повітрі»; «благословляють незримі руки тих, в кого 
серце болить» — і закономірно замикаються на несподівано 
різкому й разючому: «Я загубив дорогу»; йдеться, звісно ж, не про 
місцеву топографію...).
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Часом на об’єктивну картину природи налягає суб’єктивна дія 
чи якийсь душевний «рахунок» ліричного героя — твориться 
об’ємний душевний акт. Це не просто внутрішній настрій, що 
підкоряє собі зовнішнє, а невеличкий сюжет переживання, що 
виростає з картини життя, зі спостережень над нею та причет
ності до неї... Далі помічаємо, що суб’єктивний мотив часом 
має активну владу над об’єктивним...

Суб’єктивне бачення світу, його поетичне означення й означуван
ня подеколи осмислюється як його першовідкриття й першо
творення, а драма суб’єктивного акту творчості — як творення 
об’єктивності, своєрідна креація: «І знов, як перший чоловік, 
усім тваринам дав я ймення... І всяку душу я живу нарік, 
натхненний, по вподобі, а сам на самоті живу...»

Від самого початку в Михайла Драй-Хмари вгадується певна схиль
ність до цілісного переживання світу. Йому не властива була 
«спеціалізація» чи то в громадянських рефлексіях, чи то в ін
тимних емоціях, чи то в природопочуванні. Душевний стан 
його більше чи менше пов’язаний з усіма цими чинниками, які, 
сказати б, і «добирають» собі одні одних за внутрішнім «срод
ством», кажучи словом Сковороди, промовляють мовою одні 
одних.

Коли читаєш Драй-Хмару, спершу може здатися, що він незмінно 
йде від споглядання природи до ширших настроїв, у тому числі 
й громадянських, шукаючи внутрішньої співзвучності цих від
далених, але в поезії завжди зближуваних сфер. Проте насправ
ді — принаймні, можна це припускати — самі переживання 
природи (як і «вибірковість» у її обсервації) зумовлені тим ду
шевним станом, який утворився не без дії (а може, й насампе
ред під впливом) громадянського побутування та громадянсь
ких рефлексій (аморфних або непрямих, не відлитих в ідеологі- 
зовані кліше). Власне, так буває в поезії. Але в Драй-Хмари — 
і це теж не дивина, не рідкість — відбувається і певна тонка 
«трансформація» картини зовнішнього світу солідарно до світу 
внутрішнього.

У природі він бачить не тільки статику, а й динаміку, здебільше її 
противенства, переживає драму її стихій. Напевне ж, тут була 
не лише особливість його органічного природопочування, а й 
«екстраполяція» душевного досвіду, вражень та імпульсів гро
мадянського порядку, переживань історії та сучасності. За дра
мою природи нерідко вгадується і драма соціальна...

Характерною є і його символіка. Скажімо, один із найчастіше вжи
ваних у нього символічних образів — вітер. Але це не Тичинин 
«вітер з України», і не той вітер світової соціальної тривоги й
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туги за бунтом, що неназвано шумить у верховітті сосен «азіат
ського краю» Миколи Хвильового. Це вже й не так стійкий 
символ, як розпливиста стихія, різнолика й різнонастроєва; 
у стихії «вітру», крім імпульсів руху, змінності, енергії, свободи, 
вчуваються і незатишність буття, і якась небезпека, неочіку- 
ваність, і, сказати б, неясність, незбагненність...

Або ще один образно-символічний ряд: хмари, каравани хмар. Во
ни, мабуть, прикметніші для Драй-Хмариного «пейзажу» неба, 
ніж зорі, сонце чи місяць. Вони теж промовляють про нетрив
кість, змінність, химерність та загадковість і природного, і шир
шого буття (неважко припустити, що походженням своїм вони 
небезвідносні й до соціальної «метеорології», суспільно-істо
ричного клімату, хоч не завжди, звісно, і безпосередньо).

Тут ми переходимо до однієї прикмети, що, здається, вирізняла 
М. Драй-Хмару з-поміж інших неокласиків. Його поезія не 
така залізно дисциплінована думкою, як у М. Зерова; не така 
прозора й згармонізована, як, скажімо, у М. Рильського та й 
навіть П. Филиповича. В ній порівняно більше «невпорядко- 
ваної» стихії, емоційно випадкового; більше таємничості — яко
гось позараціонального залишку — того, що не поясниш за до
помогою раціо. Але пояснення і не треба; це не ребус, де по
винно знайтись одне-єдине чітко окреслене значення — це 
природна багатозначність і невичерпність, таємниця явища. 
Можна чогось і не зрозуміти, це не важливо — важливо, що 
залишиться враження чогось нез’ясованого і невловного — 
цього вже досить для естетичного переживання. Ця якість пись
ма не виражена у Драй-Хмари аж надто очевидно, але відчу
вається.

Тут і таємничість буття, Всесвіту («Зоріти ніч і бути з вами», 
«Накинув вечір голубу намітку»), і нерозгаданість людської душі 
(«На смерканні»: «І збагнути серце хоче таємницю таємниць»). 
Тут і неокресленість, багатозначність начебто побутових ситуа
цій та ліричних сюжетів («Я побачив тебе з трамваю» та ін.). Ця 
трохи приглушена, розфокусована (без трагедійного загострен
ня чи катастрофізму) таємничість буття у Драй-Хмари одначе 
не просто декларована, поіменована як тема — вона відчуваєть
ся в образному відтворенні. Невипадково в його поезії часто 
з’являється мотив сну. І здебільшого в нього сон — не випадан
ня з життя в апатію, непам’ять чи небуття, а знов-таки відсвіт 
таємничості життя, його загадкове продовження. Зважаючи на 
все це, можна сказати, що в поезії М. Драй-Хмари були еле
менти близькості до сюрреалізму, елементи «позараціоналіс- 
тичної» поетичної мови, мови уяви, підсвідомості й інтуїції, яка
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широко утверджується нині в творчості багатьох «вісімдесятни- 
ків» та інших молодих поетів.

Михайло Драй-Хмара зовсім не був аж таким далеким від життя, 
від сучасності, як це йому закидали войовничі вульгаризатори 
та службістські агітпропники в літературі. Щоправда, в нього 
можна знайти мотиви самоти — і як болючої неминучості, і як 
бажаного стану душевної зосередженості. Але це — людське, в ко
го з поетів його немає, і це відбивало швидше звичайні духовні та 
психологічні проблеми творчої натури, проблеми духовної суве
ренності «я», ніж принципове відособлення від суспільства й часу. 
Тобто мало більшою мірою філософську або психологічну мо
тивацію, аніж соціально-політичну. Якогось же принципового, 
з власної ініціативи, самоусунення від дійсності в нього не було, 
в тому числі й від чинників громадянського порядку. Просто в 
поезії він не виходив на них «напряму», вони опосередковувалися 
загальним станом душі й «розчинялися» в тих цілісних переживан
нях буття, про які йшлося вище. Але інколи громадянські мотиви 
та політичні самонастановлення проривалися і в натуральність 
декларацій та злободенних рефлексій. У присвяченому Миколі 
Хвильовому вірші «Лани — як хустка в басамани» (1923) картина 
сонної краси степу забарвлюється в тужливе чекання і вривається 
не дуже характерним для Драй-Хмари соціально-акцентованим 
вигуком, наче запозиченим у революційних романтиків або футу
ристів: «Коли ж задзвонить тут машина, засяє електричний вік?» 
Зустрінемо в нього і своєрідне самозаклинання революцією («Го
рять священні орифлами революційної весни») — не дуже пере
конливе, щоправда: емоційної перейнятості революційним духом 
бракувало. Проте один із ранніх віршів («Хмеліють хмари...») зву
чить наче аж по-чумаківському.

Певний соціально-гуманістичний характер поезії Драй-Хмари ви
являється інколи і в безпосередніх, «утилітарних» альтруїстич
них реакціях або у звичайному людяному співчутті до знедоле
них і стражденних. Ці мотиви хоч і не є найприкметнішими для 
поезії Драй-Хмари, але зустрічаються в ній. Такі, наприклад, 
вірші «Сліпа», «Ми сонця-радості не бачимо...»

Все це змушує вважати перебільшеними до неправомірності закиди 
Драй-Хмарі з боку частини тодішньої критики в байдужості до 
соціальної сфери, у відстороненні від дійсності, в самоізоляції 
тощо. Просто поет, по-перше, бачив трохи не ту дійсність, що 
деякі з його критиків; по-друге, враження від цієї дійсності в 
нього опосередковані особливим типом сприймання та образ
ного відтворення. Зрештою, і догмат обов’язкової прямої реак
ції на дійсність — надуманий і шкідливий для мистецтва: воно має
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безліч і загальностильових, і індивідуальних способів, мір, рівйів, 
форм як наближення до актуальності, так і дистанціювання від неї, 
і це лише один із аспектів взаємозв’язку мистецтва і життя. Звісно, 
в революційну добу це питання завжди й неминуче постає по- 
особливому, і зрозуміле нетерпляче бажання спростити й інтенси
фікувати цей зв’язок; зобов’язливою як ніколи силою стає масо
вий попит на політизоване мистецтво та відповідні «соціальні за
мовлення». Драй-Хмара не був ідеально пристосований для такої 
громадянської відзивності, але зусилля налаштувати себе на «бо- 
йовитіший» лад, зняти емоційно-психологічний бар’єр між своїм 
духовним світом і будованою новою реальністю революційного 
світу —робив. І не можна не зважати на відповідну еволюцію його. 

З цього погляду цікавою є видавнича рецензія на збірку М. Драй-Хма- 
ри (певно, ту, що й вийшла за назвою «Проростень»), яка нале
жить перу М. Хвильового і яку віднайшов серед архівних матеріалів 
київський дослідник В. Коцюк (висловлюю йому вдячність за доз
віл скористатися його знахідкою). Ось її повний текст:

«“Росяні поля” М. Драй-Хмари 
М. Драй-Хмара належить до молодої генерації письменників. 

Будучи типовим ліриком, він дає переважно малюнки природи 
і певні настрої, що виникають під враженням цих малюнків. 
Теплота, задушевність, вдалі асонанси, прекрасна мова, хороші 
образи — це ознака художньої вартості творів Драй-Хмари. 
Щодо ідеологічного боку, то скажу:

“Я полюбив тебе на п’яту, голодну весну”, — 
каже автор. Автор не криється, що до того часу він не розумів револю

ції. І тому вірші до “п’ятої голодної весни” не завше витримані 
ідеологічно. Тут можна найти деякий інтелігентський песимізм, 
характерний для тієї частини укр. інтелігенції, яка довгий час стояла 
на роздоріжжі, не приймаючи активної участі в горожанській війні, 
однаково байдуже становлючись до всіх активних сил революції. 

Зате після “п ’ятої голодної весни” вірші автора просякнуті бадьо
рою вірою в новітній день. І поскільки він щиро приймає но
вий світогляд, — його нові твори не тільки не гублять художньої 
вартості, навпаки — це кращі твори в його збірці.

Приймаючи на увагу те, що завданням вид. “Чер. Шлях” є роля 
мостика, по якому мусить переходити до комуністичного сві
тогляду т. з. радянська інтелігенція, я вважаю за потрібне вида
ти дану збірку Драй-Хмари.

15.V.24 Микола Хвильовий» '.

1 Центральний державний архів Жовтневої революції, вищих органів державної 
влади і органів управління УРСР. — Ф. 178, on. 1, спр. 115, арк. 64.
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Цей документ важливий як для характеристики Драй-Хмари, так і 
самого Хвильового — його боротьби за неокласиків. Звісно, він 
із найкращих міркувань, задля підтримки талановитого поета, 
захисту його від войовничих офіціалів та недоброзичливців-літ- 
наглядачів, — досить спростив, «випрямив» його еволюцію, але 
самий її факт і напрям уловив та відзначив слушно.

І все ж таки треба сказати, що певне відсторонення було, і воно 
знов почало більшати в останні роки — наприкінці 20-х та на 
початку 30-х років. Річ у тім, що загрозливо наростали прикрі, 
тяжкі явища, які викликали гнітючі «негативні емоції». Висло 
вити їх, «розрядити» їх у слові не було можливості. Хисту пере
творювати негативні емоції на «позитивні», а ущемленість й 
моральну капітуляцію духу перед злом — на войовничий анти
гуманістичний пафос Драй-Хмара, на відміну від деяких своїх 
сучасників, не мав. Залишалося — порядком душевного само
захисту — якось по можливості відключатися від них, від трав
муючих сторін дійсності, замикатися в собі — в цьому значенні. 
Це був парадоксальний «герметизм», герметизм навиворіт: не 
через естетичну невиражальність «я» для світу, а через політич
ну невиражальність навколишньої дійсності. Кордон вибудову
вався, сказати б, не бронею до себе, а бронею до отруйних стріл 
доби.

Однак ця тенденція не була єдиною чи панівною. Спроби порозу
мітися з дійсністю не припинялися, як і, навпаки, окремі «про
риви» глухуватих протестних настроїв, мотивів невдоволення — 
в алюзіях та символіці. Це останнє, щоправда, стосується пере
важно деяких пізніших, недрукованих віршів із його спадщини. 
Але мотиви громадянського сумніву, відгомони суперечливих 
роздумів прохоплюються і в збірці «Проростень». Звернімо ува
гу, наприклад, на вірш «В село». Конкретна картина: ліричний 
герой у снігову завію шукає шлях до рідного села, — але на цю 
картину нашаровуються роздуми про його трагічну долю («за 
революцію вмирало, терпіло війни, голод, мор»), і вона набирає 
метафоричного значення: як прокласти соціальні шляхи до ук
раїнського села, як взагалі «знайти» село, щоб воно не пропало 
для майбуття країни... І дата — 1925 рік, і згадка про Леніна 
підсилюють враження, що йдеться не про емпіричний малю
нок блукання серед завії, а про метафору політичної ситуації: 
якою буде доля села, яким шляхом взагалі піде країна після 
смерті Леніна: «Шляхів нема, немов хто витер, — а треба йти!» 
(Згадаймо і раніше: «Я загубив дорогу».)

У пізніших віршах М. Драй-Хмари (другої книжки поет так і не 
зміг видати, хоч підготував її, вона мала зватися «Сонячні мар
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ші») бачимо розвиток тих тенденцій, про які йшлося вийте.' 
Водночас його творчість ширшає тематично і мотивами, 
з’являються поезії культурно-історичного характеру з негучним 
патріотичним настроєм; поетичні інтерпретації постатей ук
раїнської історії та літератури; рефлексії, пов’язані з перебуван
ням у пам’ятних місцях тощо, роздуми про минуле і майбутнє 
з відчуттям драматичного руху історичного часу. Помітним тво
ром у його спадщині є поема «Поворот» (1922—1927), яку він не 
став пропонувати до друку, вважаючи її «надто абстрактною, 
мінорною» (запис у щоденнику 22 січня 1928 року). Та, прочи
тавши її, побачимо, що справа напевне ж не в цьому, а в тому, 
що поема є пристрасним монологом любові до України, в ній 
біль і тривога за неї, а на той час патріотична тема ставала де
далі неприйнятнішою для друку і починала вже викликати на 
себе скоординований вогонь офіціозних снайперів.

Попри всі свої сумніви, болі й вагання Драй-Хмара й далі щиро 
прагне перейнятися пафосом віри у світле майбутнє, пафосом 
благодатного руху вперед — бодай у найзагальнішій формі (кон
кретизувати свою поетичну мову тут йому не вдавалося). Хоче 
побачити нове, — але дивиться якось наче збоку, «з вікна» 
(«Зимова казка»); намагається переконати себе в думці, що нова 
індустріальна, соціалістична Україна буде кращою і славнішою 
за стару, князівську і козацьку («Стою над порохом віків...», 
«На Хортиці», поезії про Донбас). Водночас у його надії на 
прийдешнє є моменти, що виводять відповідні мотиви його пое
зії за межі ортодоксальних стереотипів тодішньої словесності 
(«Поділ», «Виходь на путь сувору і тверезу» та ін.). Подекуди 
якась обережність, тривога і пересторога вчуваються у Драй- 
Хмариних надіях на майбутнє. Скажімо, в поезіях 1930 року... 
Адже заходило вже на інше... Може, поет протиставляв свою 
мрію дійсності? Принаймні, на відміну від тих, хто глушив себе 
гімнами на честь нібито здійсненого соціалістичного ідеалу, 
Драй-Хмара давав відчути історичну дистанцію між ним і ре
альністю. І не віриться, що в «Місті майбутнього» маємо ствер
дження наявного, а не відтінення його мрією. Адже в 1930 році 
слова «в’язниця» і «кат», яких у Драй-Хмариному місті не зна
ють, у місті справжньому ставали дуже популярними, набуваю
чи нового смислового й емоціонального наповнення. Та й не 
випадкова назва: «Місто майбутнього». Для уважного читача 
вона могла кинути додаткове світло на картину соціалістичного 
раю... Цей сонет почасти перегукується з пізнішим віршем 
«Томас Мор» (1935), де в мотив уславлення великої Утопії ви
разно вплітається і думка про її оманливість, про неминучість
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розчарувань, точніше — постійну зміну хвиль щасливих ілюзій 
та гіркого прозріння: «Одні з них сміються — на серці їм легко, 
а других бере невимовний одчай...» Певно, настрій останніх не 
був незнайомий і Драй-Хмарі. Адже ще раніше, у вірші «Кош
мар» (1930) він писав: «Я бачу вічну темряву страшенну, і серед 
тиші чорної небес пишучу руку великоогненну і троє слів: мене, 
текел, фарес».

Окремо стоїть питання про те, наскільки мали підстави недобро
зичливі критики Драй-Хмари вбачати в деяких його поезіях 
інакомовлення, розшифровувати прихований політичний зміст 
окремих образів, картин, натяків. Звісно ж, у поезії все має 
зміст ширший, ніж конкретно означене, ніж її буквальний 
текст. З цього погляду вона взагалі вся — інакомовлення. В ба
гатьох поетів буває й специфічніше інакомовлення, коли, ска
жімо, картина природи збуджує настрої чи рефлексії, що мають 
соціальну забарвленість; коли певні поетичні символи й мета
фори «шифрують» політичний мотив, коли недомовленість чи 
натяк мають вивести на якусь злободенну «крамольну» думку 
тощо... Все це — теж звичні для поезії речі, є вони і в Драй- 
Хмари. Буває, що сучасники цього не помічають, а наступні 
покоління «прочитують» ширше значення; буває, навпаки, су
часникам алюзії зрозумілі, а читачі пізніші їх проминають; бу
ває, що й ті, й другі тлумачать «підтекст» довільно. Все це, пов
торюю, природно, і біди тут немає. Біда починається, коли пое
тичне інакомовлення прочитується в політично небажаному, 
небезпечному для поета сенсі, ставиться йому в провину. Втрата 
цього морального критерію перетворює критику на донощиц- 
тво. Таке, на жаль, процвітало в 30-ті роки (а почасти і в 20-ті). 
Є ситуації, коли треба вдавати, що не розумієш прихованого 
змісту... А автор має право заперечувати такий зміст, хоч він і є.

Сьогодні інший час, інша атмосфера, і ми маємо моральне право і 
можемо — без небезпеки для поета, не картаючи його, а ціную
чи його прозірливість і незалежність, — говорити про те, що він 
не був сліпий, бачив грізні соціально-політичні процеси і, хоч 
їх важко було збагнути, бодай у непрямій формі засвідчував 
своє неприйняття їх і свою тривогу...

Чи ж випадкові образи «жертви» і «крові» в суто нібито пейзажно
му вірші «Перед грозою»? Невже це просто абстрактна символі
ка, безвідносна до суспільно-політичної атмосфери? Так само 
поетична обробка кримської легенди «Медвідь-гора» навряд чи 
знадобилася б поетові для простого переказу народних уявлень, 
коли б не наклався на це історичне тло пізніший досвід.
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Вочевидь алегоричний характер має сонет «По кліті кованій...» — 
гіркий роздум про долю поета за умов несвободи.

У цьому зв’язку не можна оминути гучного «скандалу» — такого 
характерного для атмосфери кінця 20-х та 30-х років, -  пов’я 
заного з сонетом «Лебеді». Сонет з’явився друком у першій 
книзі (грудень 1928 року) нового журналу «Літературний яр
марок», організованого зусиллями насамперед колишніх ва- 
плітян після розпуску їхньої організації та припинення випуску 
«Вапліте». В цей час нагінки на неокласиків небезпечно за
гострювалися, і сонет Драй-Хмари прозвучав як мужній голос 
на захист друзів — із вірою в чистоту, правоту і невмирущість їх
нього естетичного ідеалу. Але в недругів неокласиків не знай
шлося бодай тієї крихти благородства, яка б не дозволила їм 
своє роздратування вихлюпнути в політичний наклеп. Символіку 
сонета, за якою вгадувалася моральна і творча ситуація неокла
сиків, було злісно витлумачено в політичному плані: мовляв, 
Драй-Хмара вславляє опозиційність неокласиків до радянської 
влади і закликає їх бути мужніми в цьому протистоянні. Поетові 
довелося виступати в пресі з роз’ясненнями, відводити удар, 
а оскільки на порядність опонентів годі було сподіватися, то й 
скористатися природним авторським правом на заперечення 
підтексту, мовляв, ішлося про зовсім інше «п’ятірне гроно»: не 
українських неокласиків, а п ’ятьох французьких поетів «Абат
ства», яких Драй-Хмара перекладав. Але й це не допомогло, 
а збурило нову хвилю наскоків...

Можна уявити, скільки нервів і душевних сил відбирало таке цьку
вання і в Драй-Хмари, і в решти неокласиків — та хіба тільки в 
них?! А попереду були ще гірші часи... І залишається дивувати
ся, як багато було зроблено і за цих умов.

Як і всі неокласики, Михайло Драй-Хмара багато сил і хисту відда
вав перекладацькій роботі. Ця справа була сповнена для нео
класиків високого і благородного змісту: і мистецького, і філоло
гічного, і національно-культурного. Добрі знавці європейських 
мов і культур, свідомі трудівники на ниві духовного взаємозба
гачення народів, великі вболівальники за честь своєї літерату
ри, вони започаткували перекладацькі традиції, живе значення 
яких сьогодні особливо зрозуміле. Звісно, внесок Драй-Хмари 
тут не той, що Рильського або Зерова, та все ж не дуже й малий. 
Коло його перекладацьких інтересів широке, але особливо ва
била його російська та французька поезія.

Розміри передмови не дають можливості докладно говорити про 
літературознавчі праці М. Драй-Хмари. .А вони заслуговують 
спеціальної та ґрунтовної розмови. Вище вже згадувалося про
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його інтенсивну наукову працю, теж характерну для всіх нео
класиків. На жаль, сучасний читач має можливість бачити лише 
доробок М. Рильського (величезний!). Є надія, що в недалеко
му майбутньому буде перевидано і частину літературознавчої та 
критичної спадщини М. Зерова. А в цій книжці читач знайде 
найважливіші праці М. Драй-Хмари, за винятком монографії 
«Леся Українка» (1926) — її, з огляду на обсяг, варто було б 
видати окремо. Свого часу вона ознаменувала чималий поступ 
у вивченні творчості нашої великої поетеси (вводила новий 
біографічний матеріал, висвітлювала роль М. Драгоманова у 
становленні світогляду Лесі Українки, давала широке історичне 
та суспільно-політичне тло, а почасти й світовий літературний 
контекст для головних мотивів її творчості, торкалася співвід
ношення національного та загальнолюдського в ній та ін.); не 
втратила монографія свого значення й нині (особливо повчаль
ний, скажімо, об’єктивний підхід до аналізу тогочасної літера
турної ситуації та взаємодії різних літературних течій — сьогод
ні ця об’єктивність, значною мірою втрачена в попередні деся
тиліття, вельми потрібна). Лесі Українці Драй-Хмара присвятив 
і низку інших праць (це була його щаслива тема!), з-поміж яких 
особливою науковою, академічною скрупульозністю та рясно
тою використаного матеріалу відзначається розвідка «Поема 
Лесі Українки “Віла-посестра” на тлі сербського та українсько
го епосу». Вужча стаття — «Бояриня» — цікава й корисна для 
сучасного читача насамперед тим, що дасть йому уявлення про 
твір Лесі Українки, який не друкувався в її зібраннях творів 
протягом кількох десятиліть. Зробив Драй-Хмара свій внесок і 
в шевченкознавство.

Дослідницькі інтереси Драй-Хмари охоплювали широке коло явищ 
слов’янських літератур. Яку обізнаність із польською літерату
рою кінця XIX ст., з феноменом «Молодої Польщі» засвідчує 
стаття «Творчий шлях Казіміра Тетмаєра»! І з якою увагою сте
жив Драй-Хмара за розвитком братньої білоруської літератури 
(навіть «ювілейну» статтю про Янку Купалу перетворив на по
сутнє дослідження), з яким братерським почуттям написано 
працю про Максима Богдановича (це була передмова до видан
ня його творів українською мовою 1929 p.). Шістдесят літ тому 
написано працю «Проблеми сучасної славістики», а поставлені 
в ній питання і сьогодні не втратили гостроти (на жаль!).

Критикою сучасної літератури М. Драй-Хмара, на відміну від Риль
ського і Зерова, майже не займався. Але зацікавився, скажімо, 
життєписом Василя Чумака («Нові матеріали до життєпису 
Василя Чумака» — у «Житті й Революції», 1928, № 3). Проана-
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лізував чеський переклад поезій Павла Тичини (там само, 1929,
№ 1). До речі, до цього поета мав велику симпатію, присвятив 
йому чудовии вірш (який засвідчує і певну роль Тичини у сві
тоглядній та творчій еволюції самого Драй-Хмари) і, може, 
не без впливу знаменитого Тичининого: «Воздвигне Вкраїна 
свойого Мойсея, не може ж так буть» — народилося і його, 
трохи інакше: «Не в нас цвітуть великі душі, не наш борець 
Махатма Ганді...»

Певно, багато, ще дуже багато зробив би він і на ниві науки, і в ца
рині поезії. Але не забарилося те, що він прочував уже давно:
«Я бачу, що моя прийшла черга»... Слідом за Косинкою, водно
час із Зеровим і Филиповичем... «Я в кам’янім, у кам’янім міш
ку» — цей приголомшливої сили вірш залишився чи не єдиним 
одзвуком його страждань. Та ще кілька листів до родини...

Неокласики кликали нас до джерел. Сьогодні вони, їхня твор
чість — одне з таких чистих і цілющих джерел для нас. Нам ще 
йти і йти до цих джерел, ще пити й пити з них. Ще осмислю
вати й осмислювати, що ми мали, що втратили і що можемо 
мати в них — для сьогоднішньої нашої потреби і для потреби 
вічної нашої культури, нашого народу.

(1987р.)

ЛІТЕРАТУРНІ К іо н  n j / o b o  ■ 3 HPUHULl!

п о р t p e t u  ................................  \  Д  j T

Ім’я цього поета не знайдемо в письменницьких і 
ЛеОНІд І бібліографічних довідниках, ані в курсах історії 
ГP@6iHfiQ* І УкРаінської літератури чи оглядових працях літе- 

■’ ратурознавців та критиків про довоєнну українсь
ку радянську поезію. Не був він заборонений або 

репресований. Просто — забутий; «загубився» у лихо
літті 30-х років, випав із письменницького кола (і та

ких було чимало). Що дивно: не лише у нас його забу
ли, а й на еміграції, де дуже скрупульозно занотовувано всі 
факти й постаті літературного життя 20—30-х років; навіть у 
таких доскіпливих «літописців» тієї доби, як Григорій Костюк 
або Юрій Лавріненко, прізвища його не зустрінемо. Мабуть, це 
пояснюється тим, що він не встиг звернути на себе увагу; перша 
і єдина його збірка 1930 року не стала подією в літературному 
житті (втім — таки стала, але в іншому сенсі, про шо буде мова 
нижче), не засвідчила переконливо приходу яскравої творчої

* Передмова до книги: Гребінка Л. Радість чорноземна. — К., 1990.
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індивідуальності; подальший же розвиток поета відбувався, ска
зати б, «у тіні», а потім і взагалі поза Україною; та й з доробку 
його нічого не публікувалося аж до 70-х років.

Про життя Леоніда Євгеновича Гребінки і сьогодні мало що відоме. 
Переважно те, що сам він оповів у короткій автобіографії, да
тованій 29 липня 1939 року (її розшукав Ростислав Доценко). 
В ній поет повідомляє про себе, що народився 1909 року в селі 
Мар’янівка Полтавської губернії. Дитинство минуло в різних 
містах тієї ж таки Полтавської губернії — Золотоноші, Мирго
роді, Пирятині. Батько —з дворян, але за участь у революційному 
русі був позбавлений дворянського звання, перебував під на
глядом поліції і, не маючи права обіймати державні посади (за 
фахом був юрист), працював у земстві. За радянської влади став 
народним суддею. 1923 року батько й мати помирають від тифу, 
і безпритульний підліток потрапляє до Києва. Дитячий будинок, 
навчання в технікумі, потім в Інституті народної освіти. Але 
його не закінчив. «В гонитві за славою поетичною, — іронізує 
він в автобіографії зі своїх юнацьких ілюзій, — кидаю навчатись 
в ІНО у 1929 р. і починаю працювати у різних видавництвах та 
газетах як журналіст, коректор, фейлетоніст, літпрацівник, ре
дактор мови».

Зауважмо: йому було всього двадцять років! (Писати почав років із 
дванадцяти, читаємо в тій же автобіографії, друкуватися — з 16: 
у 1925 році.) А 1930 року у київському видавництві «Маса» ви
йшла друком його поетична збірка «Радість чорноземна». І знов- 
таки зауважмо: авторові був 21 рік. За нинішніми поняттями — 
зелений початківець. Хист, що відчувався в його поезіях, обіцяв 
неабиякі здобутки в майбутньому і заслуговував уважного став
лення, підтримки. Та не такі були часи! На юного автора вда
рили з найбільших калібрів догматично-ортодоксальної вульга
ризаторської критики, збірочка його ні з тих, ні з сих стала 
об’єктом вправ на «читання в серцях» знавіснілих майстрів 
політичної пильності. Втім, ім’я його взято «на замітку» ще 
раніше, до появи збірки. З цього погляду прикметна така 
історійка.

16 липня 1929 року в газеті «Пролетарська правда» було опубліковано 
колективний лист працівників журналу «Життя й Революція» 
(кращого, поряд із «Червоним шляхом», журналу того часу, що на
магався об’єднати всі справжні таланти української літератури, 
протистоячи груповим чварам), в якому висловлено подив із при
воду виступу Якова Савченка на з ’їзді ВУСППу, де він нібито 
звинуватив часопис у проведенні організованого наступу на 
пролетарську літературу. Редакція просилаСавченкапідтвердити,
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спростувати або пояснити своє звинувачення, чутки про яке 
поширювалися в літературних колах. (Тут нагадаємо, що Яків 
Савченко — цікавий поет, який еволюціонував від символізму 
до футуризму, а наприкінці 20-х років виступав здебільше як 
критик, дуже активний, досить обізнаний і вправний, а ще більше 
агресивно-ортодоксальний, на грані політичного прокурорства, 
щоб не сказати донощицтва — згодом і його спіткала та сама 
сумна доля, що й тих, з ким він воював.) Відповідь Савченкова 
з ’явилася нескоро, аж через два з половиною місяця — 3 жовтня. 
Критик пояснював, що у своєму виступі на з’їзді ВУСППу 
говорив про небезпечні тенденції в різних журналах і, зокрема, 
«як разючий факт войовничої міщанської поезії з претензіями 
на глибоку філософію, я нагадав відомий вірш Л. Гребінки, 
уміщений у “Житті й Революції” . Я висловився так: “Я страшен
но здивувався, чому редакція журналу “Життя й Революція” 
ухвалила цей вірш до друку, що він є не тільки реакційний, 
а своєю войовничою міщанською суттю — контрреволюційний. 
На жаль, в “Житті й Революції” міщанські поети подекуди 
виступають організовано».

Якоїсь іншої інформації про виступ Я. Савченка знайти не вдалося. 
Але й ця — досить промовиста. А про який вірш Л. Гребінки 
йдеться? Під цю пору в «Житті й Революції» був надрукований 
лише один Гребінчин твір — «Проблема “вічності” (Монолог із 
поеми)» — в числі 4 за 1929 рік. Ось він і налякав колишнього 
поета-символіста, що перекваліфікувався на критика-цензора. 
Тепер читач має можливість ознайомитися з цим твором і пере
свідчитися, що підстав для політичного панікування не було, 
вдарено на сполох марно. Монолог із поеми — звичайна в 
літературі містифікація, сповнена самоіронії. Ключ до розуміння 
її можна знайти і в авторській посвяті: «Усім, що постаріли в 
тридцять літ, присвячує молодий автор». Ліричний герой (чи сам 
двадцятилітній автор, який уявив себе в тридцять, а життєвим 
досвідом, мовляв, — «столітнім») сушить собі голову тим, як 
залишити тривкий або й «вічний» слід у житті. Та оскільки 
забракло сил, «щоб стать героєм на землі, щоб у віках лунали 
вдари моїх чобіт», — він прагне сягти вічності бодай у слові, 
яким «ударить» у її «мури». Проте й Муза не приходить йому на 
поміч. І бажання знайти натхнення в любові обертається 
вульгарним розчаруванням, фарсом... У трохи фантасмагорійній 
формі, у тонах і жартівливих, і сумовито-саркастичних, а часом 
і виразно розпачливих крізь удаване фіглярство, — молодий 
поет висловив драматизм переборення самоти й минущості (не 
без відгомонів байронічного «світового болю»), драматизм
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пошуків людського призначення і творчого самовираження. 
Матерія вірша досить насичена, емоційна картина динамічна, 
а поетичні вислови часом сягають афористичної виразності: 
«І зараз можу серце гріти на попелі свого чуття», «Минуле вони 
на гаслах понесли, ще й спеленали жмутком формул...», «Дай 
образи мені зв’язати шнурками повнозвучних рим і слово болем 
загострить...», «Хто вішав на скарби замок, хто не промовивши 
замовк, — той вічності уже не зборе». Я б сказав, що у стилістиці 
«Проблеми “вічності”» вже відчувається майбутній перекладач 
пушкінського «Євгенія Онєгіна» — і, може, не випадкова в «мо
нолозі» ремінісценція з Пушкіна...

Так чого ж знялася веремія навколо цього твору? В чому критик 
уздрів не лише «реакційність», а й «контрреволюційність»? А річ 
у тім, що саме в цей час посилився шалений «наступ на ворожу 
ідеологію» під впливом сталінського вчення про загострення 
класової боротьби в міру просування до соціалізму. Цю ворожу 
ідеологію вишукували скрізь і всюди, надто ж там, де йшлося 
про загальнолюдські почуття і поняття, які мусили поступитися 
«класовим». Загальнолюдське було оголошене бастіоном бур- 
жуазності, троянським конем контрреволюції. Від радянського 
поета вимагали бути рупором класової войовничості й актуаль
них політичних орієнтацій. А Леонід Гребінка не «перебудувався» 
(«перебудови» в цьому сенсі тоді вимагали прямо і недвозначно 
від усіх і від кожного персонально), залишився при «старих» 
уявленнях про поезію як вільне і природне самовираження емо
ційно і художньо обдарованої особистості. В цьому й полягала 
причина того, що молодий поет мало не з перших кроків 
опинився в конфлікті з «добою» — якщо погодитися з тим, що 
саме офіційна догматично-погромна критика і була виразником 
«доби». З іще більшою виразністю це видно в тих оцінках, що 
спіткали першу поетичну збірку Леоніда Гребінки — «Радість 
чорноземна».

Збірка ця, видана, як уже згадувалося, 1930 року, складалася з двох 
тематично і настроєво відмінних циклів. У першому — назва
ному, як і вся збірка: «Радість чорноземна» — переважали вірші, 
породжені враженнями від поїздки на рідну Полтавщину — від 
полтавських сіл, степів і краєвидів. Це рідна поетова земля, до 
якої він повернувся і якій радіє: вибігає в степ «з грудьми 
розхристаними» «назустріч вітрові й бажанням», ладен «лицем 
припасти до ріллі», підставляє себе «палким і безтямним» по
цілункам сонця... Його тішить «молодий сміх» сільської вулиці, 
дівчат і хлопців на досвітках чи в сельбуді... Він дістає душевне 
впокоєння і естетичну втіху від простої і мудрої краси полів...
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Усе це легенько забарвлене настроем повернення до джерел ,'до' 
надійного грунту, — типовим для людини, яка ще не відчула 
себе суб’єктом міської культури і ностальгічно переживає обра
зи сільського дитинства.

Нічого принципово нового для української поезії в цій ментальності 
не було. Але не було й програмованого фальшу, який дедалі 
більше забирав голос у літературі. Поетів голос лунав хоч і не як 
оригінально та сильно, але щиро, тепло і з душевною досто
вірністю.

Поетичні віз» Леоніда Гребінки були окреслені межами безпосе
реднього особистого досвіду і природних людських переживань 
(певно, також і літературних впливів). Політичні реалії доби та 
її соціальна проблематика не були для нього предметом спе
ціальних рефлексій. Лише побіжно, як віддалене тло, як роз- 
пливисті контури вгадуваної суспільної конкретики, а може, 
і як неминучу данину вимогам офіційної соціоестетики, со
ціальному замовленню, — знайдемо стереотипно-осудливі згад
ки про «традиції старі» села, що «вклякли ветхими хрестами, 
понуро в землю повростали», або загальникові бадьорі декларації 
в дусі доби: «В пориві здушим цілину, нові топтатимем дороги!» 
Але все це — обертони. Лейтмотивом його творчості вони так і 
не стали. Це, звісно, було помічене літературними наглядачами 
і гостро поставлено поетові на карб.

Пейзажна лірика Леоніда Гребінки переважно споглядальна. В цьо
му теж вбачали гріх соціальної пасивності, хоч насправді в та
кій ліриці ніколи не було й не буде ніякої провини ані перед 
суспільством, ані перед поезією, — можна хіба що, в цьому 
випадку, говорити про брак емоційного багатства й глибини. 
Але не справедливо було б не визнати Гребінці свіжості почут
тя, виразності конкретних малюнків та особливо — відчуття 
динаміки степового краєвиду і вміння ту динаміку відтворити в 
рухливих комбінаціях барв і звуків. А які неспогадано витончені 
й психологічно забарвлені спостереження в нього бувають! Ось 
як, наприклад, передано зорове враження і водночас суб’єктивне 
емоційне сприйняття перебіжної хвилі вітру на колосистій ниві: 
«Вітер такий неслух’яний, / /  Губи надувши, загув, / /  Човном 
помчався вівсами, / /  Жваво побіг по лугу... / /  Ой, усміхається 
хитро //П о л я  стурбована гладь...» (курсив мій. — І. Дз.). Кому 
доводилося бачити біготливі брижі вітру на хлібах, той порадіє 
з цієї впізнаванної і виразної персоніфікації.

Про живописне бачення світу в Гребінки можна судити, скажімо, 
і з вірша «Оржиця». Взагалі «споглядальність» Леоніда Гребінки 
збагачена суб’єктивністю — емоційного і культурного рівнів.
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І хоч палітра його не надто багата і не така яскрава, щоби впада
ти в око, вражати, — проте достатньо виразна і часом витончена. 
Знайомий із поетикою символізму, він вільно почувався і в 
стихії імажиністської образності: «Сонце верне дерев’яним 
возом / /  До межі, де згасне на ножах»; «День патлатий гарячі 
баньки / /  3 небосхилу мов гад вистромля»; «Ті степи, як воли 
сіроокі, / /  Напаслися й лягли спочить...» Подекуди в стриманих 
і точних, шляхетно опанованих епітетах і метафорах відчуваються 
уроки школи неокласиків: «І вода замислено тремтить»; «Ланами 
щільно степ напнувся»; «Де плуг бадьоро скибу верне»; «Дога
няє курява гарбу»; «А внизу болото сутінь ловить. / /  Натяга сер
панкову габу»...

Трохи інакший характер мали вірші другого циклу збірки — «Перебої 
серця». Де — рефлексії молодої людини інтелігентного складу 
духу, яка входить у світ із романтичними пориваннями, вже 
пригірченими першими кривдами, непорозуміннями, розчару
ваннями особистого порядку, а звідси й загостреним пережи
ванням самоти й невизнаності, — якийсь туманний юнацький 
«байронізм». Утім, світогляд молодої людини ще тільки формується, 
місце в житті ще не тільки не знайдене, а й не шукане всерйоз. Ще 
тільки розпочався процес самовизначення у світі, і несумісність, 
незгармонізованість із ним сприймається швидше як журливо- 
гарна пригода духу, аніж як його істинна трагедія. В цьому від
мінність інкримінованого Гребінці «песимізму» і від тяжкої ре
зиґнації пізнього Фальківського, і від інтелектуальної запеча- 
леності Євгена Плужника, близькістю до яких йому дорікали.

Одне слово, перша збірка Леоніда Гребінки засвідчувала, що її автор — 
юнак обдарований, із неабиякою душевною потенцією і в май
бутньому може вирости на поета великої міри. Справжньому 
талантові для цього й умов якихось особливих не треба. Крім 
однієї: наявності в суспільній атмосфері того мінімуму кисню, 
який необхідний для елементарного функціонування «творчого 
організму». Але кисень із катастрофічною швидкістю відбира
но, випалювано за допомогою керованих тотально-ідеологічних 
реактивів.

Леонід Гребінка відчув на собі і цілеспрямований удар. Того ж 1930 ро
ку, коли вийшла його збірочка, журнал «Червоний шлях», який 
на цей час під тиском обставин уже втрачав свій рафінований 
характер і підключався до обов’язкового штурмового азарту, по
містив у числі 11 — 12 рецензію І. Юрченка. Рецензент звину
вачував поета в тому, що в нього немає нового села. Дорікав: 
«...Автор ріллю й село приймає як щось святе, тверде, традиційне 
й містичне. Поза цим сприйняттям у Гребінки село не трап-
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ляється, хіба що як красивий пейзаж або натюрморт». Ще бить 
ше невдоволення викликав у рецензента другий цикл — «Перебої 
серця»: «Тематичне коло другого розділу звузилося до особистої 
лірики й замкнулося в стінах кімнати [...] Це своєрідна поетич
на гістерика, поезія “надриву”, викована “достоевщина” най
гіршого гатунку». А далі пішов уже модний і високошанований 
у ті часи політичний донос: «Чи можна припустити, що це без
доріжжя (йдеться про мотиви “бездоріжжя” й “безлюддя” в де
яких поезіях JI. Гребінки. — І. Дз.) властиве лише авторові 
особисто, є його персональною справою? Що це є індивідуальний 
характерно любовний мотив у його поезії? Звичайно, ні. За 
всіма цими “особистими” настроями криється глибоке соціаль
но-вороже настановлення поезій Леоніда Гребінки [...] Наша 
доба для Л. Гребінки — “дике безлюддя” або ще ясніше “без
гоміння ідей”... Кращих епітетів у автора немає для нашої доби, 
для нашої кляси, що творить новий світ, новий лад. Назовні 
мовбито далекий від соціальних тем, Л. Гребінка фактично 
показав вороже обличчя, обличчя класового ворога в літературі, 
щоправда, під “поетичним” забралом».

Нагадаймо, був рік 1930-й, рік, коли проведенням гучного держав
ного спектаклю під назвою «процес над СВУ» розпочато фрон
тальний наступ на українську інтелігенцію і, зокрема, кинуто 
клич, дано команду розпізнавати її ворожі підступи під забралом 
наукових і літературних занять...

Наскок І. Юрченка не був випадковим. «Наводку», як ми вже ба
чили, зробив роком раніше Я. Савченко. А ще через рік (якась 
дивна періодичність!) — 5 листопада 1931 року, в «Літературній 
газеті», в числі 26—27,— під прізвищем «В. Прокопович» на
друковано статтю «Закінчений цикль ворожої творчості». У цій 
великій статті «по кісточках» розібрано всі мотиви віршів 
Л. Гребінки, всі характерні для нього символи й метафори і за 
всіма «віднайдено» потаємний антирадянський зміст. Самот
ність? — Отже, «ворожість до того середовища, в якому пере
буває поет». Печаль? — За нею «обличчя ущемленого нашою 
епохою, що, затиснутий в лещатах будівничих днів, не бачить 
для себе жодних перспектив». Бажання побути наодинці, шу
кання затишку? — «Таке тікання від дійсності можна пояснити 
лише незадоволенням нею, отже, коріння його є приналежність 
авторова з його ідеологічними прагненнями до чужої кляси». 
Картина завірюхи, метафора заблукай ості, бездоріжжя? — «Так. 
Важко іти в завірюхах жорстокої клясової боротьби людям, що 
в своїх психо-ідеологічних прагненнях підпали під вплив кляси, 
яка сходить з кону історії, але все ж намагається останні свої
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зусилля спрямувати на боротьбу з диктатурою пролетаріату». 
Ліричного героя судомить біль, рятуючись від задухи, він висаджує 
двері кімнати, поривається в простір? У нього — о жах! — гарячка? 
Марення? — «Величні соціальні зрушення, загострення класової 
боротьби, щоденну й уперту послідовну боротьбу за виконання і 
перевиконання господарчих планів по всіх закутках нашої країни 
Гребінка з цинічною одвертістю порівнює із стенанням у корчах 
екстазу людей, що заблукали в якихось манівцях». Оце вже 
воістину: кожен розуміє в міру власної зіпсутості!

Парадокс чи діалектика історії, — але сьогодні вся ця хула і па
плюження можуть бути сприйняті і як мимовільна атестація 
поетової прозірливості та громадянської мужності. Є велика 
спокуса погодитися з характеристиками обох критиків, тільки 
помінявши в їхніх присудах знак мінус на знак плюс. А проте 
цю спокусу треба рішуче відкинути. В ім’я об’єктивності і спра
ведливого ставлення до поета Леоніда Гребінки. Так, є у нього 
настрої самоти, заблуканості, зневіри; є біль тяжкої розгубленості 
перед таїнством життя; є невдоволення собою і світом; є відчуття 
втрати (а швидше невіднайденості) орієнтирів; є гротеск і сар
казм щодо спрощених рецептів життєвлаштування і відповідної 
поведінки, індивідуальної і «стадної»; є, нарешті, симптоми 
екзистенціального страждання. Але ж це — неодмінні моменти 
самоусвідомлення і саморозвитку духу, визрівання духовної 
особистості. Є і неминуча залежність цього внутрішнього стану 
від зовнішніх, суспільно-політичних та історичних обставин, — 
але тільки така залежність, яка буває у «метеочутливих» людей 
у реакціях на несприятливу для них погоду. Свідомого ж по
літичного протистояння, навіть завуальованого, захованого у 
підтексти й підпідтексти, — у нього не було, навіть якби нам 
тепер це імпонувало. Чому ж літературні прокурори шукали й 
знаходили не тільки підтекст, а й одверто «ворожий» текст? Та 
просто тому, що сама природна людська особистість була 
покваліфікована як «ворожа», «шкідлива», — і на зміну їй мала 
прийти «нова людина», змодельована на потребу режиму. Отож 
«скасовувалися» й оголошувалися злочинними моральні абсо
люти, які людство набуло, тяжко викристалізувало в собі за 
багато тисячоліть розвитку. І саме поняття про вічні, вселюдські 
цінності піддавалося лютому запереченню. Ось у цьому фана
тичному духовному руїнництві і черпали свій пафос, зокрема, 
і критики Леоніда Гребінки. Скажімо, пише він про свої душев
ні поривання: «Заблуджуся в завулках тугих, / /  Стисну серце, 
шарпнуся криком. / /  Де дістати такої снаги, / /  Щоб відчути 
себе великим? / /  Щоб на мить. На манюсіньку мить / /  Заболі
ти вселюдським болем». Без таких поривань обійняти вселюдське
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ніколи не було й не буде справжнього поета. Але в 30-ті рокй у 
цьому шукалося політичного злочину. «...Автора тягне хоч “на 
малесеньку мить” заболіти “вселюдським болем”. Цікавий ви
раз, — погрозливо коментує В. Прокопович. — Адже це гово
риться в часи чіткої класової розмежованості цього самого 
людства».

Зрозуміла річ — за таких умов творча (та й житейська) доля Леоніда 
Гребінки не могла скластися хоч скільки-небудь нормально. 
Власне, звинувачення й оцінки такого штибу, як він дістав, 
вели прямісінько в ДПУ.  Врятувало його лише те, що він, як 
і багато інших українських літераторів та діячів культури, «емі
грував» з України. Голодного 1933 року він уже в Москві. 
Працює у видавництвах, у газетах «Рабочая Москва», «Советское 
искусство» та ін.

Українського слова він не полишив ні в Москві, ні в Ялті (де також 
деякий час працював). Але віддавався здебільше перекладацькій 
справі. Від оригінальної поетичної творчості начебто відійшов.
В автобіографії пояснював це так: «Моя “слава” була недовговічна. 
Після виходу в світ книжки “Радість чорноземна” 1929 р. (помил
ка: книжка позначена 1930 роком. — І. Дз.) мені здалося, що 
юнацькою хворобою поезії я вже перехворів...» Неважко зро
зуміти, що в автобіографії, писаній 1939 року, автор не міг на
зивати речі своїми іменами і давати інформацію про те, що був 
об’єктом політичного цькування, яке, безперечно, і спричинило 
відхід від активної творчості. Втім, в обережній формі він за
свідчив свою невідповідність «критеріям», які тоді застосову
валися: «Цьому (що “закинув вірші”. — І. Дз.) допоміг ще роз
квіт у 1929—31 pp. моди на виробничу поезію, яка мені (та й чи 
тільки мені грішному?) ніяк не давалася».

А проте насправді цілком «бойкотувати» поезію, мабуть, несила 
було, і Леонід Гребінка не раз до неї повертався. Завдяки зу
силлям упорядника та редактора книжки «Радість чорноземна» 
в ній подано всі досі знайдені його поетичні тексти. Вони 
істотно збагачують образ поета. Зокрема, читач побачить, що 
мотив села і міста звучить у цих віршах почасти сильніше й 
драматичніше, соціально й морально вагоміше, ніж у відповід
ному (першому) циклі збірки «Радість чорноземна». Деякими 
новими гранями розкривається щирий внутрішній роздум, діалог 
із самим собою, за яким десь віддалеки стояло вічне питан
ня: як порозумітися зі світом та зі своїм часом, на яку міру 
достосування чи незалежності вистачить твоєї особистості, — 
все це, звісно, у матерії душевних переживань, а не мовою ра
ціоналістичних категорій.
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Не менш важлива частина Гребінчиної спадщини — переклади. Тут 
на першому місці стоїть переклад «Гамлета», свого часу гідно 
оцінений М. Рильським (див. т. 19 Зібрання творів, с. 183). Він був 
знайдений і врятований (після того, як усі його сліди загубилися 
у вирі війни) не так давно дивовижним чином — свого роду 
«детективна» історія... Нині загальновизнано, що з усіх — хай і не 
дуже численних — українських перекладів «Гамлета» Гребінчин 
найбільше відповідав характерові оригіналу. J1. Гребінці зага
лом пощастило, ані збившись на буквалізм, ані докладаючись 
легковажно на власну поетичну інтуїцію, відтворити в барвах 
української мови і широчезну духовну потугу, і барокове емоційне 
та зображальне розкошування, і спонтанну невичерпність уяви 
та інтелектуальну об’ємність оригіналу. Хоча переклад здійснено 
ще до війни (закінчено 1939 року), він витримує порівняння із 
найкращим сучасним рівнем перекладацького мистецтва.

Непересічним здобутком українського перекладацтва є і Гребінчина 
версія «Слова о полку Ігоревім», виконана 1937—1941 pp. З авто
рової передмови до перекладу читач довідається, що JI. Гребінка 
надавав цій своїй праці певного полемічного спрямування, 
вважаючи, що попередні перекладачі де в чому йшли хибним 
шляхом. Нині, коли українська література має низку перекла
дацьких версій «Слова...», назріла потреба в спеціальному по
рівняльному аналізі й зіставленні всіх їх.

Що ж до Гребінчиних перекладів із Пушкіна, зокрема першого роз
ділу «Євгенія Онєгіна», то, на мій погляд, поряд за блискучими 
місцями тут є і надто не адекватні оригіналові.

Ще недавно Леонід Гребінка, сліди якого остаточно загубилися у 
лихолітті війни (найімовірніше, він загинув у народному опол
ченні року 1941), був безнадійно забутий, а спадщина його — 
безнадійно втраченою. На щастя, «рукописи не згоряють». 
Принаймні, не завжди згоряють. І сьогодні доробок поета 
і перекладача повертається до читача. Звісно, не сам собою, 
а завдяки зусиллям багатьох людей. Назвемо тут Р. Доценка, 
Г. Кочура, М. Москаленка, зарубіжного україніста і шекспіро- 
знавця Ігоря Костецького, Марію Ажнюк, авторку першої 
публікації про Гребінчин переклад «Гамлета» у «Всесвіті» (число
12 за 1971 рік), І. Драча; прислужилися цій справі публікації 
текстів Л. Гребінки у журналах «Вітчизна», «Всесвіт», «Дніпро», 
«Україна», збірнику «Поезія».

В українську літературу повернувся ще один непересічний талант. 
Хай і не дали йому розкритися на повну силу, але й за най- 
несприятливіших умов зробив він чимало.
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Переді мною лежить один із моїх зошитів ще 
шкільних часів. До них я виписував із про- 

В о л о З и м и О  \  ЧИтаного те» Щ° мене найбільше вразило, 
/'-'□•-а - * І Знижки були тоді рідкістю. Одну, стару, ще
^ D l0 3 UHCbnUU j  довоєнну, знайшов у районній бібліотеці, 

в яку навідувався, коли доводилося бувати 
в райкомі комсомолу. Це був переклад ко

медій Аристофана. Жадібно читав я цю книжку, 
і вона відкрила мені не тільки цікаві сторінки 

політичної та літературної боротьби в античному світі, 
ай ... зовсім нове в українській мові. Доти я знав (індивідуальною 
мірою, звісно) побутову, знав правильно-літературну (ту, якої вчи
ли у школі), трохи, може, щось сприйняв із небагатьох доступ
них тоді книжок класиків. Але тут мені відхилилася завіса у 
щось зовсім не звідане. Мова не була «готовою», а наче твори
лася на моїх очах (правда, і моя мати, бабуся, сусіди теж не 
просто «говорили», не просто «користувалися» мовою, а творили 
її, — але все-таки на побутовому рівні). Я ще не знав, як назвати і 
як пояснити цю геть нову для мене якість українського слова і це 
небувале звучання фрази (пізніше зрозумів, що вони народилися із 
натхненного зусилля нашого слова відгукнутися на мову «золотого 
дитинства» людства, позмагатися з її духом-генієм, за його допо
могою резонувати в нашім слові одну з великих не явлених ще 
диво-можливостей), — я лиш виписував і виписував у зошит вирази 
й окремі слова: «а це ж мислильня для високих розумів», «перевер- 
тайло і коваль новітніх слів», «спорудив мудрості славні башти», 
«вирощало колись виховання моє нездоланних бійців мара
фонських», «але нема поета прирожденного, щоб нам промовив 
слово, повне гідності», «Бо Еврипід з Есхілом зазмагалися», 
«важким пустивши висловом», «бурий півнекінь», «птах ди- 
вочий», «всяким вихваткам нікчемним», «таки впинив я ваше 
квакання», «облаяв, вимерзав», «усе інше — бридня і неправда», 
«хист плести небувале, привабний язик, лепетливість», «безсором
ний блудяга, розпусний гультяй», «твою мову зіб’ю, заперечу 
тобі...» і т. д. і т. п., — та й численні уривки на зразок ось цього:
Гнівом страшним запалиться поет, громоносний промовець...
З нестяменної люті він очима завертить.
З блиску шоломів слова конегриві злетяться до бою 
З тирсою доказів хитрих, з тонкою різьбою поета —

ЛІТЕРЯТУРНІ_____________________________________Ніс її і О зю бо <' 3 HPUHUUi

ПОРТРЕТи Ч. Д  J ~

♦ У повному обсязі друкується вперше (фрагменти: «Літературна Україна» 
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Ворога. Вирушить він проти гордого війська 
Кіннозряжених промов...
Цей, настобурчивши патли густі прирожденної гриви,
Страшно стягнувши брову, зареве — і позбивані міцно 
Речення напруго вирве із грудей потужних...

Часом мені здається, саме ця книжка закинула в душу думку... ні, 
швидше інтуїтивне відчуття того, що слово — пливка одухотво
ренна глина, з якої душа ліпить себе, свою подобу, а не кимось 
одміряна й назавжди випалена цеглина; що мова — незглибима 
стихія, а не словниковий реєстр... Нещаслива думка, яка завда
ла, завдає і, мабуть, усе життя завдаватиме мені стільки прикро
щів у стосунках з пильно-правильним (і правильним) олівцем 
деяких редакторів та коректорів, що так часто з дивною енер
гією прагне зробити твій текст не твоїм, а «нічийним».

У книжці було вказане прізвище перекладача: В. Свідзінський 
(саме так, через два і, а не так, як пишемо тепер: Свідзинський). 
І це екзотичне для мене прізвище запам’яталося назавжди.

Прошу в читача пробачення за спогад. Критикам таке не дозво
ляється, бо ж, мовляв, нескромно й не до діла. Втім, як поба
чимо далі, трохи й до діла: літ через двадцять я вдруге «зустрів
ся» з В. Свідзинським — і вже не в приватному порядку.

...Наприкінці 60-х років майже забутий за минуле чвертьстоліт- 
тя (та й за життя не дуже широко знаний) поет і перекладач 
Володимир Свідзинський поволі вертається до українського 
читача. Пряшівський журнал «Дукля» в третій книжці за 1967 рік 
надав місце для своєрідної антології його поезії; їй передували 
вдумливі нотатки «Шукання живої води» пера відомого чехо
словацького дослідника української поезії Ореста Зілинського. 
Журнал «Прапор» у першій книжці за 1968 рік подав чималу 
добірку раніше не друкованих віршів із поетового архіву, з ко
ротким супровідним словом Б. Василенка. У другому випуску 
збірника «Поезія-68» під традиційною рубрикою «незабутні» 
опубліковано кільканадцять віршів, писаних різного часу — від 
1922 до 1940 року. З ’явилися і спроби характеристики поетової 
творчості — нотатки В. Коротича у згаданому випуску «Поезїї-68» 
та автора цієї статті у «Літературній Україні» 22 жовтня 1968 року 
(мій виступ був емоційно зумовлений відкриттям для себе яви
ща, до якого колись волею випадку трохи доторкнувся і про гли
бину якого не міг знати).

Тоді ж видавництво «Дніпро» оголосило про намір випустити книжку 
творів Володимира Свідзинського. На жаль, намір цей не здійс
нився, а очікувана книжка з’явилася ще майже через двадцять 
років, уже зусиллями іншого видавництва й інших людей. Хоч
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і з великим запізненням, але прийшли до нас «Поезії» В. Свід- 
зинського (видавництво «Радянський письменник», 1986). Це 
не рецензія на видання, а все ж хочеться відзначити велику й 
сумлінну роботу упорядника В. Яременка. Йому ж належать 
примітки та ґрунтовна передмова, в якій скрупульозно зібрано 
відомості (а їх так мало збереглося) про життя поета (зокре
ма, встановлено дату трагічної загибелі: 18 жовтня 1941 року), 
дано ґрунтовний огляд його творчості (з інших розвідок про 
В. Свідзинського слід ще згадати статті харківського літерату
рознавця А. Чернишова). Книжка є найповнішим на сьогодні 
виданням поезії В. Свідзинського і містить усе, що було в роз
порядженні упорядника з оригінальних творів, а також низку 
поетичних перекладів, серед яких «Слово про похід Ігорів» та 
уривки з Гесіодової поеми «Роботи й дні».

Певна річ, і це видання далеко не повне. Ще багато праці й кло
потів треба, щоб зібрати і видати всю поетичну спадщину В. Свід
зинського. Не менш, мені здається, важливо (а це вже справа 
легша) зібрати й перевидати його численні поетичні та прозові 
переклади — велике надбання нашої літературної та мовної 
культури. Я вже не кажу про переклади з давньогрецької та ла
тинської, але візьміть хоча б тургенєвське «Напередодні» в його 
інтерпретації: враження таке, наче Тургенев писав українською! 
Насолода від цієї мовної конгеніальності і від явлених потенцій 
української мови незрівнянна. Це школа і перекладацької май
стерності, і стилістичного чуття, і шляхетності духу, озвученого 
в слові. До цих текстів мусять вертатися і письменники, і пере
кладачі, і читачі...

...А ми тим часом вернімося до поета Володимира Свідзинського. 
Нарешті, і для нього відкривається перспектива того «другого 
життя», яке всміхнулося — кому раніше, кому пізніше, кому 
більше, кому менше (і, на жаль, більше «менше», ніж «біль
ше») — Василеві Блакитному, Василеві Чумаку, Євгенові Плуж
нику, Михайлові Семенку, Гео Шкурупію, Валер’янові Полі
щуку, Богданові-Ігорю Антоничу, Олексієві Близьку, Василеві 
Бобинському, Дмитрові Загулу, Юліанові Шполу, Майкові Йо- 
гансену, Михайлові Драй-Хмарі, Павлові Филиповичу та іншим 
(говоримо лиш про поетів) — і якого дехто ще й досі чекає. Але 
хотілося б, щоб ми не здурювали голод дрібкою, щоб усі творці 
початків української радянської культури сповна, всім обсягом 
своїх здобутків, входили у наше духовне сьогодення і майбуття. 
Та й для наукового вивчення їхньої твор.чості зроблено ще не 
дуже багато.
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«Ситуація», яка вимальовується сьогодні для творчого спадку Во
лодимира Свідзинського, у чомусь схожа, а в чомусь істотному 
й відмінна від тієї, що в більшості згаданих вище поетів. Ті — 
майже всі — були для своїх сучасників або серед зірок першої 
величини, або, принаймні, вельми помітні; вони були з-поміж 
тих, хто творив становий хребет української радянської літера
тури, з-поміж найвизначніших об’єктів та суб’єктів літератур
ної боротьби. Тогочасний ревний читач добре знав усе розмаїт
тя їхньої творчості, пильно стежив за перипетіями їхньої літера
турної долі та праці; читач сьогочасний, при всьому тому, як 
багато для нього можуть важити їхні імена та їхні здобутки, все- 
таки знає і може знати з їхньої творчості незрівнянно менше; 
багато що з чару й сили цих постатей втрачене назовсім, хоч у 
якихось своїх моментах вони можуть сьогодні поставати промо
вистіше, ніж будь-коли. І ще цікаво: свого часу вони так ор
ганічно і невитравно врізьбилися в літературу та в літературну 
свідомість доби, стали такою непозбутньою реальністю для по
коління, для своїх сучасників, що вже набагато пізніше ми, 
майже нічого про них не знавши і мало чувши про них від їхніх 
літературних ровесників, все-таки якось інтуїтивно відчували 
їхню «негласну» приявність у письменстві, нерозумну неповно
ту української радянської літератури без них: їхні «місця» все ж 
таки були ніби зарезервовані за ними назавжди.

Інакше було і є з Володимиром Свідзинським. Він і за життя не 
посідав у пересічному уявленні про нашу поезію того місця, на 
яке заслуговував. Хоч окремі певні смаку поцінувачі швидко 
зауважили його і поставили високо (див. спогади Ю. Смолича, 
П. Панча, І. Айзенштока, І. Муратова), все ж загалом для літе
ратурної свідомості він лишався десь трохи осторонь творчого 
виру, на периферії літературного життя, затінений більшими 
постатями і затлумлений гучнішими голосами. Так, власне, 
і було. В. Свідзинський не відзначався ні видимим творчим 
розмахом, ні енергією шукань, ні просто навіть поетичною про
дуктивністю. Нічим не звертав на себе уваги (хоч у тих, хто знав 
його ближче, незмінно здобував повагу), не був індивідуальніс
тю вочевидь яскравою, бурхливою, що їх потребувала і що на 
них багата була та доба. Був старшим за більшість своїх това
ришів по українській радянській поезії, до якої прийшов, ма
буть, уже естетично сформованою людиною. І якщо були тоді 
поети, котрі ще за юнацьких літ зажили гучної слави, а то й 
такі, котрі згинули за юнацьких літ і все ж устигли лишити в 
слові свій невитравний образ, то натомість В. Свідзинський 
лише в двадцять сім років (1912-го) надрукував першого вірша
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(в «Українській хаті»), а перша його збірка «Ліричні поезії» 
вийшла 1922 року, коли авторові було вже тридцять сім.

Згадаймо, що тим-таки 1922 роком датовані «Золотий гомін» ГТ. Ти
чини, «Червоний заспів» розстріляного білогвардійцями В. Чу
мака, «Синя далечінь» М. Рильського, «Книга повстань» Вал. По
ліщука, «Психотези» Гео Шкурупія, «Донбас» І. Дніпровського; 
роком раніше з’явилися «Удари молота і серця» В. Еллана-Бла- 
китного, «Червона зима» В. Сосюри, роком пізніше — «Червона 
кобза» Г. Епіка, «Верхи» Юліана Шпола, а ще були книжки або 
окремі публікації М. Семенка, М. Зерова, Є. Плужника, Ю. Янов- 
ського, М. Терещенка. Вже з самих назв та імен неважко уяви
ти, яким насиченим, бурхливим і різнорідним було літературне 
життя, власне, в нашому випадку, — його поетична іпостась. 
Природно було б піддатися спокусі і спробувати порівняти збір
ку Свідзинського з іншими тогочасними, щоби хоч трохи окрес
лилося її місце в літературному процесі тих років. На жаль, 
такої можливості немає: у книгосховищах України та всього 
Союзу її на сьогодні не знайдено. Але вона все-таки вціліла: 
є відомості, що її примірник зберігається в одного харківського 
літературознавця'; отже, є надія, що її сповна буде використано 
в наступних виданнях.

А поки що доводиться висновувати про збірку переважно зі свід
чень тогочасної преси, роблячи відповідні поправки на часові 
деформації. їх небагато, але вони були, і це свідчить про те, що 
збірка не загубилася в досить уже широкому книжковому пото
ці, звернула на себе увагу. Серед рецензентів були такі активні 
учасники літературного життя, як І. Дніпровський та Вал. По
ліщук. Перший побачив у ній камерність, суто інтимну поезію 
та переробки народних пісень (може, це була своєрідна вказівка 
на фольклорні джерела поетики В. Свідзинського) і загалом 
висловив невдоволення відірваністю автора-«мрійника» від гро
мадського життя. Другий також відзначав вузькість тематики і 
брак громадянських мотивів, але водночас сказав прихильне 
слово про щирість цієї лірики. Мабуть, докори обох колег були 
небезпідставні, надто ж як ураховувати, що доба налаштовувала 
на поезію вочевидь громадянськи-активну й політично-темпе
раментну, кликала до новаторства і дерзновенних експеримен
тів. І така поезія переважала або ж була в центрі уваги. Проте і 
явища естетично (або й громадянськи) «периферійні», мотиви 
не «магістральні» можуть мати свою цінність, свою характерис-

'Див.: Череватенко Л. «Як сріберний одлеглий грім...» / /  Україна. — 1986. — 
№ 36. -  С. 16.
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точність — а отже, і «правомочність», особливо для історії літе
ратури й суспільних настроїв.

Можна одначе думати, що «Ліричні поезії» В. Свідзинського не так 
уже й геть відірвані були від головних напрямів розвитку ук
раїнської радянської поезії, від її естетичних шукань та всієї 
атмосфери доби. До такої думки схиляють і ті кілька віршів, що 
їх пощастило роздобути упорядникові книжки 1986 року та 
надрукувати в ній. Є в них і соціальний мотив (вірш «Темна» — 
про сліпу старчиху, з його глибоким співчуттям людському 
горю, вражаючим відтворенням за картиною бідування — цілої 
людської долі, пронизливим контрастом між злиденністю ско- 
роминущого життя і вічною красою природи). В інтимній ліри
ці (вірш «...Як надра темряви твій зір») можна припускати від
гомін ширшого настрою («надходить буря» та ін.). Нарешті, 
очевидними є символи ось цього вірша з його соціальною мрією 
та гуманістичним ідеалом:
...Тоді ж  то, визволена з пітьми,
Обмитая в крові,
Зростить земля нам цвіт незнаний  
І дасть плоди нові.
0  ні, не буде кар і помсти,
1 не проллється кров:
В очах зірниці світової —
Любов, одна любов.

Наступна книжка В. Свідзинського «Вересень» вийшла 1927 року. 
В пресі вона дістала різко негативну оцінку. Відомий і автори
тетний тоді критик Я. Савченко писав, що цей поет запізнився 
прийти в літературу, а «його творчість, світовідчування й світо
гляд — цілковито поза нашою добою». Певно, такі присуди 
справляли гнітюче враження на В. Свідзинського і, коли й не 
паралізували творчої волі, то пронаймні дезорієнтували в само
оцінці (не кажучи вже про те, що закривали всі лазівки до дру
ку). У передмові до «Поезій» В. Свідзинського (1986) В. Яре
менко наводить поетові слова: «Я подумав, що не маю хисту, 
і перестав друкуватися. Писав лише для себе та доньки. Не пи
сати я не міг!»

Але є всі підстави припускати, що ставлення сучасників до поезії 
Свідзинського не було таким «одностайним» і що публічні 
оцінки його не вичерпували. Посереднім доказом цього може 
бути те, що він користувався повагою в літературних колах, 
активно виступав як перекладач, а згодом зміг видати (за актив
ної допомоги Юрія Яновського) ще одну книжку поезій, ні в 
чому не поступившись вульгарно-соціологічним претензіям.
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Та Й не могло ж не бути людей, які б не розуміли, що зв’язок- 
із сучасністю виражається не лише в прямому «виході» на неї, 
а й у тонших та опосередкованіших формах, і що навіть за від
сутності такого зв’язку поезія може сприяти формуванню гу
маністичної, комуністичної духовності, розробляючи «вічні» те
ми не безвідносно до світопочування нової доби, поглиблюючи 
людське сприйняття буття. А це останнє й було у В. Свідзин- 
ського.

У збірці переважала лірика, яку узвичаєно називати пейзажною. 
Однак це означення завузьке для неї і не передає її суті. У В. Свід- 
зинського — поетична філософія природи, а ще точніше: люд
ського життя в образах природи, в «належності» природі, — бага
то в чому нова для української поезії. Висока культура цієї пое
тичної філософії та ступінь зосередженості думки на «вічних» 
питаннях складалися, мабуть, не без впливу вивчення антич
ності, потяг до якої В. Свідзинський уже тоді відчував.

Споглядання різних «конкретних» і мінливих картин та явищ при
роди переростає в переживання всесвіту й людського життя в 
нім, породжує поетично оформлені роздуми про скінченність і 
нескінченність, окресленість і безмежність, малість і великість, 
минущість і вічність буття. Інколи вони набувають характеру 
прямої медитації:
Куди пливем? Чого ці води 
Так смутно плюскають у тьмі?
І в висоті ріка срібляста...
Не відаєм нічого ми.

Цілком природно, що такі медитації забарвлені журбою, смутли- 
вою задумою, жалем за незупинним проминанням життя:
Над джерелом, край теплої долини,
Цвіте, біліючи, черешня у гаю,
І пелюстки легкі, злетівши з верховини,
Падуть зірницями в холодну течію.

Вода просвітчаста колише їх, гойдає.
Та, в глибині своїй замкнувши день ясний,
Вмирання їх не бачить і не знає 
І щось лепече їм про ю ний світ весни.

Та це «філософський» сум, просвітлений розумінням (і органічним 
відчуттям) причетності до «солодкої тайни» вічного буття. Раз у 
раз він міниться, переростає в тихо-глибоку радість існування, 
в тихо-глибоку жагу світославлення (тут В. Свідзинський по- 
своєму, в українській національній «фактурі» і в своїй індиві
дуально стриманій, «соромливій» тональності відгукується на
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орфеїчну лінію світової лірики — втім, світоставлення є і од
нією з найдавніших традицій нашої народної поезії):
Не в бога смерті і рабства —
Вірю в одвічне буття 
Творчої сили і радості світлої 
1 що я її паросток,
Листок на гілці, дитя.
Не жадає від мене нічого,
Світлом чарує душу мою,
1 тому віддаюся так повно,
Так люблю.
0  як оповім мою радість,
Земними словами любов мою.
Світ голубий перед мене.
Серце п ’яніє... Пити,
Пити, голубити світ голубий,
Припадати до хвилі життя,
Одриватись, співати,
Співати про світ голубий.

Власне, і смуток у В. Свідзинського є нерідко «продовженням» ра
дості буття — виникає з усвідомлення її недовговічності, з немож
ливості вдовольнити сповна жагу причетності до світу, з очіку
вання безвинної покари, відлучення від життя:
Настане день мій сумний —
Одлечу, одімкнусь од багаття живого,
Щ о так високо зметнуло,
Так розквітчало чудовно 
Свій співний, поривний вогонь.
1 погаснеш для мене 
Ти, пристрасний світе,
Ненадивляний світе.
Бурхотливий, п ’янкий.

Не оціненою лишилася любовна лірика В. Свідзинського. А вона, 
мені здається, вносила нову якість в українську поезію. Інтимне 
теж набирало філософського характеру. Поетичний образ ко
хання жив у атмосфері все тих самих вічних загадок і таємниць 
буття, вічних питань про минущість і нескінченність, життя і 
смерть, забуття і пам’ять:
Відійшла ти з померхлого світу 
В тайну західних меж,
І розвіяв вечірній вітер 
Пахноту твоїх чистих одеж...
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Прийде час, і забуду в пустині 
Милий голос, кохане ім ’я.

Вийду з кола твого золотого.
Та не згасять ніколи роки 
Зорнє світло круг серця мойого,
Слід небесний твоєї руки.

У любовній ліриці В. Свідзинського переважає не пристрасть, а роз
думлива елегійність. І кохана постає в його поезії не так кон
кретною жінкою з певними портретними рисами та ознаками 
вроди і вдачі, в біографічній індивідуалізованості, — як духовною 
істотою, як образом жіночності взагалі. А мотиви єднання й роз
луки люблячих душ «розмикаються» в мотиви закономірностей 
світового буття, його печалі й надії, його виникання й заникання:
В полум’ї був спервовіку 
І в полум’я знову вернуся...
І як те вугілля в горні 
В бурхливім горінні зникає,
Так розімчать, розметають 
Сонячні вихори в пасма блискучі 
Спалене тіло моє *.
І там, невідущий, невісний,
Міріадам бездумних частинок 
З розсипаним пилом пилинки земної.
І не повість нам, не скаже ніщо,
Як у часі незглибнім,
У світі заниклім,
Два листки на єдиному дереві,
Ми спахнули колись,
І зчарованим зором уздріли 
Цвіт огневий над собою ,
І розцвіли в його світлі ласкавім,
1 невольники волі його 
Так безумно, так трепетно 
Поривалися серцем до серця,
Не повість нам, не скаже ніщо.

Часом поетична мова В. Свідзинського про кохання і кохану є вод
ночас і мовою про саму матерію світового буття; образ коханої 
розпливається у незбагненну всеосяжність землі; любов осмис
люється як зусилля матерії до самопізнання:
Єдина, безліччю свідомостей окремих 
Ти пізнаєш свою глибокість таємничу 
І безліччю процвітаних веселок 
Вибризкуєш над первісною ніччю.

* У цих словах В. Яременко справедливо побачив і мимовільне пророцтво пое
та про характер своєї загибелі.
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Єдина, ллєшся ти співучою блакиттю,
Клекочеш лавою в вулкані;
Твій голос — в дикім зойку звіра,
І смуток твій — в моїм коханні.
Єдина, ти ненавидиш і любиш,
Жадна то щастя, то скорботи...
Всеосяжна, бурхлива, суперечна,
Чи відаєш ти, хто ти?

Можливо, у любовно-філософській ліриці В. Свідзинського є й від
гомін давньогрецької думки — тієї, що розуміла творчу силу 
світової матерії як взаємодію двох вічних начал — чоловічого і 
жіночого. Втім, ця думка присутня в багатьох давніх філософіях 
і не чужа народнопоетичній космогонії.

Слід сказати, що збірка «Вересень» не вичерпувалася тими двома 
поетичними рівнями, про які ми говорили вище. Були в ній і 
побутові замальовки з життя села, не позбавлені соціального 
навантаження, а часом і з відблиском історичної трагедії на 
долях людей («Одна Марійка, друга Стефця звалась...»); і лірич
ні образки рідного Поділля, що складалися на негучний патріо
тичний мотив («Там, на рідній межі...» та ін.); і поезія об’єк
тивного письма з колоритними картинами житейської буден
ності, точними реаліями, зірким баченням подробиць, виразно 
окресленими людськими постатями («Широка вулиця, зеле
на краєм...»). Поет ставить не лише філософські запитання: 
«Чи відаєш ти, хто ти?», — а й  соціальні: «Село моє, що сталося 
з тобою?».

Взагалі вже тоді поезія В. Свідзинського поставала як не позбавле
на різноманітності тем, мотивів і форм, у ній згадувалися різні 
можливості розвитку. На жаль, сьогодні це видніше, ніж тоді. 
Тоді ж критика, слушно закликаючи поезію до політичної і со
ціальної активності, часто-густо не враховувала, що можуть 
бути різні міри і форми цієї активності; що людину соціалізму 
формує не лише прямий громадянський пафос, а потрібна їй і 
загальна душевна й емоціональна культура; стосовно ж саме 
В. Свідзинського було спостережено лише недостатність зов
нішніх ознак сучасності в його поезії, а її внутрішнє багатство 
не побачено. Вводила в оману й «анахронічна» тихість його го
лосу, скромність, урівноваженість, самозосередженість, що 
сприймалися за бажання триматися на периферії соціального і 
духовного життя.

А в нього й справді з самого початку «тихість», тобто зрілий роздум 
і зажурений спогад, переважали юнацький запал і неспокій
ність, а якоїсь авангардистської невситимості чи молодоге-
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ніївських амбіцій, часом таких необхідних для поетів великого 
масштабу і, особливо, новаторських нахилів, — у нього й зовсім 
не бувало. Без удаваної скромності, зі спокійною правдивістю 
він характеризував себе самого таким, яким себе бачив:
Не метає вогнів блискавиця 
В замисленім співі моїм,
Ані бою смертельная криця 
Не гримить і не іскрить у нім.

Я плеканець полів сумовитих
І тиші гробових гаїв,
Я над озером днів пережитих 
Віти серця глибоко склонив.

Але прикро помилився б той (і помиляється!), хто за цим убачить 
оту знану, таку собі злиденно-сентиментальну постать загумін- 
кового українського «співця». Самообмеження — це ще не об
меженість, а часом і зовсім навпаки. Зрештою, Володимир 
Свідзинський як поет набагато більший за того, ким він уяв
лявся собі самому і, на жаль, загалові своїх сучасників. 
Український читач, українська література ще тільки відкри
вають його для себе... Є у Свідзинського сумовита поезія про 
осінь, що збирає сухозлітку листя та стебельну ламань. І я так 
само тепер ходжу, каже поет, збираю сухозлітку «того, що мо
лодість дала, а я загубив так необачно».
Коли б зібрати якнайбільше!
Нехай тоді глуха зима,
Нехай залізо самоти,
Я б засвітився сам од себе...

Не нам віднайти те, що поет утратив на дорогах життя, але якби 
нам «зібрати» бодай те, що він на цих дорогах зберіг, і все те 
поновити, то й тоді він би «засвітився сам од себе» і сяяв би для 
людей нового часу дивним світлом. Вихід «Поезій» (1986) 
В. Свідзинського — добрий початок.

І Іе справді дивний поет, а з певного погляду для передвоєнної 
української літератури чи не унікальний. Йдеться про неймовір
ну душевну і поетичну стабільність у добу неймовірних грома
дянських та творчих еволюцій; і йдеться також про те, що він 
чи не єдиний на ту пору поет, мистецька доля якого позначена 
безперервною лінією творчого зростання в раз обраному 
напрямку, хоч це і видно тільки тепер. У всякім разі, верховина 
його творчості — це не збірка 1922 року «Ліричні поезії» і навіть 
не збірка 1927-го «Вересень», але збірка 1940 року «Поезії» (яка, 
зрештою, містила вірші і з попередніх книжок, бо своєрідно
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підсумувала поетові здобутки) — і це вже само собою вельми 
парадоксально. Читаючи ту збірку сьогодні, неважко пере
свідчитися, що для 1940 року то було явище безпрецедентне. 
Дехто із перетомлених безпробудним «ураканням» читачів одра
зу ж зауважив це; у згаданій вже публікації журналу «Прапор» 
упорядник її Б. Василенко наводить один із тогочасних чи
тацьких відгуків: «Багато років не з’являлась в українській лі
тературі така витончена, така майстерна, така сповнена враз
ливості життя книга поезії...»1 (До речі, редактором книжки був 
Юрій Яновський.) Це була суща правда, та, на жаль, читацький 
загал, коли б і міг, то не встиг її оцінити, бо незабаром почалася 
війна; з нею ж урвався і творчий шлях поета, якого спіткала 
трагічна загибель під час евакуації.

Тодішня літературна критика не спромоглася на путнє слово про 
«Поезії», проте встигла зауважити незвичайність цієї книжки і 
відповідно на неї відреагувати. «Чудно дивитися на сторін
ки “Літературного журналу” за 1940 p., коли бачиш там вірші 
В. Свідзинського, іноді моторошно стає, коли читаєш збірку 
його поезій»2, — щиросердо зізнається рецензент журналу 
«Радянська Україна». Що ж його так настрашило? Читаємо 
далі: «...Чаклуни, князівни-ящірки, страхітливі звірі — єдині 
герої цих віршів. Поет створює якийсь фантастичний ілюзорний 
світ, світ поганських забобонів, старовинних казок. Він тягне 
нас в сиву давнину, його пейзажі нагадують нам про ті часи, 
коли дикуни обожнювали сили природи, бачили в її явищах 
боротьбу добрих і злих сил... В. Свідзинський великий майстер 
і в його пейзажах є щось своєрідне і поетичне, але яке воно 
далеке від сучасності. А мова — архаїзована, насичена вже давно 
непотрібними поняттями з старовинних заклять. Навіть роз
ширення поетичного словника йде, головним чином, за рахунок 
старих, забутих слів».

Той, хто, ознайомившися з такою вельми інтригуючою характе
ристикою, взяв би до рук саму збірку і перечитав її, був би дуже 
спантеличений і, може, навіть розчарований. Бо з усіх обіцяних 
«жахів» хіба що знайшов би в одній поезії використання мотиву 
народної казки про князівну, перетворену чаклуном на ящірку, 
та в одній баладі прочитав би про «звірів, дивних постаттю», 
що вночі виходять із лісу подивитися на вогні міста і, поклавши 
на лапи «чола, повні темних дум», «цілу ніч лежать, зітхаючи». 
А в решті ж поезій (їх у книжці понад шістдесят) не здибав би

■Прапор. -  1968. -  № 1 .-  С. 56.
2 Радянська Україна. — 1941. — № 1. — С. 102.
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і таких постраховин. І ніякого «фантастичного ілюзорного" 
світу», а звичайний світ природи, відтворений переважно 
реалістично-описово і лише інколи — з елементами поетичної 
уяви та народнопоетичної символіки. І ніякої «сивої давнини» 
(хіба що переклади з Гесіода та Овідія!). І ніякої мовної архаїки 
(а тим паче спеціальних «понять з старовинних заклять»), якщо, 
звісно, не брати за архаїку саму народну українську мову, 
у В. Свідзинського гнучку, лапідарно-точну і вищою мірою 
вирафіновану. У чім же річ? Рецензент шахрує? Специфічні 
прийоми тодішньої критики? Ні. Автор, мабуть, цілком щирий. 
Просто стався отой знаний із рефлексології парадокс з овалом. 
Рецензентові — чого з ним уже ряд років як не траплялося — 
потрапила на очі книжка, котра нібито й була поезією і разом з 
тим настільки відбігала від терпляче вироблених уявлень про 
добромисну поезію, що це його жахнуло. Якби автор був не- 
добромисний (певно, припускав подумки рецензент), обійшлося 
б без рецензії — «оцінку» дали б інші. Якби автор припускався 
окремих помилок, рецензент терпляче б їх йому з’ясував і 
пораяв би, як їх виправити, а надалі й зовсім уникати. Якби 
автор дворушничав, натякав, пробував щось протягти, рецензент 
швидко загнав би його на слизьке. Але нічого такого не вия
вилося. Просто поет писав так, ніби на світі зовсім не існувало 
тих понять про поезію, якими керувався рецензент і які були 
для того єдино правильні. Приголомшеному рецензентові ли
шалося войовничо самоусунутися, опасенно вдавшися до ви
пробуваного сакраментального кліше про «несучасність» поета, 
що він і зробив (стаття так і зветься: «Поза часом і простором», 
на конкурсі найпопулярніших назв ця напевне б здобула пер
шість, дарма що вік її нетривалий).

Своєрідність позиції В. Свідзинського, його принципова відмова 
від «календарного» та всякого іншого службового, «обов’язково
го» виявлення своїх громадянських почуттів і поглядів (а тим 
більше від патефонного славословлення певних осіб) зовсім не 
означала — як це здавалося декому з його критиків і недобро
зичливців — неприйняття нової доби, нового життя. Він це жит
тя приймав і працював для добра радянського суспільства. Але ро
бив це по-своєму, в тих формах, що відповідали його таланто
ві. Фальшу ж, і громадянського, і естетичного, твердо уникав.
І, звісно, не сприймав як добре те, що було зле, що кидало тінь 
на велику ідею, завдавало шкоди справі побудови справедли
вого суспільства.

Образ цього чесного, відкритого до життя поета нічого спільного не 
мав з образом «внутрішнього емігранта», індивідуаліста-відлюдька
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чи «тихого», пасивного опозиціонера, яким його малювали во
йовничі догматики-вульгаризатори, а потім недруги соціалізму 
й української радянської літератури з табору націоналістичної 
еміграції. Він щиро шукав шляхів до серця сучасника, хотів 
належати своїй добі, своєму суспільству; як казав Володимир 
Маяковський — «хотел быть понят своей страной». І, зрештою, 
країна, доба його не відкидали — всупереч деяким своїм само
званим «речникам».

І був він — як, мабуть, і кожен справжній поет — сучасний. Тільки 
не так зовнішніми реаліями, як внутрішнім сенсом своєї поезії, 
її життєлюбним, людинолюбним, гуманістичним спрямуванням 
(що за великим, а не формальним рахунком відповідало найви
щій суті соціалізму як ідеалу людського суспільства). А в чо
мусь — парадоксально, що тоді це не було, та, мабуть, і не могло 
бути зауважене, — в чомусь і полемічно сучасний. Щоправда, 
він ніколи не вправлявся в так званім підтексті, та й іронічні 
кпини були не для нього. Лагідна простодушність його візій і 
медитацій не насторожувала сучасника і тим давала можливість 
часом наївно і м’яко називати речі своїми іменами. Є в нього 
поезії, ширший зміст яких (може, часом і мимовільний) стає 
очевидний лише в наші дні, для людини нашого часу, з її до
повненим і скоригованим уявленням про минулу добу. Така, 
наприклад, поезія 1939 року «Блукаю вдень то в луках, то в 
гаю» з прозорою думою про невідворотні оказії життя та про 
трагічно втрачених друзів:
І з темряви, з Великої розлуки 
Звучать давно безмовні голоси.

Така і раніша (1934 р.) поезія «Ти, уст моїх слово вірне», що є в істоті 
мужнім і визивним, за всієї скромності й ненавмисності, деклару
ванням свого дуже як на ті часи неординарного (хоч воно і може 
виздатися вельми старомодним) поетичного кредо:
Ти, уст моїх слово вірне,
Перейди за темряву, що вгорі,
Над сонним пониклим світом 
Доторкнися до слуху зорі.

І скажи: «Зірнице, ти — сонце.
І я од світла іду.
М оє світло — ім’я йому розум —
Сія в земному саду.

Він прямий і високий — розум;
У нього прекрасне чоло.
Йому покірні камінь і води,
Залізо, вогонь, зело.
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А сам він не може коритись.
Нічиїх не обійме колін...»

Певно, багатьом із поетичних сучасників такі декларації здавалися 
загальниковими, книжно-абстрактними, а то й банальними. 
Але ми сьогодні можемо бачити їхню вельми конкретну й наси
чену, чітку й неперехідну громадянську змістовність, не знеці
нений попри всі переоцінки гуманістичний сенс. Великий і не
одмінний парадокс у тім, що деякі «абстрактні категорії» саме 
тому дружно шельмують за їхню «абстрактність», що вони ма
ють властивість ставати певної доби останнім притулком люд
ської конкретності; біг часу відслонює для нащадків, оприлюд
нює цю їхню людську конкретність, їхній точний громадян
ський сенс.

Однак річ не лише в тім, що наша доба збагачує прочитання бага
тьох неочевидно, ненавмисне цілеспрямованих творів доби ми
нулої. Щодо поезії В. Свідзинського, як і в багатьох інших ви
падках, справа є ширшою й складнішою. Вся її природна тка
нина, вся її внутрішня структура, її глибинний сенс постають 
інакше, значиміше, універсальніше в світлі пізніше набутого істо
ричного і літературного досвіду. Володимирові Свідзинському 
випала доля тих поетів, які набирають остаточних розмірів та 
остаточної значущості свого обличчя з бігом часу і які для на
щадків можуть важити чи не більше, ніж для сучасників. Не 
йдеться про те, що, мовляв, «велике бачиться на відстані»; 
просто панівний настрій кожної доби має тенденцію виступати 
як усеосяжний і всеохоплюючий, як такий, що вичерпує всю 
проблематику буття; і лише згодом виявляється його неповнота 
і невседостатність, і повертають собі питомий сенс інші, ігно
ровані сторони життя, інакша, нескасована і нескасовна про
блематика; в історичній перспективі доба набирає необхідної 
стереоскопічності. Можливо, на декого із тямких сучасників 
В. Свідзинського окремі його вірші справляли гостріше й без
посередніше враження, ніж вони можуть справити сьогодні. 
Проте у загальному хіба сьогодні випадає оцінити скромний 
стоїцизм малознаного поета, який упродовж майже тридцяти 
років лишався незмінно вірний собі, сповняв свій чесний труд, 
не чекаючи винагород і визнання, і готовий був прийняти суво
рий виклик долі, тверезо усвідомлюючи обмеженість своїх сил 
і можливостей, проте спокійно знаючи, що людина завжди, 
попри свою людську малість, може залишатися людиною і 
справджувати своє людське призначення "на землі; що в гіркому 
людському самообмеженні є точка, за якою ти стаєш повно
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владним володарем усесвіту, позбавити якого тебе можна відте
пер лише разом із життям:
Холодна тиша. Місяцю надламаний,
Зо мною будь і освяти печаль мою.
Вона, як сніг на вітах, умирилася,
Вона, як сніг на вітах, і осиплеться,
Три радості у мене неодіймані:
Самотність, труд, мовчання. Туги злобної 
Немає більше. Місяцю надламаний,
Я виноград відновлення у ніч несу.
На мертвім полі стану помолитися,
І будуть зорі біля мене падати.

Мабуть, у кожного справжнього поета потреба самовиявлення то
тожна з потребою самоутвердження, подолання своєї відокрем
леності від світу, духовного опанування світового буття. Одні 
вдовольняють цю потребу шляхом саморозпросторення, завдя
ки своєрідній духовній «агресивності» й невситимості; вони 
ніби «екстраполюють» себе на весь світ (і тут велика небезпека 
вкинутися в пусту претензію, як то, зокрема, засвідчувала гло- 
бально-розгониста словесність деяких епігонів «шістдесятниц
тва»); інші ж зосереджуються в собі, відмовляються від зовніш
ньої активності заради пошукування внутрішньої точки дотор
кання до потаємного пульсу космічного буття (і тут можна 
зрутиніти на примарній мікрометафізиці душі, якщо не мати 
невсипущого критичного духу або того здорового народного 
ґрунту, що його посідав В. Свідзинський). І так само, як для 
перших підставою натхнення є прилучення до всієї багато
манітності людської діяльності й радісне збудження від неї, так 
для других нею є цнотлива відстороненість від житейської суєти 
і внутрішня тиша.

Тиша і самотність — найчастіше вживані у В. Свідзинського по
няття, найпостійніше означення пошукуваних ним обставин 
для духовного самовиявлення. Це, власне, все, чого він хотів 
від життя. Як мало і як водночас багато для тих днів, майже 
нездійсненно! Було б сліпотою вбачати тут безтямну міщанську 
нехіть до історичних клопотів доби, механічне неприйняття її 
великостей, нездатність на резонанс їм чи оте одвічне метику
вання навкіл зручних Грунтів під спасенну «хату скраю». Такий 
душевний настрій витворив би хіба оспалого салогуба чи зло
стивого обивателя-сліпака, а ніяк не сердечно-цнотливого і за
думаного поета. Для В. Свідзинського чесне (і, якщо вдумати
ся, мужнє!) виборювання свого права на «тишу» і «самотність», 
тиха і лагідна впертість на цім — були не «втечею від життя»,
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а — в певному сенсі — швидше втечею до ЖИТТЯ. До ТОГО ЖИГҐЯ7 
де він міг бути самим собою і зуважитися па тих аспектах буття, 
котрі відособлені від минущих і поверхових самоусвідомлень 
доби.

Власне, «тиша» і «самотність» — це підставові передумови цілого 
роду поезії, який завжди існував та існуватиме як одна з ланок 
людської духовності й призначення якого в тому, щоб «звести», 
спорозуміти людину з природою, з усесвітом, усунути штучні 
ланки поміж ними, поставити людину перед великою очевид
ністю космічного буття і свого інтимного зв’язку з ним. Вони, 
ці «тиша» й «самота», можуть здаватися чимось загальниковим 
і абстрактним, причому емоційно однотонним і змістовно зву
жуючим: якийсь запізнілий позов небуття буттю. Насправді ж 
вони дуже об’ємні, різноякісні й духовно індивідуалізовані, 
з необмеженим внутрішнім діапазоном; у кожного такого поета 
це свої різновимірні світи. І далеко не завжди тут негативна чи 
пасивна позиція щодо життя, чиясь приватна і стороння пре
тензія до його неухильної ходи, — часом саме навпаки: шукан
ня чистішого й теплішого, любовнішого, більше «синівського» 
стосунку до нього, і якогось глибшого струменю міжлюдської 
солідарності.

«Самота» В. Свідзинського — це, скажімо, не драматична філо
софська самота Сен-Жона Перса або, якщо брати ближчі вели
чини, не гіркувата, саркастична й інтелігентно-артистична са
мота Євгена Плужника. «Самота» В. Свідзинського — покійна, 
добра і роздумлива, а його «тиша» — м’яка, ненапружена, врів- 
новажлива. Це самота вивільнення від випадкового й дріб’яз
кового задля сутнього; це тиша неперервного самонародження 
життя, тиша триваючого дива самоусвідомлення і щоразу ново
го відчування своєї глибинної причетності до великого й радіс
ного кругообігу природи. І тиша й самота такі — святі, бо є си
нонімом таїни одвічного творення.

Звісно, є у виборі В. Свідзинського і мотиви «злободеннішого» по
рядку. Скажімо, інколи вириваються промовисті свідчення, як- 
от у одній поезії 1932 року, де він просить «сизого голуба вечо
ра» злетіти іздалеку — «з мого ясеневого краю» — і оповісти, чи 
там ще зорі несмучені, тихі вони не стурбовані? — просить 
«злобивий сум омирити»... Або в іншому вірші, 1933 року, ніби 
між іншим зізнається, чим ще любий йому дрімучий бір: «Ні 
огидних слів, ні погляду ворожого!..» Та то лиш побіжні, хоч і 
багатозначні обертони, винесені зі злоби дня.

Тут можна було б вигукнути: так ось у чім річ! Ось що його штов
хало до «самоти»! Навіщо ж мудрувати, коли все ясне. Що ж,
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це, може, було б і ефектно, але не зовсім правоможно, принай
мні не вичерпно. Більше і глибше говорить В. Свідзинський 
про інше.
Як тихо тут: земля і сонце!
Уже ліщина попустила 
Свої світильники довгасті,
І крихко розцвітає ряст.

Як мирно тут: тобі на руку 
Упала скакавка плеската.
В воді озерець джерелянки 
Кують задуму лісову.

456

Побудьмо тут. Тут всі дороги,
Щ о землю, втомлену любов’ю,
Вели до нас, її найменших.
Побудьмо тут на самоті.

Миродайне усамотнення у В. Свідзинського — це не відключення 
від світу, а підключення до нього за одночасного збереження 
своєї індивідуальності; це солідарне устосункування до авто
номного життя природи, усвідомлення себе часткою космічно
го процесу в його скромних буденних виявах — усвідомлення, 
так заглушуване щоденно колотнечею; ширше — це інтуїтивне 
протистояння отому самому «відчуженню» людини, знелюд- 
ненню її, спроба повернути її природну універсальність і ціль
ність, але не шляхом гігантизму чи постулювання якоїсь філо
софської точки опертя, а в одухотворенні, утепленні звичайних 
рутинних стосунків із землею, в сердечній уважливості й спо- 
чутливості до неї, «самотужки» — в розрахунку на скромні люд
ські сили.

Тут і є його, В. Свідзинського, специфічне: приязна уважність до 
життя природи, загострена (але ненавмисна, ніби мимовільна) 
спостережливість і — що найхарактерніше — якась світла су
мирність у думці про людину: «Тут всі дороги... вели до нас 
її» — землі — «найменших». Це цікавий і зворушливий мотив 
на тему людини й землі: ні чванькувата погорда всепотужної 
людини з превеликої літери, ні пафос упослідження, змалення 
людини перед сліпотою чи мудрістю природних стихій: бо хоч 
люди і «найменші» створіння землі (здатні усвідомити свою 
малість? Якась мікроскопічна живина не є в цім сенсі наймен
шою: вона «безрозмірна»), — але «найменші» як наймолодша і 
найчуліша дитина. Як ті, кому ще багато треба придивлятися й 
думати, і вдосконалюватися, щоб осягти величну доцільність і 
гармонію природи, піднестися врівень із нею. Кому за доброї
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спочутливості до землі дасться побачити все безмовне піклу
вання землі про людину: адже до неї ведуть «всі дороги» землі, 
«втомленої любов’ю»... Цей щирий і зворушливий мотив, пев
но, постав у В. Свідзинського не без впливу античних авторів, 
яких він студіював і перекладав, та народного світогляду; хоча 
й у світопочуванні сучасної людини він певною мірою закорі- 
нений, тільки буває притрушений фразерською половою хрес
томатійної гігантоманії. До речі, не розбишацький оптимізм 
«завойовника природи», а настрій, близький до того, який ба
чимо у В. Свідзинського, супроводив здебільше великих знав
ців та дослідників природи, велетруджеників науки.

Поряд із «самотою» у В. Свідзинського майже завжди йде «мовчання» 
як ще один елемент його тріади («самотність, труд, мовчання»).
Ось милий брат мій віддаля 
М ене гукає в неспокою.
Н і, не озвуся, потаю 
Задуму й самоту мою  
І те, що зріло самотою.

Його мовчання — дуже об’ємний стан духу. Є в нім і щось від тієї 
одвічної заздрої недовіри поетів — жерців слова! — до слова 
(знамените тютчевське «мысль изреченная есть ложь»), від тієї 
проблеми, що її так з’ясував О. Потебня: «всяке розуміння є 
водночас і нерозуміння». Є і повага до святості слова, небажан
ня прилучатися до епідемічного словоблудства: є очевидна гро
мадянська чеснота. Але не лише це і, може, не найбільше це. 
Головне — це охоронити свою внутрішню тишу, дати їй визрі
ти, виступенюватися до духовного екстазу.
Я буду шукати тиші.
Тиша на заводях ставу 
Стелить листя кругляве.
«Тихосте, тише, по чому 
Пізнати близькість твойого дому?
П о вогні, що не гнеться од вітру,
По сонних пушинках на рівнім піску,
Чи по чорних колоннах, смарагдом прояснених?»
-  Ні по колоннах, ні по вогню,
Ні по пушинках на рівнім піску.
А  так:
Будеш один на луці,
І зійде ранок на правій руці,
І промовить голосом лядвенець рогатий,
Щ о сплітає золотаві китиці в траві:
«Тихий дунай, тихша земля,
Найтихше сонячне світло.
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Мир тобі, спокій тобі!
М ої китиці од сонця».
То як зачуєш такі слова,
Знай:
Душа твоя — оселя тиші.

На лагідних високостях такої зречено-екстатичної тиші (проте не 
містичної, а швидше від народнопоетичної філософії), тиші 
добродайної і споєної цілосвітньою любов’ю, розкриваються 
дивні зв’язки між речами, яких не бачить тверезо-діяльне око, 
і чути мову, якої не вчує марно-розбірливе вухо. А втаємничи
тися в мову природи — то найбільший здобуток для нашого 
поета, бо:
Ніхто ж  не скаже нам того,
Щ о добра крапля дощова.

Отож В. Свідзинський не просто спостережливий, знаючий і тям
кий описувач природи, а її прагнугций тлумач і співумисник. 
Природа для нього сповнена живих діючих сил, вона для нього 
незупинне диво, і він щоразу пробує схопити її незбагненні 
чародійства. Тут у нього лучаться і щось від античної мудрої 
наївності з її баченням філософської проблематики крізь най
елементарніші з’яви буття, і народний анімізм, поганська ри
туальність, здорова народнопоетична «містика» (особливо в ба
ладах та казкових поезіях) — те естетичне переживання істо
рично-глибинного донаукового народного світогляду, яке так 
налякало згадуваного вже рецензента і яке, щедро й невимуше
но живлячи поетичну уяву містким пластичним матеріалом з 
просторої і рухливої підсвідомості, вкупі з ледь чутним настроєм 
«природничої» сюрреалістичності надає зовні традиційній пое
зії В. Свідзинського «на теми природи» внутрішньо сучасного 
модерного характеру.

Природа для нього — це не просто одна з тем, місце душевного 
перепочинку, один із зарезервованих притулків для велемовно
го гоєння душевних ураз. Це для нього весь осередок жит- 
тєдіяння, де людина закорінена сповна і незримо; це весь кон 
її метафізичного дійства — і тому рефлексія над природою є в 
нього рефлексією над цілістю життя і людської долі, над при
значенням людини і сенсом її буття, як і над власною осо
бистістю, індивідуальною долею. Здебільше людина в нього 
просто незримо присутня в природі, ніби «закодована» в ній, 
і тому естетичне входження в неї є водночас і входженням у 
істоту людини. Проте часом ці два плани в нього незчленовані 
й символічно співвідносяться, як-от у тих поезіях баладного
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характеру, де в дусі поетики народних вірувань, суб’єктивно" 
трансформованої його творчою уявою, антропоморфічні сили 
природи вочевидь утручаються в людську долю, нав’язують ве- 
лезначний діалог із людиною, підстерігають її потаємний роз
дум. Тоді поезія В. Свідзинського стає тривожнішою і драматич
нішою («Відколи сховав я мертву голубку...», «Аби заснув, при
ходиш крадькома...» та ін.), створює складніший і специфічніший 
образ людського життя.

Але й у поезіях іншого роду, які ніби ж є простою об’єктивацією 
природних з’явиськ, завжди відчувається проекція на людську 
сферу. Часом обсервація цих природних з’явиськ розростається 
в нього на епічну (і за манерою, і за добротністю словесної 
кладки) картину, як-от у розповіді про «одіссею» малого зерня
ти, несеного вітром («Біла пушинка пливе над сіножаттю — легке 
суденце»; до речі, гекзаметр тут лише підкреслює глибший «антич
ний» характер натурфілософії В. Свідзинського), — і знов-таки в 
читача вона змістовно асоціюється з одіссеями роду людського, 
з його історичним і «космобіологічним» образом, який пред
метно постає в химерній подобі, в чужому життєписі. Поетичні 
оповіді В. Свідзинського про якісь природничі явища — це 
кожного разу закінчений сюжет певного буття, вичерпана при
года думки, вивершений роздум про феномен життя, доконана 
цілість його переживання. Зі своєю, кожного разу неповторною 
драматургією. Якщо, скажімо, в поезії «Потьмилася небесна 
синьота!» це психологічний вияв недовідомої взаємодії природ
ного феномена і перебігу людського марення, то в «Огні» — 
майже сентиментальний, якби не такий тепло безпосередній, 
«діалог», безслівний, душевно зглиблювальний діалог автора зі 
своїм німим двійником-помічником — робочим вогником, свід
ком і спільником усіх його трудів і мирної самоти; інтимне 
порозуміння людини з добрими, «гномічними» силами землі, 
силами, ніби й викликаними до життя саме облагородливим, 
одухотворливим впливом людини на навколишній світ (як спо
чутливий відгук природи на людський дух), — ось що становить 
тут замирену внутрішню колізію, таку характерну для поезії 
В. Свідзинського.

Проте ця поезія, мабуть, здавалася б трохи ідилічною і благодуш
но-споглядальною, якби не той інстинкт неспокою, інтуїтивне 
відчування таїни й неспогаданності природного життя, які влас
тиві В. Свідзинському і тримають його весь час на грані душев
них небезпек, або, як гарно окреслив • згадуваний вже О. Зі- 
линський, «між загадкою й щастям», а часом і вносять у неї
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імпульси дитячого пізнавчого ризику в передчутті новизни й 
незнаності:
Чи хлопчик я?
Так хочу дохопитися рукою до гнізда,
Д е блискавка лежить,
Як вовною обтулена змія.

Йому притаманна потреба бачити більше за видиме і далі за мож
ливе, а для цього замало однієї лиш гостроти вдивляння.
Коли ти була зо мною, ладо моє,
Усе було до ладу,
Як сонце в саду,
А тепер розладнався світ, ладо моє.
Встала між нами розрив-трава.
Розрив-трава високо росте,
Розірвала ночі і дні.
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Стало тяжко нести мені час. 
Туга рве мислі мої,
Як буря метає снігом.

Я знаю: усе вмирає.
Квітка у полі,
Дерево в лісі,
Дитина в місті.
Усе вмирає, ладо моє.
Не в одні двері приводить нас вечір,
Не в одному вікні вітаєм ми ранок,
І забув я творити казку.
Так гостро дивлюсь,
А  бачу тільки видиме,
Тільки можливе, ой ладо моє.

Ось точка, до якої стягуються всі поетові пошукування того душев
ного стану, в якому б відкрився внутрішній зв’язок речей. Такі 
важливі стосовно цього «самота», «мовчання», «тиша» — всього 
лиш передумови, забезпека цього стану, і тим їх треба; а серед 
них має тихо і рівно пломеніти духовна любов, що розпросто
рюється на все суще, вводить поверх позірності в позавидиме й 
позаможливе, де твориться казка буття і щастя: віднова солод- 
ко-таємничої єдності людини й природи, людини і космічного 
буття.

Житейська і метафізична проблематичність такого душевного ста
ну зроджує в поезії В. Свідзинського мотив утрати, то немину
чої, то пов’язаної з провиною; так само мотив цінності недоці- 
неної миті; найчастіше вони виливаються в нього в ліриці спога-



ду, що її чудовими зразками можуть бути такі поезії, як 
«Я пам’ятаю по дощі...» або «І час далекий, і земля далека»:
Далеко він, той вечір, і не встане 
Сіяти знов над світом молодим;
Ні паростком не похитне малим,
Ні зглибока ув очі не погляне.

Навіщо ж він як мариво, як мрево,
Весь вік стоїть у спогаді моїм?
О пам’яте! Ти мов розкішне древо,
Поставлене над горбиком німим.

Мотиви емоційних та духовних утрат, невдержності миті здебільше 
пов’язані у В. Свідзинського з поетичною ідеєю минущості 
життя; проте нерідко домішується і гіркота власної необачності 
чи безпорадності; тут виказується зворотний бік тієї душевної 
делікатності й цнотливості, які є браком житейської наваль
ності, навратливості, «агресивності»; тієї певної недовіри до 
цінності активної житейської дії, яка дістала свій вияв у культі 
самоти, мовчання, тиші, що, отже, має також і свій негативний 
знак навіть у межах власного ідеалу. Та сприкрення власною 
невдатністю злагідніються у В. Свідзинського як суб’єктивною 
філософською резиґнацією, що змирює докір і жаль за втраче
ним, так і елементом трохи зверхнього, трохи лукавого народ
ного фаталізму. Щодо першого, тут виявилася його сердечна 
людська вдача: його доброта, неремство, змирливість, якась 
внутрішня поблажлива наперед готовність до неуспіху; щоб її 
відчути і водночас відчути тиху душевну силу цієї лагідної су- 
мирливості, варто прочитати бодай поезію на одвічну тему сто
сунків творця і публіки — зауважте, з якою відмінною від усього, 
що ми про це чули, м’якістю, самоіронією, а водночас і пев
ністю себе звучить вона:
Наклав на лук очеретину,
Засмолену в кінці —
Переспівала гай високий,
Упала на луці.

А там ходив товар безглуздий,
Лінива вагота,
Та й потрощили цівку-стрілку 
Повільні копита.

Шкода мені! А я так пильно 
Оглянув очерет!
А я до сонячного блиску 
Метав співучий лет!

ЛІТЕРАТУРНІ І Вон Д зю б а  \  3 KPUHUUl

ПОРТРЕТІ! ..............  Ч  Д  J у



463

Ти -  зрадниця, ти, смоло чорна!
Кладу на тебе гнів:
Навіщо я дитину літа 
У тьму твою вмочив?

Щодо другого ж, то роздум про життя, про щастя, про долю у В. Свід
зинського (хоч і є він уже плодом набутої духовної культури, 
індивідуального духовного досвіду та індивідуальної життєвої 
настанови, суб’єктивної рефлексії) часто, якщо не переважно, 
ведеться в дусі народної поетичної філософії, як вона відбилася 
в казках, баладах, притчах, прислів’ях, повір’ях; в дусі зглиблю- 
ючого символізму і водночас остудливого гумору, що випливає
із віковічної «притерпілості» і своєрідного усвідомлення по
ставлених людині берегів. Таку злуку індивідуального — спогля
дального — і народного — символічного — мотивів щастя-долі 
знайдемо, наприклад, у такій от поезії 1928 року:
В текучім блиску стигне жито,
А  суголовки — ріки цвіту.
Я тими цвітами бреду,
Шукаю долі, не знайду.
— Ти пам’ятаєш ту пір’їну,
Щ о бистрий голуб упустив 
Перед тобою на долину?
Ти не підняв її, не хтів...
«Однаково одняв би вітер!»
— А пам’ятаєш, край узлісся 
Тобі під ноги, в мертве листя,
Упав орішок лісовий?
Ти занехав його, а твій...
«Давно б зотлів орішок той!»
— А пригадай, як на поляні,
Під першим льодом, у воді,
Кружало срібне ти наглянув.
Ти не добув його тоді...
«Прийшла б весна, воно б розтало!»
В текучім блиску мліє жито,
А суголовки — повінь цвіту,
Я тою повінню бреду,
Шукаю щастя... Чи знайду?

На поезії В. Свідзинського лежить печать високої зрілості. Йдеться 
не просто про зрілість думки й вислову (які можуть бути пло
дом виучки), а про зрілість, сказати б, усього психічного комп
лексу, всього душевного ладу. Позначився на цім і змужнілий 
вік поетів, його великий душевний досвід. Багато було пережи
то, продумано і зважено, поетична мисль нахистилася оперува
ти вагомими узагальненнями і в потрібний момент брати собі

462



на поміч спогад; вона набрала «резюмуючого» характеру. Пред
метом її стали не стільки окремі оказії життя, скільки все життя 
як цілість, як людська данність і доля, як гуманістична пробле
ма і загадка буття. А ота якість його поетичного сприймання, 
про яку вже йшлося: наївне «античне» бачення всезначущого у 
предметно-особовому, бачення матеріально-розчленованого як 
втягненого у всеприявний космічний плин буття, — поглиблювала 
узагальнюючий характер його поезії, доводила її до символічності.
І навіть у його, може, цілком локальних, із погляду суб’єктивного 
задуму, картинах, у суто особовій ліриці ми схильні добачати щось 
ширше, якісь «епохальні» символи.
Урожай був шумкий, високий,
Лежала густо медова жень.
Я знайшов на стерні сліпоокій  
Один колосок за день.

Я пізно прибув, невчасно.
Одгримів огневий коповіз.
На межі, серед квітів пригаслих,
Бачу втиснений слід коліс.

Було зерна дорідного здобіль,
Та не я щасливий возій.
На спустілому полі чорнобіль —
Як на зрубі, в гаю, сухостій.

Самотворним символічним ладуванням виповнюється недостат
ність реалій доби в поезії В. Свідзинського. Рідизна цих реалій 
не є чимось навмисним, установчим або чимось, що випливає 
з поетичного стосунку саме до цієї доби. Ні. Може, він і хотів 
би писати інакше, «сучасніше», «злободенніше», як радили ре
цензенти, — але не міг. Річ просто в типі його поетичного на
строю і мислення, в його віднесеності до позачасових начал 
буття. Адже ж так само небагато в його поезії і так званих «авто
біографічних моментів», відгуків його приватної долі (хоч уся 
вона, ця поезія — «автобіографія» його душі). Коли-не-коли зло
вимо якесь зізнання з його власного побутування («Рано проки
нусь...», «Ми уже зближалися додому», поезії-спогади, адресуван
ня до конкретних осіб, скажімо, дружини) — і відчуємо, що воно 
було не вельми радісне: але як стримано, затамовано, цнотливо 
говорить поет про свої душевні врази... Загалом же поетична ін
дивідуальність його не біографічного, а характерологічного по
рядку, і лірика його — це лірика не сильної особистості, а особ
ливого світопочування. Тому коло його обсервації, здавалося б, 
найвужче, але яка повнота роздуму про життя!
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Так само, всупереч звичному пов’язуванню символізму й узагаль- 
нювальності поезії з абстрактністю, безплотністю, надреаль- 
ністю, треба говорити про повноту реалістичної предметності у 
В. Свідзинського. В його поезії зичлива уважливість людського 
духу без кінця розчленовує початкову аморфну сірість буття, 
вихоплює з неї все нові й нові грані, невтомно її уречевлює. 
Для поета назвати річ, відшукатися до неї зі словом — означає 
вичленувати її з темряви небуття, пізнати, оволодіти нею. 
В. Свідзинський має слово-назву до кожної дії (як мало хто в 
українській поезії, він засвідчив стислу «підігнаність» українсь
кої мови до всієї розмаїтості явищ буття, її достатність і зруч
ність для уречевлювальної дії людського духу), і його «антична» 
неспішність і докладність називання, певна своєї достемен- 
ності, його густота називання світу — це гущина пізнавання, 
щільність входження світу в свідомість.

В українській поезії В. Свідзинський стоїть трохи осібно. Його 
пов’язували з неокласиками. Це слушно тільки частково. Вплив 
античной духовності та культура вірша, дисципліна вислову, 
певний раціоналістичний контроль над чуттєвою сферою — це, 
мабуть, і все, що в нього з ними спільного (і тут їхній вплив 
безперечний). Проте В. Свідзинський далеко не такий книж
ник, раціоналіст та «ідеократ», як, скажімо, М. Зеров, не каже
мо вже про незрівнянну енергію, енциклопедичність і розмах 
останнього. З неокласиків найбільше на В. Свідзинського впли
нув М. Рильський, близький йому спочутливістю до предмет
ного багатства буття, спокійною помічальністю, естетизацією 
буденності й отим пафосом уречевлення. Але й від Рильського, 
не кажучи вже про інших неокласиків, він відрізнявся більшою 
органічністю народнопоетичного світогляду і більшою безпосе
редністю інтуїції та підсвідомості, більшою розвільненістю вір
ша й слова, своєрідністю спектру настроїв та думок (тут не го
воримо про літературну масштабність обох постатей). Щось є у 
нього трохи спорідненого з раннім Тичиною — в характері іма- 
гінації, в музиці думки, в персоніфікаціях природи. Вище ми 
зіставляли деякі його мотиви з Плужниковими; тут додамо, що 
інколи вони близькі в способах збагачення і «прозаїзації» рит
міки, у виході за канонічні розміри, «перебиванні» їх тощо. 
Поза тим сліди його поетичної школи не так у сучасній літера
турі, як у народній поезії; книжні ж впливи були переважно 
наслідком багаторічної і подвижницької перекладацької праці, 
здебільше в античних зразках (втім, крім Гесіода, Овідія, 
Аристофана, перекладав він і «Слово о полку Ігоревім»); можна
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здогадуватися, що він брав уроки не лише в античної філософії,' 
епіки та драматургії, а й у античної лірики.

Загалом же поезія В. Свідзинського за своєї порівняльної кількіс
ної малості досить різноманітна і різнорідна за своїм характе
ром (особливо як  урахувати раніше не публіковане, тепер пода
не в книжці 1986 року). Аж дивно, що поет, котрий написав не 
дуже багато, здавався пасивним, відстороненим від буяння жит
тя (з тих, мовляв, хто «вариться у власному соку»), — насправді 
такий причетний до світу, такий багатий, різноякісний і много
ликий. Він і виразно суб’єктивний лірик, і епічний хист йому 
не чужий; журна задума і миродайний спокій споглядання так 
само йому притаманні, як і недовідома тривога екзистенції; 
чіпка помічальність і добротна реалістична описовість лучаться 
в нього з тим, що тепер звуть «еліптичністю» поетичного мис
лення, а пафос натуральності природи — з химерною міфотвор
чістю; і хоч не є він поетом ні раціоналістичним, ні дидак
тичним — імагінативним поетом його також не назвеш; його 
поезія — не так поезія уяви, енергії почування чи метафо- 
рично-асоціативного мислення (хоч усі ці елементи більшою чи 
меншою мірою в нього є), як поезія обсервації; проте у своїх 
обсерваціях В. Свідзинський високою мірою виборчий, сугес
тивний і зосереджальний; шляхами поетичної інтуїції він легко 
і невимушено увіходить у внутрішній потаємний взаємоплин 
речей, дає свій, підвладний критеріям загальної очевидності й 
водночас глибоко індивідуальний розтин світу; і це один із не
багатьох в українській поезії випадків, коли дар емоційного пе
реживання, гущина побутових помічань, розкіш предметної 
пластики злучилися з дисципліною думки, вирафінуваною ду
шевною культурою, заглибленою рефлексією і наполегливістю 
самоспоглядання...

На сьогодні очевидною є не тільки історична чи відносна (порівня
но до об’єктивних можливостей доби чи до того, що писалося 
тоді іншими поетами), а й абсолютна, неперехідна цінність пое
зії В. Свідзинського, яка ґрунтується на незгладимості люд
ського «я» і його згідності з усім обширом живого ~  на індиві
дуалізмі природної солідарності.

Не набувши популярності ні за життя, ні по смерті, Володимир 
Свідзинський не справив помітного впливу на сучасне йому чи 
наступні поетичні покоління. Проте його місце в українській 
поезії, в нашому естетичному самоусвідомленні взагалі — 
зростає і зростатиме. А національне і народне підгрунтя його 
поетики, його образної мови, його світопоєування таке глибоке 
й органічне, що деякі сучасні наші талановиті поети то в одному,
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то в іншому «мимоволі» внутрішньо споріднені з ним (хоча про 
прямий вплив, мабуть, не йдеться). Насамперед тут можна, мені 
здається, назвати Павла Мовчана з його філософсько-космо
гонічними мотивами, з переживанням світового буття як «му
чення» (вислів К. Маркса) одухотвореної матерії; нинішнього 
Миколу Вінграновського з його «екранізацією» душевного жит
тя на суверенну стихію природи й побуту та з його інтимним 
«поводженням» зі словом; почасти Леоніда Талалая з його за- 
глиблювальним поєднанням предметності й ліричності думки. 
А з іншого погляду — характеру усвідомлення творчої місії, не
залежності, непоступливості думки й слова -  Ліну Костенко. 
Та головне, зрозуміло, не в цьому. Головне — в об’єктивному 
значенні поезії В. Свідзинського. І в її вічному уроці, людсько
му й естетичному.

Сучасний поет, сучасний поцінувач поезії можуть повчитися у 
В. Свідзинського багато чого — і поваги до слова, і стилістич
них тонкощів, і чарів поетичної магії, і терплячості у виношу
ванні, виважуванні думки й слова, і мовчання як внутрішньої 
роботи самоозначення, і шукання скарбниць народної поети
ки, — але найбільше: гідності й сили бути самим собою.

(1968, 1987рр.)
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IpUHQ І Вісімдесят років тому, 5 травня 1907 року, у Чер-
RiflhrlP * І н*вцях’ У Р0ДИні буковинського літератора і народ

ного вчителя Дмитра Макогона народилася дочка, 
яку назвали Дариною. Здібна дитина виростала в 

атмосфері національно-культурних інтересів і демо
кратично-гуманістичних поглядів, що панували в ро

дині. Батьки прагнули дати дочці щонайкращу освіту. 
Після закінчення гімназії в місті Станіславі (тепер Івано- 

Франківськ), Дарина навчається у Львівському університеті 
(1928—1933). Рано виявляє інтерес до літератури і сама пробує 
писати. А вже 1930 року з’являється друком перша її новела — 
«Поема життя», підписана псевдонімом: Ірена Вільде. Відтоді 
«Ірена (згодом Ірина) Вільде» і стало її літературним ім’ям.

По закінченні університету молода літераторка працює в редакції 
тижневика «Жіноча доля», що виходив у Коломиї. Тижневик 
мав ліберально-феміністичне спрямування, водночас намагався

* Друкується вперше (подавалося до журналу «Україна», було відхилено).
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популяризувати знання з української історії та літератури, дру
кував кращі зразки української поезії від Шевченка до Тичини, 
а це за умов колонізаторської і шовіністичної політики пансь
кої Польщі мало об’єктивно прогресивне значення. На сторін
ках цього та інших українських часописів Ірина Відьде друкує 
кілька десятків оповідань, які привертають увагу і читачів, і кри
тики (одним із перших схвально відгукнувся на них блискучий 
есеїст і літературний критик Михайло Рудницький). 1935 року 
оповідання молодої письменниці відзначено літературною пре
мією імені Івана Франка.

1936 року вийшла збірка Ірини Вільде «Химерне Серце», в якій 
представлено частину її новел. Чимало з них і сьогодні справ
ляють враження органічною легкістю викладу, багатою, наче 
мимовільно-образною мовою і водночас психологічною витон
ченістю. Не знаю, чи була тоді Ірина Вільде під впливом Сте
фана Цвейга, але щось «цвейгівське» відчувається в артистич
ному зображенні найтонших порухів жіночої душі, в не позбав
лених мелодраматизму витончених інтимних колізіях її новел. 
А втім, ідеться не так про потаємні глибини кохання, як про 
його перші паростки в душах підлітків, поезію невинних «химер 
серця», невловні переходи народжуваного чуття і світлу тугу, 
з ним нерозлучну. Хоча зміст деяких оповідань уже складні
ший: проблематичність цілковитого взаєморозуміння навіть 
найближчих і найщиріших одне до одного людей («Вавілонська 
вежа»), сумовитий роздум про сенс і безсенсовість людського 
життя («Щастя»), суперечність між високими душевними пори
ваннями і брутальною шаблонністю життя («Добрі други» та 
ін.); подекуди вже пробувала голос думка про зв’язок між сфе
рами особистих і соціальних емоцій, а в «Повісті життя» — но- 
велі-притчі про Поета — декларовано орієнтацію на реалізм і 
підкреслено, що навколишній світ багатший за будь-яку уяву і 
може бути невичерпним джерелом творчості, треба тільки на
вчитися читати «сторінки повісті життя». Загалом книжка «Хи
мерне Серце» була свіжим явищем у тогочасній галицькій літе
ратурі і збагачувала її насамперед своїм тонким психологізмом, 
розробленням матеріалу з життя міської інтелігенції, гнучкою 
інтелігентною мовою.

Того ж 1936 року окремими книжками вийшли дві повісті Ірини 
Вільде — «Метелики на шпильках» та «Б’є восьма». У першій 
оповідалося про дитинство та юнацькі роки дівчини Дарки По
пович, її стосунки з батьками й друзями. Атмосфера «ранку 
життя», радощів пізнання світу лише трохи притьмарювалася
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першими непорозуміннями та початковим, ще наївним усві
домленням національно-культурних кривд за умов румунської 
окупації Буковини («...Румуни заборонили давати виставу. Чому? 
А чому не хочуть, щоб у церквах по-українському правилося? 
А чому кажуть вже навіть і історію всесвітню здавати по-ру
мунському?).

Продовженням «Метеликів на шпильках» стала повість «Б’є вось
ма». Це був чи не перший в усій українській літературі великий 
твір про учнівську молодь, неповторну романтику років на
вчання, ідейні шукання юнацтва (цікаво, що того ж 1936 року в 
радянській Україні вийшов роман Ю. Смолича «Наші тайни», 
а 1938-го, як його продовження, «Вісімнадцятилітні» — на цю 
ж тему і перейняті тим самим духом юнацької романтики, хоч 
багатші змістом і політично наснаженіші). Дарка, донька сіль
ського вчителя, й подруга її Ориська, донька священика, після 
сільської школи потрапляють до приватної української гімназії 
в Чернівцях. Своєрідного чару повісті надавала поезія великого 
міста, побачена зіркими очима і відчута чулою душею небуден
ної дівчинки Дарки. Здається, це була, знов-таки, одна з перших 
українських виразно міських повістей (аж до невимушеного 
відтворення колоритного українського міського жаргону) — 
мабуть, пов’язана з темою інтелігенції в О. Кобилянської і в 
чомусь, може, й несвідомо полемічна до «сільської» традиції.

Та головне — у тонкому відтворенні мерехтливої атмосфери духов
них шукань тодішньої інтелігентної молоді й перших, ще наїв
них спроб політичного самоозначення. Дарка й Ориська по
трапляють у нове для себе соціально-культурне середовище, що 
не одразу їх приймає. Це дає письменниці можливість окресли
ти низку морально-психологічних колізій, в яких відбиваються 
суспільно-політичні обставини й окреслюються розмаїті вдачі 
гімназисток. Двох подруг тримає разом земляцька спільність, 
але роз’єднує неоднакове ставлення до перших, поки що ле
геньких випробувань, які готує нове життя. Гурт гімназисток, 
на перший погляд, здружений чистим вогнем юних сердець. Та 
поволі вимальовуються і соціально-станові розбіжності, і неод
накове ставлення до питань національного самовизначення за 
умов насильницької румунізації. Ориська, добра вдачею, але по
ступлива, непринципова, над життям глибоко не замислюється, 
і невдовзі дає втягти себе в хитру гру, яку веде шовініст-укра- 
їножер учитель Мігалаке. Дарка ж наче непевна, багато чого не 
розуміє і своїм новим подругам здається нерішучою, а то й 
опортуністкою, натомість має глибоке моральне чуття і коли вже 
виробить собі якийсь погляд, то тримається до кінця. Фактично

468



ЛІТЕРАТУРНІ ІВ он  О зю б о  \ 3  HPUHUUI

вона виявляється твердішою, ніж її галасливіші й зухвалійіі," 
«революційніші» подруги й друзі. Образ Дарки, так ненав’язливо, 
непомітно змальований у внутрішньому зростанні, збагаченні, 
душевній кристалізації, — одна з приваб повісті.

Гніт румунської колонізації показано в повісті — відповідно до її 
теми й матеріалу — в першу чергу як духовний і національний 
гніт. І переважно у сфері народної освіти. Єдина у Чернівцях 
українська гімназія — лише формально українська: більшість 
предметів викладається румунською мовою, а сфера україн
ської поступово звужується за допомогою різних хитрих ново
введень. Від учнів вимагають говорити «по-людському», тобто 
по-румунському. Шевченка начебто шанують, одначе ж декла
мувати можна «Причинну», а не «Кавказ» чи «І мертвим, і жи_ 
вим...». Сільський учитель, щоб навчати українською мовою, 
мав зібрати підписи охочих (а для батьків це означало підписа
тися під документом про нелояльність). Дошкульними сати
ричними барвами змальовано недоучку «професора» Мігалаке, 
який тонко винюхує всяку незгоду з його шовіністичними 
витівками і підступно помщається... Глуха боротьба між україн
ською молодцю й асиміляторами досягає кульмінації у спробі 
гімназистів зірвати урочисту зустріч міністра освіти, що мала 
вилитися у свято «вдячності учнів і всього українського народу 
на Буковині» румунському королеві за те, що взяв «українців 
під свою ласкаву опіку» та в ритуальному висаджуванні моло
дого дубка «на пам’ять вічної злуки Буковини з великою Ру
мунією».

У повісті виразно відчувався талант молодої авторки як художника- 
психолога, тонкого інтерпретатора дівочої душі, що вловлює 
перебіг її станів, гру нюансів настрою. Особливо гарно відтво
рено потребу в дружбі й любові, почуття дівочої дружби, індиві
дуалізацію цього почуття (яке воно в Дарки однаково щире до 
всіх товаришок і водночас емоціонально різне до кожної з них!), 
цнотливо-екзальтовану закоханість у юнака Данка, чия аполі
тичність і підпорядкованість музичній кар’єрі стане зрештою 
нездоланним бар’єром між ними.

У манері письма поєднувалися легка оповідність і невимушена, але 
експресивна метафоричність; мова в основі була загальноукра
їнською літературною, але збагачена лексиконом і образною 
фразеологією буковинсько-галицької інтелігенції з елементами 
як народної мови, так і німецьких та польських побутових і 
книжних висловів — дуже своєрідний і виразний конгломерат.

У наступній повісті «Повнолітні діти» (1939) Дарка та її товаришки 
й товариші — вже студенти Чернівецького університету. Минає
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перший хмільний захват від причащання до студентського жит
тя, і наші герої стикаються з тою самою неправдою й насильс
твом, що й у гімназії. Вони починають трохи ширше бачити 
національний гніт і добачати його зв’язок із соціальним ладом 
боярської Румунії. Деякі з них поглядають на Схід (ця орієнта
ція на радянську Україну, принаймні, інтерес до неї, прихо
дить, головним чином, через літературні враження, наприклад, 
читання Тичини), шукають контактів із лівими політичними 
рухами, але загалом їхні ідейні позиції невиразні, що, мабуть, 
відбивало реальний стан справ.

Пізніше, вже за радянської влади, Ірина Вільде майже до невпізнан
ності переробила дві перші повісті трилогії, об’єднавши їх у 
роман «Неповнолітні діти» (1960; не плутати з однойменною 
повістю, про яку йшлося вище). Твір став багатший змістом; 
ширше показано в ньому соціальний і національний гніт, 
з ’явився новий мотив, відчутно наголошений: боротьба тру
дящих Буковини за возз’єднання з радянською Україною та 
провідна роль комуністів у цій боротьбі — письменниця вже 
адаптувалася до нових канонів; поряд із шовіністом Мігалаке 
виведено й образи представників прогресивної румунської інте
лігенції. Водночас опущено багато які культурно-побутові под
робиці, відчутно нівельовано мову.

У 30-ті роки Ірина Вільде далека була від революційно-проле
тарського літературного табору (В. Бобинський,Д. Загул, О. Гав- 
рилюк, С. Тудор, Я. Галан, П. Козланюк та ін.). Однак у За
хідній Україні й на Буковині була численна і впливова група 
незалежних демократичних письменників, які протистояли ре
акції, фашизмові й націоналізмові з гуманістичних позицій 
(В. Стефаник, О. Кобилянська, Д. Лукіянович, М. Яцків, В. Щу- 
рат, М. Рудницький, Ю. Опільський та ін.). Серед них певне 
місце посідала й Ірина Вільде. Як і багато хто з демократичних 
письменників, вона з надією зустріла прихід Червоної Армії у 
вересні 1939-го, возз’єднання українського народу в єдиній дер
жаві як здійснення його історичної мрії. Активно взялася до 
громадської і культурної роботи, працювала спецкором газети 
«Правда Украины», виступала з нарисами і публіцистичними 
статтями. 1947 року її обрано депутатом Верховної Ради Укра
їнської РСР.

Перші повоєнні роки стали для неї періодом нової творчої актив
ності, що характеризується тепер двома тенденціями: поглибле
ним розробленням і раніше порушуваних тем підневільного 
життя українського люду -  та спробами (не дуже вдалими)
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художнього освоєння нового матеріалу, почерпнутого із соціа
лістичного будівництва на західноукраїнських землях.

1947 року вийшла її збірка «Ті з Ковальської», де була вміщена й 
однойменна повість. Історія кохання дівчини-українки Марти і 
юнака-поляка Казиміра вводила в атмосферу роздмухуваної 
польськими шовіністами та їхніми українськими «антиподами» 
кривавої українсько-польської ворожнечі. Марта і Казимір ге
роїчно протистоять забобонам рідні та оточення, керовані спер
шу лиш інстинктом серця, а потім і знайомством з інтернаціо
налістськими ідеями робітників-комуністів обох націй. Але здо
бути своє щастя вони змогли тільки після вересня 1939 року. 
Попри очевидну тенденційність, повість і сьогодні озивається 
до нас гуманістичним розумінням національного патріотизму й 
інтернаціоналізму, ратує за культуру міжнаціональних відно
син.

У збірці «Стежинами життя» (1949) поряд із творами про недавнє 
минуле була й низка оповідань («Ольга Борисюкова», «Кури», 
«Терлич», «Ланкова», «Наймана сила», «Стежками життя»), в яких 
письменниця прагнула показати колективізацію західноукра
їнського села, його нове життя і нових людей. їй не пощастило 
подолати схематизм і надуманість, зашкодила панівна тоді тен
денція до спрощеного й полегшеного зображення життєвих 
конфліктів та лакування дійсності.

Талант Ірини Вільде найбільше виявився в епічному романі «Сестри 
Річинські», над яким вона працювала багато років і який ви
йшов двома книгами (1958; 1964).

«Сестри Річинські» — типова родинна хроніка, традиційний для 
літератури жанр. Видатні художники в межах цього жанру дося
гали великої історичної масштабності й багатогранності зобра
ження суспільного життя. Твір Ірини Вільде з повним правом 
можна віднести до кращих його зразків. Це справді епічна кар
тина життя Західної України 20—30-х років, і вона дуже природ
но, наче сама собою, вимальовується з доль сестер Річинських — 
дочок уніатського священика Аркадія Річинського.

Чому авторка поставила в центр оповіді саме священницьку роди
ну? Мабуть, для цього в неї були якісь підстави особисто-твор
чого порядку (може, певний запас вражень, знання цього сере
довища). Але вибір цей треба визнати надзвичайно вдалим.
У старотрадиційному галицькому суспільстві саме священниць- 
ка родина була в центрі сільського чи містечкового життя; 
уніатський священник був ідейним і духовним провідником 
громади. Далі, священницькі сім’ї мали-певні родові традиції, 
що концентрували в собі відповідний досвід і характер переважно
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консервативного суспільного життя. Священницькі діти були 
головним поповненням галицької інтелігенції. І ось на кінець 
століття виразно дається взнаки драматична криза цієї стійкої 
суспільно-ідеодогічної структури, а в період між двома світови
ми війнами виявляється її історична зужитість. А таке руйну
вання раніше стійких структур, такі кризові явиша, сфокусовані 
в долі родини, завжди цікавили художників і власним драма
тизмом, і тим, що в них особливо рельєфно поставали колізія 
нового і старого в суспільстві, боротьба різних історичних сил.

Головним подіям роману передує широка експозиція, в якій цент
ральною постаттю є панотець Аркадій Річинський. Володіючи 
неабияким хистом проповідника і політика, не позбавлений 
особистої привабливості, імпозантний, він за складних умов 
австрійської, а потім польської окупації, тонко балансуючи 
між різними політичними тенденціями, створив собі автори
тет душпастиря й оборонця української людності, водночас 
зберігаючи лояльність до всіх влад. Однак із загостренням на
ціональної і політичної боротьби в 20—30-ті роки, посиленням 
революційного руху і комуністичної діяльності на західно
українських землях йому вже дедалі важче узгоджувати власні 
станові й маєтні інтереси з роллю безстороннього, надпартій- 
ного патрона українського села; раз у раз доводиться одверто 
ставати по боці правих, угодовських партій, а то й польської 
адміністрації, прикриваючи своїм авторитетом національні й 
соціально-економічні утиски. Це дає нагоду комуністичним 
агітаторам дошкульно викривати його. Зрештою, під час одного 
з конфліктів із парафіянами, панотець Річинський, уже неду
жий, дістає нервовий шок і вмирає як, мовляв, жертва комуніс
тичного цькування. Ця смерть немовби символізує вичерпання 
цілого історичного періоду в житті галицького села — періоду 
безумовного панування клерикалів.

Зі смертю Аркадія Річинського настають тяжкі часи для його сім’ї. 
Він, до всього, виявився фінансовим банкротом. Дружина і 
п’ятеро дочок залишаються без засобів до існування. Звиклі до 
гараздів, вони опиняються в крайніх злиднях. До того ж — нія
кого життєвого досвіду, фахової підготовки, практичних умінь. 
А втім, кожна з дочок — по-своєму неординарна натура, що не 
хоче скорятися обставинам і шукає виходу відповідно до своєї 
вдачі, моральних критеріїв і суспільних поглядів.

І ось тут блискуче виявилися широчінь задуму, зрілість соціально- 
психологічного аналізу і зображальна сила письма Ірини Вільде. 
Неквапливо, послідовно й грунтовно розгортаючи життєписи 
п ’яти сестер Річинських, вона проводить їхні долі крізь усі сфе-

472



ЛІТЕРАТУРНІ І В а н  О з ю б а  ■З KPUH UU i

ри життя тогочасної Галичини, і, таким чином, маємо багато
планову картину, в якій переплелися і селянський побут, і ста
новище української інтелігенції, і соціально-економічна та 
політична боротьба робітництва, і діяльність різних політичних 
сил та партій, і функціонування адміністративно-репресивного 
апарату панської Польщі, її окупаційна політика — одне слово, 
справжня енциклопедія недавньої історії Західної України. І все 
розкривається крізь неповторні людські долі й характери, в їх
ній хвилюючій живоплоті — як це приступно лише істинному 
художникові. Десятки яскравих, розкритих у своїй соціально- 
психологічній глибині, образів роману — це не тільки щедрий 
«збірний» портрет галицького суспільства безцінної пізнаваль
ної ваги, це й багатство людських натур, це художня правда про 
людську природу, це поглиблене знання про неї, про суспіль
ство, про життя.

Найстарша з сестер, Катерина, найбільше успадкувала і батьків 
практичний розум, і його волю до життя в значенні егоїстично
го самовлаштування, й оманливу велич його вдачі, станову та 
особисту гординю, однак, позбавлена його політичного такту й 
розрахунку, не криється зі своїм хижацтвом, виявляючи його в 
найбрутальнішій формі. Опинившися перед безоднею злиднів, 
вона без вагань жертвує своєю сестрою-красунею Нелею: «про
дає» її лихвареві Рафаїлові Суліману, тільки б той, підтримавши 
ілюзію її багатства, допоміг їй одружитися з таким самим циніч
ним шукачем «щасливого шлюбу» лікарем Теофілом Безбо- 
родьком.

Своєрідним доповненням до цього є сюжетна лінія, в якій розгор
тається доля другої дочки Аркадія Річинського — Зоні, Софії. 
Незалежна вдачею і зарозуміла до людей, не позбавлена сили 
духу, з перебільшеним почуттям своєї винятковості, вона не 
хоче принижуватися перед «менше вартими» і сподівається зро
бити кар’єру завдяки власному розуму й працьовитості. Навіть 
робить зусилля присвятитися праці на ниві освіти української 
людності, спершу відкидаючи спроби влади зробити її прямим 
знаряддям полонізації. Але жорстока дійсність панської Польщі 
не залишає їй інших шляхів до кар’єри, як хижі й аморальні, 
що їх вона й виправдовує «законами боротьби за існування». 
Сюжетна лінія Зоні-Софії найбільше прислужилася письмен
ниці для зображення драматичного становища української ін
телігенції в Польщі.

Третя дочка — Ольга, яку в сім’ї називали «малою господинею» за 
її відданість хатнім інтересам аж до втрати виразної особис
тості. Але насправді це по-своєму глибока вдача; в ній криється
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внутрішня сила, здатна виявитися за відповідних обставин. Зна
йомство з робітником-комуністом Броніславом Завадкою посту
пово переростає в обопільну любов і перероджує Ольгу. Треба 
сказати, що цю сюжетну лінію, дуже складну і тяжку з погляду 
художнього виконання (оскільки над нею тяжіє заданість, нав
мисність), Ірина Вільде розробила з великим художнім тактом і 
переконливістю — як щодо самого перебігу їхніх стосунків, так 
і щодо тієї духовної сили, яка потрібна була обом, щоб вистоя
ти під осудом свого оточення. І в боротьбі за своє почуття обоє 
виявили височінь духу і благородство розуміння ситуації.

Четверта дочка, Неля, — дивовижної вроди й довірливої доброти, 
їй усі пророкували незвичайну долю. Однак краса стала для неї 
джерелом нещасть. Спершу сестра Катерина хотіла за цю красу 
купити благополуччя собі й родині в лихваря Сулімана. Потім 
її залучила оунівська підпільна боївка, щоб використати в теро
ристичній акції. Та вийшло інакше. В душі самовідданої дівчи
ни жила потреба великого романтичного кохання, і в таке ко
хання переросло знайомство (за завданням боївки) зі студен- 
том-терористом Маркіяном Івашківим. Маркіян — із тих готових 
до будь-якої жертви патріотів, що їх немало було серед рядових 
підпільників-оунівців. Але в тюрмі, чекаючи суду й страти, він 
під впливом комуністів починає багато що переосмислювати. 
А разом з ним і Неля. Ця сюжетна лінія особливо широко вво
дить у світ складної політичної боротьби, де діяли такі головні 
сили: польська влада та її організовані прибічники; українські 
право-утодовські партії; націоналістична ОУН; ліві робітничо- 
селянські сили на чолі з комуністами, а також численні перехо
дові групи та кооперативні й культурно-освітні організації, що 
часто були легальним прикриттям партій.

Нарешті, найменша дочка — Слава. Наївне, життєрадісне і поетич
не дівчисько. Здається, її доля мала б скластися найщасливіше, 
бо вона самою природою своєю наче відхиляє від себе все не
добре. І кохання її до лікаря Мажарина взаємне, ідеальна пара 
з них: обоє чулі, спраглі краси й добра, непідвладні житейсько
му брудові. Але виявляється, що Мажарин не належить собі: за 
його навчання платив багатий меценас, і він мусить або повер
нути борг, або одружитися з його дочкою. Довідавшись про це 
і бачачи безвільність Мажарина, Слава кидає виклик і йому, 
і сім’ї, безслідно зникаючи: без зв’язків і без грошей їде до 
Львова і, витримавши безліч випробувань, утверджується в тру
довому житті. І такий шлях Славки, і весь образ цієї поетичної, 
наївної, доброї, але відчайдушної і незламної дівчини, здатної
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постояти за себе, зроджує віру в молоді здорові сили нароДу7 
його майбуття.

Це, звісно, лише приблизне, дуже схематизоване і дуже збіднене 
окреслення головних тематично-сюжетних площин твору. Не
можливо тут бодай у короткому називанні охопити всі ідейні 
мотиви, безліч яскравих людських образів, увесь багатющий 
зміст цього роману. Хочеться тільки дати відчути розмах худож
нього задуму та продуману послідовність його здійснення, не
ухильну силу творчої волі.

«Сестри Річинські» невичерпні, як невичерпне саме життя. Варто 
звернути увагу і на стильову багатоємність твору. В ньому ор
ганічно поєдналися епічність і ліризм, документальність і уява, 
романтична патетика і соціальна сатира, психологізм і політич
на сатира. Авторський голос вільно і пластично реагує на всі 
вияви життя, обіймаючи його різнополюсну цілість.

Складну структуру соціально-психологічного аналізу вибудовано 
для відтворення образів людей, які намагаються знайти ідейну і 
моральну орієнтацію серед жорстокої дійсності панської Польщі 
(Ольга, Неля і Слава Річинські, Орест Білинський, адвокат Гук, 
лікар Мажарин та ін.). Тонка іронія, що непомітно примішува
лася в об’єктивно-аналітичний малюнок діяльності панотця 
Річинського, переростає в дошкульну сатиру, коли йдеться про 
дрібніших і одвертіших крутіїв зі стану клерикально-«патріо- 
тичної» інтелігенції, а потім і у глумливий шарж, коли виво
дяться постаті войовничих шовіністів, відразних авторці не 
лише ідейно та етично, а й естетично — з їхньою брутальністю 
й несмаком у всьому. Драматичні барви переважають у зобра
женні селянського життя. Пафос напруженої соціальної дум
ки визначає тональність сцен робітничого побуту, класової бо
ротьби пролетаріату (а водночас тут — і романтика підпілля). 
Елементи тонко спародійованого детективу — в зображенні оунів- 
ських акцій. Ліризм і поетичність панують у змалюванні осо
бистих поривань улюблених героїнь і героїв авторки, а заразом 
бачимо і трагізм кохання у світі, де панує грошовий розрахунок: 
ряд загублених доль простежено в романі. Нарешті, якась шек- 
спірівська безстрашність об’єктивності вражає у відтворенні 
надзвичайно складного і невідпорно життєвого образу лихваря 
Рафаїла Сулімана, в якому поєднуються гострий розум, дия
вольська проникливість, цілковитий брак моральної свідомості, 
вбивчий цинізм і водночас своєрідна «ділова» порядність у сто
сунках з Аркадієм Річинським, а потім доведена до самозречен
ня шалена пристрасть — закоханість у Нелю Річинську; Суліман
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(та й не він один) — такою ж мірою кат, як і жертва нелюд
ського ладу життя.

Із повнотою та силою показано трагічне становище населення За
хідної України під кормигою пансько-шовіністичної Польщі, 
хитру і досконалу систему економічного визиску, національно
го придушення, жорстокий механізм сполячування. Окремим 
відгалуженням цієї теми є аналіз трагічного становища україн
ської інтелігенції (поданої в різних соціально-психологічних 
іпостасях — від одвертих опортуністів до тих, що чесно хотіли 
служити народові), яку влада послідовно позбавляла всякої ро
боти, «забезпечуючи» тільки одну: участь в ополяченні україн
ського селянства, в деморалізації власного народу. Це неминуче 
породжувало в її колах або сервілізм, або крайні форми націо
налізму. І все-таки навіть за цих умов Західна Україна витвори
ла й інтелігенцію демократично-гуманістичну.

Важливо відзначити, що, викриваючи не лише польський шовінізм, 
а й український націоналізм (в його і міщанській, і «інтелігент
ській», і войовничо-оунівській формі), Ірина Вільде, на відміну 
від багатьох, не спрощує справи, показує зумовленість цього 
націоналізму національним гнітом і шовіністичною політикою 
польських правлячих класів. А головне — підкреслює неодно
рідність цього націоналізму, наявність не лише верхівки та «за- 
кукурічених патріотів», героїв фрази, а й «низів», серед яких 
були і жертовні люди, і ті, хто прагнули розібратися в ситуації.

Ірина Вільде зуміла художньо переконливо, яскравими барвами 
показати зміцнення національного робітничого класу на За
хідній Україні і піднесення його визвольної боротьби, інтерна
ціональний характер цієї боротьби, єднання в ній українських і 
польських трудящих-комуністів. Адже ці останні теж виступали 
проти національного гніту і підтримували боротьбу українсько
го населення за свої права. Змальовуючи самовідданість і стій
кість комуністів — українців, поляків, євреїв, вона тим більше 
дала відчути, яким трагічним ударом для них було рішення 
Комінтерну про розпуск КПП і КПЗУ.

Так само бачимо в романі, яким могутнім імпульсом для бороть
би західноукраїнського пролетаріату була наявність радянської 
України. А водночас — як утруднювали цю боротьбу ті негатив
ні явища, що відбувалися в часи культу особи, як усе це усклад
нювало становище комуністів на Західній Україні і як їм важко 
було знайти пояснення незбагненному.

Відчуття історичного руху життя Ірина Вільде доносить і через ха
рактерну для родинних хронік тему «батьків і дітей». У романі 
маємо складне співвідношення поколінь: на зміну «респекта
бельним» клерикалам типу Аркадія Річинського приходить по-
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літиканствуюча дрібнота; на зміну ліберально-патріотичнім ін
телігенції — войовничо-націоналістична, а то й фашистські люм
пени. Інакший характер має колізія «батьків і дітей» серед 
робітничого класу: старий Завадка репрезентує покоління, що 
довго перебувало в полоні соціал-реформістських ілюзій, а його 
син Бронек — покоління, що приходить до комуністичного сві
тогляду. Попри відчутну заданість цієї схеми, талант Ірини 
Вільде «забезпечив» її досить цікаве наповнення.

Роман Ірини Вільде «Сестри Річинські» — широчезна художня кар
тина цілого драматичного відтинку української історії. Він зба
гатив нас новим знанням про самих себе як народ. А з по
гляду художніх досягнень української прози твір був одним із 
вершинних явищ соціального психологізму з найширшою 
стильовою палітрою і величезним мовним багатством, не
зрівнянною пластикою письма. Загалом «Сестри Річинські» — 
один із найвидатніших зразків української прози, її класи
ка. Роман відзначено Державною премією Української РСР 
ім. Т. Г. Шевченка.

Твори Ірини Вільде виходили десятками видань, загальний наклад 
яких уже наближається до мільйона примірників. У 1967— 
1968 роках було видано її «Твори» у п’яти томах. Нині виходить 
нове, ще повніше її п’ятитомне видання. Дедалі ширше коло 
читачів пізнає радість прилучення до захоплюючого художнього 
світу дивовижної чарівниці слова.

(1987р.)
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B oC U flb  І Знаменного 1956 року з’явився перший великий 
^ * ( ТВ*Р Василя Земляка — повість «Рідна сторона».

Небуденна емоційність оповіді, колоритність на
родних натур, глибокі психологічні характеристи

ки, незрівнянні, наснажені поетичною філософією 
пейзажі, багата, пластична й точна мова — все це 

могло б забезпечити повісті місце в золотому фонді 
української радянської прози, коли б не відчутні вади: стату- 
арність, недостатність внутрішньої дії, розвитку і збагачення 
мотивів та образів, цілісної авторської концепції життя. Проте 
«Рідну сторону» і сьогодні можна залюбки читати; є в ній щось 
нескороминуще — і в характері спостереженого, і у ваговитості 
ліричних роздумів, і в поетичній метафориці.

‘ Друкується вперше. (Подавалося до видавництва «Радянський письменник» 
1986 р. у збірці «Профілі», яка не вийшла.)
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Після вдалого дебюту письменник працював напружено і плідно, 
шукаючи в різних напрямах, розкриваючи нові й нові грані 
свого хисту. Була спроба «цілеспрямованого» белетристичного 
відгуку на актуальну проблематику тогочасного колгоспного 
будівництва (повість «Кам’яний Брід», 1957), була романтична 
стилізація — обробка динамічних, напівпригодницьких сюжетів 
із часів війни (повісті «Гнівний Стратіон», 1960, та «Підполковник 
Шиманський», 1966) — письменник наче поставив перед собою 
завдання опанувати сюжетобудування, яке в попередніх творах 
давалося йому вочевидь важко; були оповідання й кіноповісті, 
що теж стали школою фабули й динаміки оповіді; в останні 
роки життя трохи «несподівано» з-під його пера вийшла перей
нята політичним пафосом трагедія «Президент».

Та найяскравішим письменницьким тріумфом Василя Земляка, 
твором, у якому найповніше виявилася вся його неповторна 
особистість, найбільшим звершенням його життя стали роман 
«Лебедина зграя» (1971) — і потім як продовження роман «Зеле
ні Млини» (1973), відзначені 1978 року Державною премією 
Української РСР ім. Т. Г. Шевченка. Так сталося, що саме з 
ними насамперед — і цілком справедливо — пов’язано в читача 
уявлення про Василя Земляка, його творчу манеру і поетичний 
світ.

Десь на верхньому Побужжі, над річкою Чебрець, маловідомою 
притокою Південного Бугу, «стоїть, як і стояв здавен», досі на
вдивовижу нікому з нас не знаний степовий Вавілон. Хай не 
приголомшує нас ця виява: йдеться, певно, не про заціліле вог
нище ще однієї великої цивілізації минулого, а про порівняно 
незначне і поза світовою історією суще українське сельбище, 
яке ширшому людству нічим особливим нібито взнаки й не 
далося. І цей «старенький, многогрішний, та в чомусь, проте, 
і немеркнучий Вавілон... окрім назви, запозиченої з Дворіччя, 
немає нічого спільного з Вавілоном месопотамським». Отож 
усякі історичні паралелі та асоціації безпідставні. Хоч і відрину
ти їх геть зовсім не так-то й легко, бо ж і неісторичний побу- 
жанський Вавілон, виявляється, також мав своє легендарне ми
нуле. Родовід свій починав від напівміфічних таврів — так, 
принаймні, вважали найзатятіші з місцевого люду. Висячих 
садів не мав, але ж був двоярусним містом з оборонними вала
ми. Що ж до веж, то дві його сторожові виявилися пожиточніші 
й тривкіші за відоме воздвигнення марноти людської. А до того 
ще й був таємничо причетний до найфундаментальніших по- 
чатків людського знаття: «В центрі Вавілона, на самім прине- 
бессі, з якого все постає в дещо іншому світлі, нібито стояв
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колись так званий Сонячний камінь, як у древніх інків, по тому 
каменю відлічували плин часу — місяці та роки, хоч як те роби
ли — втрачено на обох континентах». Усе це якоюсь мірою ви
рівнює рахунок між двома, здавалося б, непорівнянними Ва- 
вілонами, але є ще одна вельми поважна обставина, яка в не
офіційних історичних перегонах схиляє шальку терезів на бік 
упослідженого Вавілона побузького: «Не доскочивши ані слави, 
ані розкоші свого великого попередника, він усе ж стоїть, тоді 
як той існує лише в легендах та міфах, занадмірність яких, га
даємо, очевидна для кожного».

Щоправда, і наш Вавілон доволі-таки вхоркався й обносився на 
вікових путівцях. «Розвіяв колишню велич, давно не стало в нім 
ані веж, ані двоярусного города; на місці Сонячного каменя 
стоїть вискніле розп’яття з часів ордену босих кармелітів, які 
колись панували тут, аж доки не вигнав їх полковник Богун. 
Що й казати, похитнувся і збарахлів Вавілон, запропастилася 
кудись остання гармата, з якої ще не так і давно палили на 
Йордань у бік уявлюваного ворога, хоч той визрівав у середині 
самого Вавілона... Лишень стожильний люд вавілонський, у яко
му здавен змішувалася кров далеких і близьких народів, зали
шився собою й не остудив душі своєї до рідного Вавілона, так 
ніби час не заподіяв йому жодної шкоди. І якщо на знаменитих 
глинських ярмарках питали, звідки такі гарні коні, чи воли, чи 
й парубки, то відповідали на те з почуттям власної переваги: 
“Ми — вавілонські”, ніби й справді добродій приїхав поярмар
кувати хтозна з якої давнини... Що не кажіть, а творила своє 
причетність до Сонячного каменя й до всього іншого, чого не 
стало давно, але що здатне по край-віку бентежити уяву гордих 
вавілонян».

Славен Вавілон і великим перегуком своїх півнів, і своїми рудими 
Абіссінськими горбами, і апокаліптичними вітрами, і невигуб
ними вітряками, і пожежами, і всякою химерією, що час від 
часу його людові неодмінно трапляється. Та крім усього того, 
що йому начебто від самої природи притаманне, чим його ніби 
стихійно і наповсякчас обдаровано, — є в Вавілоні пізньої доби, 
що про неї саме і йтиметься, і інший, голосніший предмет гор
дощів, спеціальний здобуток його новітньої історичної твор
чості, плід митецької винахідливості його невсипущого люду. 
Це — знаменита гойдалка Орфея Кожушного, між двома старо
винними в’язами над самим урвищем, амплітуди незвичайної, 
розгону піднебесного. Тут вигойдували собі чоловіків вавілонські 
дівчата. Тут зустрічалося весну і проводжалося осінь. Тут розколи- 
сувано тугу вавілонську і, треба гадати, давано вихід неусвідом-
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леному болю світовому та прадавнім космічним пориванням. 
Сюди тікалося від невилазної мороки життєвої. «Тут пилось, 
дурілось, літалось над Вавілоном, а коли хто і вбивався, то 
смерть на гойдалці не вважали за смерть у її звичному розумін
ні». Одне слово, вавілонська гойдалка — не просто собі техніч
не забезпечення посполитого дозвілля і не тільки саморобна 
романтична компенсата повсякденних непереливок, а й щось 
мов ритуальна випроба духу — це, сказати б, у плані ірраціо
нальному, — а ще, це вже в плані конкретної соціології, щось 
мов своєрідний громадський форум: як ото корчма в давньо
руські й запорозькі часи, за свідченням гідних довіри знавців, 
оправляла функції не так забігайлівки чи молодіжного кафе, як 
політичного дискусійного клубу та центру масової інформації... 
(Цікаво, що дуже схожу функцію виконувала гойдалка і в бутті 
героїв Мухтара Ауезова «Абай»; а в романі вірменського пись
менника XIX ст. П. Прошяна «За хліб» є розділ, що так і зветь
ся: «Гойдалка»),

Отож побіля цього, чи не восьмого, дива світу і запізнаємо ми най- 
велеславніших репрезентантів передостанніх вавілонян. Незрів
нянну і несказанну Мальву Кожушну, суцвіття чарів, спокус та 
благодатної примхливості, миролюбну гріховодницю вавілонсь
ку, тиху муку вавілонського і парубоцтва, і чоловіцтва, саме 
тобі вособлення і непідвладності, і самовідданості жіночої, і со
лодко-прикрої таємниці краси. Затятого дивака і, по-теперіш
ньому, романтика, світопроходця-заробітчанина Андріяна Вала
ха, мовчкуватого чаклуна біля земель і вод, який, мовляв, чи не 
на пів-Європи понавидобував вічних криниць «із глибин іноді 
запаморочливих», володівши одному йому лиш знаним, ще від 
скіфів успадкованим способом угадувати глибинні джерела; то
го самого Андріяна Валаха, який у свої сорок літ, потовкшися 
по світах і вчепивши цивілізованих понять і толеранції, згорду
вав усіма кусючими теревенями про Мальву («У Європах на те 
не зважають») і відчайдушно побрав її з усіма її дівочими неба
лансами. Далекого і збідачілого нащадка правдешніх вавілон
ських мудреців, ревнителя рідної історії та самодіяльного філо
софа, ще й трунаря за сумісництвом Левка Хороброго, більше 
знаного під своїм митецьким іменем Фабіян; того самого, який 
умів читати не по-нашому, якого «ніколи не кличуть, він сам 
здогадується, коли надійти» — зі складаним метром за халявою, 
а часом і з наперед готовою міркою; автора кількох натурфіло
софських та історіософських гіпотез, одна з яких стосується 
походження мурашок («Фабіян вважає мурашок пришельцями 
з якоїсь іншої планети, зважаючи на їх високу організацію»),
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а друга — зникнення таврів із понтійських степів («Фабіян ке 
йме віри, щоб цілий народ міг щезнути безслідно, робить при
пущення, що таври могли обернутися на якийсь інший народ і 
ще озовуться колись із небуття — нехай, навіщо розраювати 
чоловіка, у загиблих народів і без того обмаль прихильників»). 
До цього вавілонського сузір’я стихійних аристократів духу на
лежить і другий Фабіян — філософів цап, теж неабиякий любо
мудр, охочий послухати розумної мови чи й книжкою розважи
тися, вірний товариш і спомагач Фабіянові-трунареві, терпля
чий і незрадливий поводатор після цілонічних пошукувань 
істини у теплому чоловічому товаристві, багаторічний завсід
ник усіх вавілонських віч, від чергових поминок до надзви
чайних сесій сільради (юридично Фабіян-цап був власністю 
Фабіяна-філософа, а фактично підпорядкування аж ніяк не 
було таким ясним і для вавілонян, і для самих симбіонтів; у вся
кому разі, не один вавілонянин чувся моторошно під цаповим 
поглядом, із цапом віталися, як із самим філософом, його як 
постійного учасника сільрадівських асамблей навіть запідозрю
вано в зраді класових таємниць Вавілона, а в подальших істо
ричних подіях, як побачимо, він відіграв аж надто провіден
ціальну роль).

А вже на трохи більших відстанях від дивотвору Орфея Кожушного 
(що надовго пережив свого винахідця, та й пам’ять по ньому), 
обізнаємося з рештою славнозвісних вавілонян — Явтухом Го
лим, що ніяк не хотів визнати свою голизну і винайшов різні 
ощадні способи вивищуватися над нею; його жіночкою Присею, 
яка щороку дарувала йому по хлопчику, хоч Явтух мав дуже 
поважні підстави не чекати такої щедрості; Явтухових сусідів 
братів Соколюків, які, попри позірну свою цілковиту громадсь
ку інертність, тільки те й робили, що рятували Вавілон та нав
колишні землі від рутини й застою і були причетні до всіх фено
менів вавілонського життя: від демографічного вибуху в Явту- 
ховій садибі, від ризикованих експериментів із вогнем і гасом 
(наслідком яких було останнє спалення Вавілона) та анархіч
ної, не погодженої з ширшим загалом ініціативи у царині ко
нярства (в Данькові Соколюку дивно озвалася кров діда, засіче
ного чумаками за надмірну пристрасть до чужих диманів) — до 
розкопин легендарного скарбу, через який Соколюки мимоволі 
спричинилися і до місцевої політичної кризи: у викопаній ними 
під древньою грушою скрині виявилася, замість золота, геть
манська булава Конєцпольського, і начальник районної міліції 
Пилип Македонський (спосіб комічного обігрування історичних 
прізвищ у В. Земляка — «гоголівський»: згадаймо Хому Брута,
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Тіберія Горобця) мусив ужити рішучих заходів, щоб покласти 
край небезпечному розвиткові подій — «не бралося до уваги, 
що то був гетьман польський, який не має ніякого стосунку до 
Вавілона»). Знайомимося з колишній глинарем, а потім будьон- 
нівським кіннотником Климом Синицею, тепер головою Ко- 
зівської комуни, що внесла неабияке занепокоєння й переміни 
в життя сусіднього Вавілона; з комунівським поетом і сирова
ром Володею Яворським, на першу любов якого Мальва змогла 
відповісти своєю вже останньою. Знайомимося і з представни
ками офіційної вавілонської влади — головою сільради Паньком 
Кочубеєм, який, проте, більше полюбляв чистити кабанців у 
маєтних господарів; секретарем Боніфацієм Лясотою, що про
ріс у Вавілоні з давнього кармелітського насіння і з місіонер
ською ревністю тайнописав статки та вчинки своїх сугромадян; 
виконавцем Савкою Чибісом, якого за звичку сміятися в най- 
трагічніші хвилини прозвано божевільним Савкою («бо в кож
ному Вавілоні має бути свій божевільний для повноти карти
ни — конче хтось має бути ним, якщо навіть такого і нема на
справді»). А десь віддалеки бовваніють і добре знані з радянської 
літератури грізні, похмурі, кремезні постаті куркулів, мовляв, 
справжніх володарів доколгоспного Вавілона — хутірських «бо
гів» Кіндрата Бубели, Матвія Гусака, Павлюків, Раденьких, 
трагічно короткозорих попри свою хвалену кебетущість («Матвій 
Гусак, власник вітряка та чималенької пасіки... полюбляв по
хвалитися, ніби на нього працюють вітер і бджоли, наївно гада
ючи, що обидві ці сили не мають ніякого відношення до ра
дянської влади») і несвідомих «великого повороту», що вже 
зближається на ріки вавілонські...

...І ще багатьох і дивних, і дужих, і химерних, і загребистих, і без
срібників, і промітних, і звіруватих, і безпорадних, але ніколи 
не нікчемних навіть у невласній нікчемності своїй чоловіків та 
жінок побачимо ми в цій невичерпно обдарованій людськими 
хистами громаді вавілонській... А тим часом вселенський махо
вик, відомий за назвою колесо історії, прохряскотів ще кілька 
належитих обертів, і «Сонячний камінь на принебессі міг би 
засвідчити наближення тридцятих років цього неспокійного 
віку». Отож потовкущий люд, з яким ми вже заприязнилися і 
який перебув усі полони й визволи вавілонські, увіходив у добу 
«корінних соціальних перетворень», і на нього чекали неабиякі 
випробування, пригоди та знесення, що з ними ото і варто 
обізватися.
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Не раз і не два обворожать нас чари розважного, себепевного й 
ледь осміхливого письма. Несуетна і невелеслівна, а водночас 
таки розлога мова чоловіка, який дійшов твердої думки про 
світ. Не квапиться з нею, але й не криється — має що сказати, 
знає як. Говорить із якоюсь м’якою силою та трохи аж лінивою 
непреложністю. Ані запрошує нас поміркувати разом із ним, 
ані втаємничує нас у дійство самотворення чиєїсь долі, ані 
нав’язує одверту чи приховану полеміку, ані силкується наки
нути свою візію світу... Спокійно і ледь не очужіло звідомляє 
нас про доконані речі та всякі загальнозначущі думки, які з них 
конче випливають, — ніби великодушно причащає до своїх до
волі лукавих щедрот. А що і речі ті і думки часом ваги небуден
ної, то й звідомляється про них, бува, словами високого на
гріву, — але то вже ніби й не від оповідача, а від самої фактури 
оповіді. Безособовою — емоційно опанованою і змістовно від
стороненою — стає найособовіша структура викладу: спогад.

Дивовижна, ні до чого в сучасній українській прозі не подібна 
річ — роман Василя Земляка «Лебедина зграя», хоча формаль
них приводів для пов’язування з рутинною романістикою дає 
чимало. І в новітні часи були в нас спроби епічного комікуван- 
ня, чи гротескового перелицьовування поважних і пам’ятних 
явищ, або хоча б гумористичного витеплювання невеселих іс
торичних драм. У В. Земляка трохи інакше. В нього немає ко
мічного аранжування життя, воно, життя, постає в мужеській 
драматичній тональності й тільки обростає густими гуморис
тичними обертонами; цей терпкуватий і прокволистий гумор, 
зроджений особливим душевним настроєм замиреного і трохи 
прочахлого в любові болю, наближається до опанованого (чи, 
може, благодушного?) скепсису, до не завжди виразної, часом 
розпливистої філософуючої іронії. Тут і певна особливість 
В. Земляка супроти тієї суто української традиції лукавої хи- 
мерії, простодушно-прохірної, злагідненої ліризмом фантасма
горії (Квітка-Основ’яненко, Гоголь, Стороженко), від якої він, 
вочевидь, внутрішньо ріс і з якою щасливо споріднений (хоч 
його химерія не такого всепоглинаючого розгону, «частковіша», 
по-сучасному скупіша і стриманіша і не так творить образ світу, 
як долучається до його «рекомендованої» інтерпретації).

У нашій сучасній літературі, здається, не бракує ліричних перечу- 
лених, яскраво романтизованих спогадів із часів авторового ди
тинства; є серед них твори високої проби. Не новина й локальний 
матеріал, спроби відтворити не лише природничу та побутову,
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а й ширшу етнологічну, духовну, історичну своєрідність окре
мих земель українського народу... Але тут ніби й те, та не зов
сім те. Спогад не просто вияскравлено, відібрано й монумента- 
лізовано силою особливостей спрощувальної та гіперболізуючої 
дитячої пам’яті, чий матеріал зберігся в своїй цноті й носталь
гічно ожив у письменниковій душі, — його об’єктивовано й епі- 
зовано, він став над плином часів як геть незаперечна і ні від 
чийого особистого визнання не залежна, нічиїм суб’єктивним 
переживанням не зумовлена дійсність, мов якась абсолютна 
людська цінність (це — в авторовій настанові, в тоні й зусиллі 
оповіді, а не в конструкції, не в органіці твору: там не все так 
здобулося, але про те пізніше). Це не спогадування як процес 
репродукції колишніх вражень та переживань, — а мовби при
лучення до чогось поза індивідуальним досвідом існуючого, до 
якоїсь готової данності; це не становлення, а доконаність, бо 
все вже сталося, і залишається тільки підсумовуюче переповіс- 
ти світ як образ чи й не колективної пам’яті. Це нагадує літопис 
чи історичну хроніку. Та літописець — весь у пафосі достемен- 
ності й докладності, в пафосі відтворення подробиць, реалій, 
предметної, речової історії, подійності. А тут — пафос характе
ризування, пафос загального взаємопов’язання речей та людсь
ких доль, пафос витворювання цілісної духовної та етичної ат
мосфери. Це ніби хроніка людського духу, предметом якої є 
особлива краса людської неповторності.

Так само й щодо локальності — тут це не просто данина рідній 
стороні, вірність «малій батьківщині», залюбленість у певний 
край і намагання те в ньому, що тобі відкрилося, зробити для 
всіх сущим, — це щось трохи більше і щось трохи інакше: пафос 
історичності своєї «глибинки», погляд на неї не як на пери
ферію історії, а як на її осереддя, вогнище неподільної долі 
народу, що вся влягається на кожній п ’яді рідної землі... А від 
історіософського мелодраматизму чи хуторянської гігантоманії 
та самоомани вбезпечує слушний жарт і добростлива самоіро
нія, що засвідчує тривку міру і тверезе відчуття масштабів.

Пригадується «Хроніка міста Ярополя» Юрія Щербака, але во
на відверто умовна («несправжня»), стилізована й гротескова. 
А тут — стихійне, органічне, невідхильне. Там химерність і гу
мор трохи з надсади, а тут ніби знехотя. Чи не в Юрія Яновського 
найдужче і найсвоєрідніше виявилася ота невичерпна «розосе
редженість» української національної історії, отой її стихійний 
«поліцентризм», коли кожен край, кожен хутір міг би спалахну
ти республікою і стати вмістищем історичних змагань, перебра
ти на себе всенародну репрезентацію, промовити голосом на-
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ціонального самоствердження. Але в Яповеького маемо роман-” 
тичну патетику найвищої міри і трагічний розмах; проти цього 
В. Земляк не те що буденніший та скромніший, а якось більше 
до людських вдач, а не їхніх діянь та мет цікавий, більше при- 
терпілий, і не чути в нього тієї великої туги, якою зяє в майбут
тя Яновський.

Вище, говорячи про І. Сенченка, ми вже звертали увагу на спільне 
й відмінне у В. Земляка з ним.

А ще напрошується порівняння з Олександром Довженком, з його 
«Зачарованою Десною». Справді, є щось схоже в утвердженні 
безумовної, загальнолюдської цінності світу свого дитинства — 
свого рідного краю, його призабуваної і зникаючої краси, його 
незужитої історії, його нікому не знаних і дедалі більше приму- 
люваних непам’яттю людських самоцвітів: душевної сили й та
лановитості множества людей, ваги того, що ними пережите, 
передумано, повисловлювано і що здебільше назавжди втраче
не, ніким не бувши помічене і зафіксоване, — ніби й не було. 
Читаючи такі твори, як «Зачарована Десна», мимоволі думаєш: 
наскільки краще людство знало б само себе, як незмірно зріс би 
його загальний духовний потенціал, коли б у його колективній 
душевній пам’яті, якою є сукупність усіх мистецтв усіх часів і 
народів, та було б одкарбовано образи і життєписи всіх цікавих 
людей кожного краю, кожної доби, всі ті вибухи енергії, плети
ва доль, спалахи почуттів, сердечні щеми, бриніння краси, про
рости думок, виплески слів, що скрізь і всюди зроджуються на 
мить, для «разового» життя — і тут-таки назавжди йдуть у не
буття. З усього світового потоку безперервних і нестриманих 
виявів людської сутності, з уселенської еманації людської чут
тєвості й духовності, людської природи — тільки самісінька де
щиця затримується в тих магнітних уловлювачах, що так мало 
де трапляються, — в душах митців. З міліардів людей тільки 
одиниці знаходять своїх інтерпретантів і біографів, а кожен, ма
буть, їх заслуговує, бо кожна людина, як казав поет, — це неві
дома планета. Тут не все компенсує і здатність мистецтва в оди
ничне вкласти множину, як і взагалі здобутки не компенсують 
втрат, бо то таки трохи різне...

Тож хоч би як ми цінували в літературі самозаглиблених самітників 
духу, що роблять загальним надбанням кожен відтінок власної 
думки і кожен порух власної душі, — а заслуговують нашої вдяч
ності й літописці чужих життів, хронікери чужих душ. Певна 
річ, такий поділ умовний, у літературі, може, й зовсім немає 
межі між серцем творця і серцем інших людей, а проте 
є письменники особливо уважні, особливо чутливі до своїх
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«солюдей», особливо здатні чути їхню красу і бути їм за ту кра
су вдячними... Такі твори, як «Зачарована Десна», — це акт лю
бові до людей, акт віддяки їм за їхню красу і за все те, що вони 
важили в житті митця; це також і виклик тупій несправедли
вості вічності: поривання вберегти від забуття те, що не мусило 
б забуттю підлягати, — образи людей, яких уже немає, дорогі 
образи дитинства. Оцією любов’ю до людей (які, може, тільки 
ледь-ледь маячіли десь на самісінькому обрії твого світанкового 
життя), оцим пориванням утривалити їхню пам’ять, вихопити з 
тліну калатання їхніх пристрасних серць, — оцим і нагадує
О. Довженка В. Земляк. Хоч інакше бачить він своїх краян, по- 
інакшому пише про них. Зокрема, В. Земляка тут більше вабить 
емпірична характерність та її вивищування, тоді як О. Дов
женка — культурно-психологічна атмосфера, моральні ідеали, 
те, що він називав «внутрішньою інтелігентністю» народу... До 
того ж, тут О. Довженко трагічно серйозний, напружений і про
щально чистий; В. Земляк тоді такої потреби ще не мав, він 
безжурніший, грайливіший і схильний до веселої містифікації, 
хоч у «Зелених Млинах» його ліризм часом уже стає щемливим, 
як прочуття прощальності.

Цікаво порівняти і самий спосіб подання матеріалу, його внутріш
ню організацію й розвиток, міру об’єктивності й міру суб’єк
тивності. Співвідношення суб’єктивного та об’єктивного, харак
тер їхньої взаємодії в спогаді бувають різні. Дві крайні форми 
тут, мабуть такі: письменник може відродити для себе й читача 
весь перебіг своїх дитячих чи юнацьких вражень; ніби заново 
пережити їх у їхній первісності, поринути в свої проминулі ду
шевні стани й «актуалізувати» їх, тобто зосередитися на відтво
ренні власного самостановлення, історії своєї душі; або ж пись
менник може глянути на своє минуле як на вже скристалізова
ну об’єктивну данність і з височини свого зрілого душевного 
досвіду, а то й узагалі задовольнитися роллю простого свідка 
минувшини, свідка життя. Між цими двома крайніми можлива 
безліч переходових і гібридних форм. О. Довженко об’єктивує 
матеріал свого спогаду, але водночас зберігає саму суб’єктивну 
структуру спогадання. В. Земляк пішов у об’єктивації, здавало
ся б, далі. Він ніби перетнув видиму пуповину між матеріалом і 
спогадувачем. Автор-спогадувач — лише невільний самовидець 
подій. Якщо він коли-не-коли і з’явиться вочевидь, то лиш для 
того, щоб пригадати другорядну побутову подробицю або авто
ритетом прямого посилання на безкорисливу дитячу пам’ять 
потвердити істинність сповіданого. А все інше існує і діється 
поза його душевною участю, причетністю.



ЛІТЕРАТУРНІ ІВон О зю б о  \ З HPUHUUI

Отож спогад тут розуміємо не у власне емпіричному значенні “(бо~ 
його зміст насправді може не мати ніякого стосунку до реальної 
біографії автора і бути витвором його уяви), а як особливу ху
дожню й психологічну структуру. Вона може вже й не зберігати 
видимих слідів свого суб’єктивного походження, а проте пере
ваги і вади суб’єктивності виявляться в ній внутрішньо: як пев
ні межі естетичних можливостей, як така чи інакша худож
ня спромога. Умовно можна говорити про два способи письма 
(чи про два роди обдарування). Один — коли витворена авто
ром модель світу набуває саморушійності і стає ніби незалеж
ною від авторової волі, коли образи «емансипуються» від свого 
творця і починають розвиватися за своєю власною логікою 
(згадаймо визнання багатьох великих митців про те, як герої 
їхніх творів «не слухалися» їх і чинили їм наперекір); коли автор 
пише не для того, щоб висловити окреслений припас окресле
них ідей, не для того, щоб уречевити готовий душевний стан, 
а для того, щоб знайти принцип упорядкування свого досвіду, 
знайти свій внутрішній закон (чи свої принципи естетичного 
впорядкування зовнішнього світу), щоб з’ясувати і собі щось 
таке, чого досі не знав, розгадати якесь невідоме — пише в силу 
самої цієї потреби з’ясувати, розгадати, зрозуміти. Другий — це 
послуговування готовою картиною життя, звертання до викін
чених величин, до того, що вже відстоялося в душі, дістало свій 
образ і свою формулу і що залишається тільки адекватно вира
зити. Умовно можна назвати перший спосіб письма досліджу- 
вальним чи твірним, а другий — спогадальним чи характерис
тичним. (Звісно, в «чистому вигляді» вони хтозна чи й зустріча
ються; йдеться лише про дві тенденції та про можливе більше 
чи менше переважання однієї з них.) Певна річ, естетична вар
тість, художні достоїнства літературного твору та сила його 
впливу на читача визначаються не самим по собі тим чи тим 
способом письма, а його відповідністю характерові обдаруван
ня автора (і мірою таланту), його взаємодією з життєвим ма
теріалом, рівнем добору й мистецького переосмислення цього 
матеріалу.
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* * *

Читаючи «Лебедину зграю», неважко помітити, що найцікавіше, 
найвагоміше і, зрештою, найкрасивіше в творі — це авторові 
міркування про Вавілон та його людей, авторові характеристики, 
інтерпретації, переповідки. Спершу сприймаєш усе це як 
щедрий експозиційний матеріал (пречудовий!), що готує Грунт
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для дальшої дії, розбудовує вихідні позиції різних чинних у 
романі сил, закладає густі початкові заряди різних багато- 
обіцяльних постатей. Так воно, зрештою, і повинно розумітися. 
А проте здається, що якийсь ніби неусвідомлений острах чи 
непевність заважає авторові вільно й широко повести саму дію, 
він радніше (і щасливіше!) клопочеться самою підготовкою до 
дії, одного по одному виводить героїв до «стартової лінії» і там 
залишає, повертаючись сам по ще одного, і ще, і ще, а про тих, 
що вже віддавна тупцюють на своєму місці, часом надовго 
забуває (експозиційність розгасає чи не на весь роман!). Зреш
тою, суцільної, всеохопної дії, що пов’язувала б усі персонажі і 
творила б між ними плетиво сил притягання й відштовхування, 
так і не покладено; дія «парцелюється», ділиться на окремі 
повідтинані галузки; але скоординованість і наступність дії все- 
таки забезпечувано — просторово-часовою єдністю та визначе
ністю внутрішньої атмосфери роману. Власне, мусимо конста
тувати це без усяких оціночних емоцій: бо мислимий, та й існує, 
і такий тип роману. Автор нерадо малює дію, рух, розвиток; не 
захоплюється ними, не поринає в них. Ніби відчуває, що то не 
його стихія; ніби то для нього лиш вимушені, клопітні місточки, 
риштовки до монументальних статуарних композицій, в яких 
він певний себе майстер. Коли оті так цікаво, так колоритно й 
незабутньо відрекомендовані від автора герої починають самі 
рухатися, говорити, взаємодіяти поміж собою, — вони якось на 
очах звичайнішають, бліднуть, стають абиякі: втрачають свій 
калібр і свою характерність. Це стосується насамперед чільних 
персонажів. Скажімо, ні Мальва Кожушна, ні філософ-трунар 
Фабіян — дві постаті, якими чи не найбільше заявлено і від- 
мірено в романі діапазон людських глибин, — майже не збага
чується супроти своїх «вихідних даних», майже не переростають 
початкових вимірів; саморозбудови і внутрішнього саморозвитку 
майже немає. А коли автор і пробує розвивати образ, то це 
чиниться часом силоміць, зовнішньо щодо образу, і викладається 
частенько в довільних загальникових інформаціях, як-от пові
домлення про одну з еволюцій Мальви Кожушної, яка, закохав
шися не так, може, в комунівського поета й сировара Володю 
Яворського, як у пам’ять по ньому, після його трагічної загибелі 
сама стає комунаркою: «Щодень Мальва ставала до праці, разом 
з усіма виходила в поле, підбирала снопи після крилатих сно
пов’язалок, потім працювала на молотарці, після денних змін 
добровільно залишалася на нічні, не признавалась однак, що їй 
самій уночі якось боязно на мансарді. Ві снах появляється 
сировар у червоних черевичках і читає для неї вголос лермон-
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товського “Демона” ... Загрубіла на вітрах, зміцніла, дедалі пев
ніше почувала себе на землі, комунари напочатку ставилися до 
неї упереджено, а декотрі навіть вороже, гадаючи, що через неї 
комуна втратила Володю Яворського. Але поволі поступилися 
тим, задружили з нею...» Зрештою, без таких суто інформацій
них прокладок, мабуть, і не можна обійтися: є ж моменти про
хідні, допоміжні, на яких не зосереджуються; є й сполучна тка
нина, а не самий кістяк та м’язи. Та в тім-то й річ, що саме в 
такому плані й подавано у романі часом вельми несподівані 
еволюції і Мальви Кожушної, і інших персонажів (зокрема дуже 
колоритно започаткованих братів Соколюків, що під кінець не 
знати й як, з механічною рухомістю, стають, мовляв, смертель
ними ворогами, бо ж один, Лук’ян, опиняється серед комуна
рів, а другий, Данько, — серед куркулів). Отож хоч у Мальвиному 
житті ще й заходитимуть неабиякі зміни (вона ще покладе собі 
замінити Володю на посту коли вже не комунівського поета, то 
бодай сировара, поїде вчитися сироваріння до Костроми, по
вернеться з благословенням самого Інокентія Мстиславовича 
Сосніна, засновника і першого керівника Козівської комуни, та 
в дуже погустішалому ореолі остаточно перебраної на себе Во- 
лодиної місії), але внутрішнього збагачення, органічного роз
витку образу не відбувається.

Чим зумовлена внутрішня статичність світу Землякової дилогії? Чи 
є вона неминучою за отого «спогадального», «характеристично
го» способу письма? Тут, мабуть, треба відрізняти те, що ор
ганічно притаманне художній манері В. Земляка, від недотяг- 
нень щодо неї самої. Справді, спогад — надто спогад-підсумок 
на відміну від спогадування-процесу — диспонує закінченими 
величинами або такими, закінченість яких уже наперед відома. 
Проте ілюзія здійснюваного на наших очах саморозвитку та 
збагачення, за рахунок додавання все нових і нових подробиць, 
повертання вже викінченої в уяві речі все новими й новими 
гранями, — не тільки можлива, а, власне, створення такої ілюзії 
і становить суть спогаду як форми художнього освоєння. По
збавлені свободи самотворення, фігури спогаду проте повторю
ють свій життєвий шлях так, наче вперше ним ідуть, вони лиш 
поступово розкриваються для сприймача, лиш поступово вияв
ляють перед ним свою таємницю. Таємниця ота в спогаді має 
тенденцію не до зростання, а до вичерпування, але вона для 
читача існує.

У випадку з дилогією В. Земляка справа трохи інакша і в чомусь 
складніша. Власне, тут складніше співвідношення двох ду
шевних рівнів, із взаємодії яких постає спогад: колишнього
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(дитячого, юнацького), який постачає матеріал спогаду, але 
водночас тягне і його форму, емоційне та ціннісне сприйман
ня, — і теперішнього (зрілого), який накидає структуру, інтер
претацію, але водночас утручається і в матеріал, трансформує 
його.

У В. Земляка взаємодія цих двох рівнів, двох структур досить не
звичайна. Ми вже говорили про те, що матеріал минулого в нього 
ніби «відчужений» від особи спогадувача, а, отже, і від його те
перішнього життєвого досвіду. Та зате дитячі враження не 
просто «законсервувалися» в його душі, щоб потім відродитися 
у своїй первісності й безпосередності, — ні, вони зростали ра
зом із душею, але зростали якось трохи ніби незалежно від но
вого досвіду. Минуле — дитяче та пізніше — зріле жили і роз
вивалися в душі ніби паралельно, не цілком взаємопідпорядко- 
вуючись, не поступаючись одне одному, не «конформуючись». 
І В. Земляк не стільки подає взаємодію цих двох шарів душев
ного досвіду, не стільки повертається до свого колишнього 
сприймання чи занурюється в минулий світ як він бачив його 
тоді, в момент його творення, — скільки подає те, в що тепер 
виросли релікти його дитинства.

І тут дуже своєрідно озивається потреба творчого духу давати своє
му індивідуальному досвідові, своїй індивідуальній пережитості, 
своїм особистим формам і цінностям — причетність до безмеж
ного та одвічного, до незглибимих людських проблем, до історії 
й космосу, а водночас — озивається потреба впорядкувати «хаос» 
особистих вражень високою мірою загальних категорій. Через 
це конкретні малюнки в «Лебединій зграї» часто лучаться з най- 
загальнішими розважаннями й філософемами. І це вже не прос
то собі Левко Хоробрий, Мальва Кожушна, Андріян Валах — 
люди, які жили там і тоді, прикметні такими й такими риса
ми, — це парафрази вічних мотивів, це образи любомудрія, 
аристократизму духу, непідвладної законам і чужим претензіям 
краси, романтичної затятості в своєму неясному життєвому по
кликанні, — це утвердження життям, ціною власного життя яки
хось усепоглинаючих людських пристрастей. Емпіричні зна
чення прилучаються до великих загальнодуховних значень; 
емпірія доповнюється міфом. А міф як естетична категорія — 
це позаіндивідуальне впорядкування індивідуальних досвідів, 
це організація емпірії за допомогою трансцендентальних (пси
хологічно чи соціально) величин.

І тут В. Земляк наражається на труднощі творчого порядку.
По-перше, міфологізовані величини опираються розвиткові, вони 

більше надаються до демонстрування, ніж до аналізу й розгор
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тання; легендарне не є щось таке, що стає собою, а є щось таке, 
що вже раз назавжди стало чимось. Ця обставина, певно, також 
має прямий стосунок до відзначеної вже внутрішньої статич
ності багатьох, насамперед чільних, образів роману, до браку 
саморушійності у створеному В. Земляком світі. У міфологізо- 
ваній картині світу переважає фабульне збагачення, а не духов
не й якісне, сюжетний рух, а не значеннєвий. Епічне розгор
тання подій, монументальна фабула високої пізнавчої цінності, 
потужно організуючий і філософуючий сюжет — ось що може 
втримати міфологізовану модель світу на потрібній мистецькій 
височині.

А саме у фабулі та в сюжетоскладанні завжди була слабовінь В. Зем
ляка. Вже одного цього вистачило б для творчої невдачі, — якби 
він справді важив на послідовно міфологізовану картину світу! 
Але аж так далеко він не заходив. Життєва емпірія, побутова 
натуральність весь час приявні в романі й самі собою. Міфо
логічна стилізація — не стільки принцип оформлення, скільки 
його присмака. (Це коли мати на увазі характерологічний та 
житейський план роману; в плані ідейно-соціальному, як поба
чимо, все виглядає трохи інакше.)

По-друге, міф оперує стереотипами, сакраментальними загальни
ками. Потрібна неабияка глибина індивідуального переживан
ня цих стереотипів, щоб учинити їх художніми величинами.
У сфері характерологічній автора на це вистачило. Може, тим, 
що міфологізація там, як уже говорено, лиш часткова, відносна; 
а головне, мабуть, тим, що тут не міфологічну сітку наклздува
но на життя, не індивідуальний досвід доповнювано й регульо
вано міфом, — а, навпаки, саме життя, самий індивідуальний 
досвід «озивалися» міфом, тяжіли до нього, чули, вживаючи 
слово Сковороди, «сродство» з ним.

А як на соціологічному рівні, в соціальному розтині доби, в осмис
ленні громадянських аспектів змальованого життя — в автор
ській концепції життя, в його художній «філософії історії»?

Тут, певна річ, не вистачить хоч як побільшілих і перетворених 
реліктів дитинства. Вони можуть дати емоційну атмосферу, об
разний лад, «лексичні» елементи й «синтаксичну» конструкцію 
«повідомлення», але самий зміст «повідомлення», тобто со
ціальна концепція життя, постає із зусиль зрілого духу. Він за
пліднює собою чуттєву матерію минулих досвідів. Кожного разу 
це індивідуальний і неповторний акт. Але за певної структури 
спогаду, як от у В. Земляка, «минуле» душі абсолютизується і 
унезалежнюється від її ж актуальних станів, різні вікові душевні 
рівні — скажімо, дитинство і зрілість, -  співіснують якоюсь
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мірою відшаровано один від одного, розвиваються ніби пара
лельно, а не взаємодіють повсякчас і безпосередньо, інтимно. 
Чи є це нездоланною перешкодою перед тим, щоб мовою вине
сених із дитинства вражень висловити щось більше, в чому б 
ожив увесь душевний набуток творця, вся його мудрість? Ні.

Бо оті верхні «поверхи» душевної структури не є єдиним осідком 
зрілого духу; а самий цей зрілий дух, що своєю чергою може 
мати певні труднощі контакту з «нижчими» шарами емоційного 
досвіду, не є останньою інстанцією творчої особистості. Велике 
творче «я» митця не зводиться до нього і не обмежене ним у 
своїх можливостях та горизонтах; воно сполучає у вищому син
тезі всі шари досвіду, всі «поверхи» душевного життя; воно до
лає відносну неконтактність окремих «замкнених» вікових сфер, 
емоційних структур.

Тому можна було б уявити таку, скажімо, душевну картину.
Від якихось минулих подій у дитячій уяві залишилися яскраві кон

кретні фрагменти і загальне неясне враження великості; від лю
дей, які запали в душу, — окремі дуже зримі риси і знов-таки 
загальне неясне відчуття значущості й загадкової сили. В неху- 
дожній душі це первісне душевне тло згодом здебільше тьмяніє: 
конкретні образи вивітрюються і примулюються, а неясне по
чування великості й таїни капітулює перед раціоналістичною 
критикою або мізернішає супроти масштабів пізніше пізнаного 
світу. Інакше в душі художній. Окремі чіткі фрагменти реаль
ності, побаченої «широкоформатним» дитячим оком, залиша
ються нерозмитими, зберігаючи постійну освітленість і «різ
кість»; хіба що змінюється їхня відносна величина: тепер вони 
вже не є, як у дитячій душі, розміром на весь чуттєвий обрій, 
не заступають його всього: треба трохи поступатися душевним 
простором для все нових і нових картин. Це, сказати б, порів
няно нерухомий і незмінний ранній фонд художньої душі. 
У звичайному, нетворчому стані він доволі пасивно й механіч
но відгукується на нові «надходження», саме через свою визна
ченість і закінченість, самодостатність. А от оті неясні й бен
тежні відчуття великості й таїни, якась ніби пратуга вселенсь
ка, —самечерезсвоюнедовизначеністьінедооформленість —весь 
час непокояться, міняться, шукають свого означення. Вони 
безупинно «приміряються» до всіх нових здобутків душі, дають 
їм емоційну оцінку і водночас ростуть із них. Вони спричиня
ються до особливого напруження і невпокоєності душевних 
сил, вони дають емоційний масштаб творчої особистості. Вони 
невтишимо потребують адекватної відповіді: такого самого мас
штабу всього зрілого духовного життя, що має дати їм якусь
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систему координат, а з тим і бодай часткову і відносну рівно8а~ 
гу. І такий масштаб духовності, і така система координат не 
беруться напрокат, іззовні: індивідуальна чуттєва структура не 
прийме їх, відрине за законом несумісності тканин. Вони ма
ють бути власним здобутком індивідуальності, кровним осяг
ненням зрілої свідомості, а водночас поставати з надр усієї ду
шевної історії творчого «я». Одне слово, емоційна невтолен
ність і чуттєва мука творчого «я» у своїй великості потребують 
(і заслуговують!) великості ж осмислення життя, великості його 
усвідомленої картини (чи концепції). Та не завжди їх знахо
дять.

У «Лебединій зграї» неабияке чуттєве і враженнєве багатство світу 
авторової пам’яті, неабияка характерність матеріалу і краса та 
значущість багатьох окремих осягнень не знайшли гідної кон
структивної опори в рівноцінній та рівнопотужній концепції 
життя. Змальовуючи у першому романі досить віддалену добу, 
якої він сам свідомо не пережив і щодо якої не мав свідомих 
спостережень, автор проте не потерпав від браку ні «будівель
ного матеріалу», ні загального емоційного відчуття цієї доби, її 
«фактури». Отой дитячий шар душевного досвіду, обростаючи 
спорідненим пізнішим і відлунюючи на всю просторінь душев
ного життя, дав щедре забезпечення. А от сповна запліднитися 
рівномасштабною «взаємністю» зрілої соціальної свідомості йому 
не пощастило. Замість цієї зрілої соціальної свідомості творчо
го «я» часто озивалася товща пришерхлих соціальних міфів 
офіціозної свідомості. Власне, міф — теж структурний чин
ник, він також дає оту необхідну систему координат, долучає 
до загальних значень, але тоді лиш, коли він є особистим здо
бутком індивідуальної свідомості в такій само мірі, як і власніс
тю колективною, і коли він береться як принцип художньої 
організації, а не натурально. Інакше замість системи коорди
нат — схема, замість загальних значень — загальники зі втраче
ним чи забутим значенням.

Досить відчутно цей гандж позначився і на дилогії В. Земляка. 
Щодо соціальної картини доби, щодо соціального змісту істо
ричних процесів, розвитку подій і соціальної поведінки різних 
людських груп та особин перед колективізацією і «розкуркулен- 
ням» та під час них, щодо загального плану життя, сказати б, — 
він тримається в межах пересічно засвоєних панівних уявлень: 
в межах отого прийнятного мінімуму офіційного соціального 
знання, соціальної уяви й відповідальності. Більше того, він ні
би розраховує на наше, забезпечене нам ординарною соціальною 
свідомістю та ще хіба збагачене читанням сучасної літератури,
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популярно-стереотипне уявлення про добу. «Експлуатуючи» 
його, В. Земляк уважає за можливе в такий спосіб обійтися без 
запаморочливого заглиблення в об’єктивність доби і не давати 
власної її концепції, а тільки свій трохи міфологізований па
рафраз до її хрестоматійного образу (тоді як, наприклад, поль
ському письменникові Тадеушові Новаку міфологізація образу 
села в романах «А як будеш королем...» та «Дияволи» прислу
жилася для поглиблення соціально-політичного аналізу).

Оце парафразування замість істинної індивідуалізації особливо від
чутне там, де, за авторовим задумом, мусіли б з’явитися репре
зентанти свідомої політичної дії — керівники комуни і райо
ну Клим Синиця, Максим Тесля, Соснін, Рубан. З них хіба що 
Клим Синиця не зовсім безбарвний у плані біографічно-побу- 
товому, а загалом це фігури умовні й маріонеткові. Автор ніби 
виходить із мовчазної згоди з читачем, який, мовляв, і без того 
знає, що це за постаті і як їх треба сприймати. Тим-то, коли він 
хоче подати революційний розмах і запал цих людей, їхню 
одержимість всесвітнім перетворенням, що не хоче годитися з 
провінційним існуванням, то задовольняється варіацією на 
вельми зужиту обов’язкову тему: професійні районні романти
ки то, дивись, «частенько бесідують із товаришем Марксом сам 
на сам», то сушать голови світовою революцією і «роллю сиро
варіння в світовій революції». Лиш один раз прокинулося в од
ного з цих діячів, у Теслі, щось хоч трохи схоже на самостійну 
політичну думку, на особисте політичне вболівання: це коли 
він звіряється Климові Синиці, що «найбільше боявся... ну як 
би тобі сказати, щоб із наших внутрішніх протиріч не ско
ристалася світова контра. Зберись ота вся Антанта. Ти уявляєш 
собі, який був момент для нанесення удару в спину». Стосовно 
міжнародної і внутрішньої ситуації 1930-1932 років це справді 
свіжа гадка, попри приблизність уявлень про Антанту. Та ще 
був живий людський порух у Сосніна, коли він поїхав до Москви 
виручати якогось високопоставленого друга, що потрапив у не- 
ласку, — та й сам не повернувся.

Можливо, певна маріонетковість багатьох фігур роману (навіть ін
дивідуально колоритних) у площині соціальній зумовлена отією 
статуарністю способу письма та браком саморозвитку, само- 
рушійної концепції життя й історії, про які вже йшлося. Вони 
не творять історію, а розігрують її відомий анонімний сценарій. 
Історія вже сталася, ролі розподілено, оцінки ухвалено, нічого 
вже не зміниш і нічого свого не докинеш. Але ж і в доконаному 
минулому скільки ще невідомого! І скільки ще можуть дати 
різноякісні індивідуальні переживання цього минулого! А поза
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тим: те, що для нас виступає доконане, колись же творилосй і 
переживалося вперше, не бувши «просвітлене» знанням напе
ред результатів, і оце відчуття первотворення, пафос і ризик 
первотворення мав би передавати історичний романіст. Коли ж 
історія постає не в своїй інтимності й проблематичності ста
новлення, а в своїй неосудній данності, — вона набуває резуль
тативного і повторного характеру, вона виступає як анонімна 
сила, що людей обирає тільки для демонстрації своєї містичної 
ходи. А всяка повторність незацікавлена і скоротлива, конспек
тивна.

Як виразно і колоритно відтворено в романі соціально-психологіч
ні передумови цієї дії: пізньонепівську гарячку напожиткуван- 
ня, передсмертне розкошування власницької стихії (ось лиш 
один цікавий мазок, картина, ніби побачена «вітряним сторо
жем» — сторожем чужих вітряків Тихоном Пелехатим: «Вавілон 
весь сповнений дикої свавільної сили — все кинулося багатіти, 
плодитись, вкоренятись та ворогувати — поділена земля роз
братала людей, видобула із них оте наймерзотніше, що спало 
собі цілі століття, щоб дістати нараз самої вершини, яка най
краще відчувається тут, на вітряках, власники котрих уже й ві
тер воліли б поділити поміж собою, аби зналося як. Нема 
страшнішої стихії за загребущість людську»); апокаліптичну 
тривогу останньої хазяйської зими 1929—1930 pp. (ось страхіт
ливо-чудернацький зимовий ярмарок у Глинську: «Всього заве
зено і зведено, тисячі пов’язаних овець на санях, чорних та бі
лих кабанів, поросят у мішечках, бодні з медом, довжелезний 
ряд зі збіжжям, нагнано волів, корів, кілька бугаїв з кільцями в 
носі, — все те немовби нікому не потрібне, всі хотіли спрода
тись і ніхто нічого не купував»); швидке розгойдування стихії, 
напогамовну розлютованість ворогуючих класових сил («Вавілон 
має кров гарячу, коли його розбурхати. В ній і турок і тата
рин — усе є. То не та собі спокійна Україна, як деінде. Тут уже 
коли наволоч — то страшна. Очі вибере і не скривиться»).

Після такої «ґрунтовки», природна річ, сподіваєшся широкої пано
рами соціально-історичного дійства, вирування масових при
страстей, зударення дужих натур, — загалом, драми класової 
боротьби, хоч і не стихійної, а цілеспрямовано розпалюваної: 
«революція згори» ж. Але драми не розгорнено. Є окремі, дра
матичні не так за фактичним звучанням у творі, як за своїм 
функціональним призначенням, епізоди, що через брак внут
рішньої художньої взаємозумовленості не складаються на сю
жетну рівнодійну, не створюють постійно зростаючого напру
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ження, а сприймаються поодинці і з паузами, мов спорадичні 
«потовщення» на безнадійній горизонталі вичерпування фабули.

У романі є і геть які страшні події: аж кілька вбивств. Убивають 
комунівського поета Володю Яворського, а згодом нібито «самі» 
повісилися «вітряний сторож» Тихін Пелехатий та сільрадівсь
кий тайнописець Боніфацій Лясота. За всим тим має стояти, 
мовляв, куркульська змова. Проте ці акти такі не зумовлені в 
тканині роману, такі ілюстративно підігнані й сценарно вмон
товані, так мало в них самої людської смерті, що вони справля
ють враження не вищих злетів трагізму, а штучного прийому — 
зовнішньої каталізації дії, та ще, до того ж, такого собі способу 
позбуватися персонажів, з якими не знати й що робити далі. 
Про ті численні смерті можна сказати хіба те, що сам автор 
висловив з трохи іншої нагоди: «а коли хто і вбивався на смерть, 
то смерть на гойдалці не вважали за смерть у її звичному ро
зумінні». (До речі, правом на таке ритуальне самогубство ско
ристався в романі цап Фабіян, коли вже вичерпав усі свої ро
манічні функції й трохи надокучив і самому авторові.)

У романі дійшлося і до якогось місцевого, досить дивного куркуль
ського заколоту, який виглядає неправдоподібно, достоту дитя
чою витівкою, з паролями, днем ікс та хутірською конспіра
цією. Тричі зривалася загумінкова куркульня до бунту (ваві
лонська влада щоразу великодушно надавала їй такі можливості), 
і кожного разу політичний статус-кво рятувала якась кумедна 
придибашка. То куркулі між собою почубилися; то коли вони 
вже облягли сільраду і приготувалися до штурму, зметикував 
філософ Фабіян, як напудити їх і розігнати за допомогою трак
тора («...Натовп ще якусь мить стояв наче вкопаний, зачамрів 
перед цією нездоланною силою... надто жахали задні колеса, 
було в них щось ніби драконівське... Хтось із чоловіків закри
чав жахним голосом, залементували жінки і кинулися врозтіч... 
Фабіян сміявся до сліз, йому все ще ввижалися спотворені стра
хом обличчя заколотників. Таку розправу міг вигадати лише 
він, великий мислитель і великий воїтель за справедливість»); 
а у вирішальний день ікс відзначився другий, ще тоді також 
живий, Фабіян — цап, який часом виступає ніби як посланець 
неясних вищих сил і який, в усякому разі, завдяки своїй бісівсь
кій прохірності та неабиякому гумору в останню, можна сказа
ти, хвилю обрятував нашенську Вавілонію та її кращих людей 
(ось уже всіх представників влади, виманених на Йордань на 
замерзлі води вавілонські, пов’язано і виставлено на льодовий 
хрест, ось уже намірено в них рушниці, ось-ось неправе діло 
восторжествує — як раптом «трагічну тишу ставу похитнув чийсь
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безжурний сміх. До цього спричинився цап, що залишив поміст" ' 
і підійшов до хреста, якого йому страшенно кортіло спробувати 
язиком. Все ж він не зробив цього, лише став поруч із Фабіяном, 
але припустився при цьому одної жахливої безтактності: він 
став задом до стрільців, і гадки не маючи, як зневажив цим їх 
бойовий дух. Уся серйозність ситуації зникла одразу, хтось ре
готав із цапиної витівки, інші ж, віддаючи належне його хоро
брості». Момент виграно, у мляве протистояння двох таборів 
внесено злам, а невдовзі розхмелену куркульню остаточно при- 
скромлено).

Певна річ, письменник може і щонайдраматичніше дійство подати 
в щедрій комічній інтерпретації (а Гоголь і з кріпацької доби 
скільки гумору визичив!); найсерйозніші сцени можуть потре
бувати інтермедійних перебивок, а трагічне й гротескове не раз 
озивалися одне до одного. Проте в цьому випадку маємо не 
стільки органічний комізм, внутрішньо-необхідне комічне ви
рішення теми, скільки вже підміну мотивів, спробу за допомо
гою принагідного комікування вийти із сюжетної скрути, якось 
розрядити безперспективну, негаразд обмислену, ситуацію, за
маскувати невправку з природним розгортанням конфлікту, 
приховати реальні масштаби історичної трагедії.

Такі фарсові елементи призвели і до того, що соціальна дійсність, 
чи то класова боротьба, попри всі жахи (вбивства, повішення 
тощо), виглядає часом сентиментальнішою, ніж вона була на
справді, якоюсь романтично-благодушною, ніби не зовсім прав- 
дешньою (як кажуть діти, «не насправжки, а назнарошки»): 
призвідців першого бунту зовсім не покарано; справу братів 
Соколюків, роздмухану ідилічно-кумедним районним грозою 
контри Пилипом Македонським, полагоджено за одним теле
фонним дзвінком Максима Теслі; а Явтух Голий, так той утік з 
виселенського обозу, з дороги на Соловки, і йому минулося; 
здається, В. Земляк трохи накидає добі, якій було не до гумору, 
своє власне розуміння доброго гумору... Далі, можна подумати, 
що якби не ота дядьківська дурина із «заколотом», то не дійш- 
лося б, може, і до розкуркулення, бо воно тут подане не як запла
нований етап загальнодержавної соціальної політики, а як ло
кальний акт відплати за місцеву куркульську ворохобню...

А загалом напрочуд хутенько, на яких кількох десятках журнальних 
сторінок, відбулася докорінна соціальна перетряска життя. Тих 
покарано, сих спасено, ті вниз, сі вгору, один брат у яруги з 
обрізом, а другий у сільраду головою — і дивись уже й розгоди
нюється, ніби нічого особливого і не сталося, якийсь добро
душний спокій і нова, вища стабілізація... Тяжкі й складні роки
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колективізації, трагічні соціальні процеси перейдено вперебіг і 
«по найкоротшій», власне, чи не по дотичній. Історія десь тво
рилася, а тут нашвидку відгукувалося. Саме нашвидку. Реальних 
соціальних процесів не відтворено, а подано кілька епізодів ре
зультативного порядку, що мали б підсумовувати основні по
казники спрямованої соціальної драми. Може, відчуваючи схе
матизм і вторинність, неадекватність такої версії недавньої іс
торії, автор ото й надумав збагатити й присмачити її, вчинити 
привабливішою та самостійнішою — за допомогою химеруван- 
ня, комічної розцвітки, які часом нагадують блюзнірство?

* * *

І все-таки не це головне у враженні від дилогії В. Земляка. Надто 
це непересічна річ, і стільки в ній яскравого, принадного, і так 
є чим порозкошувати читачеві! Люд вавілонський такий ціка
вий і безсмертно-талановитий, оповідач такий у нього залюбле- 
ний і так світиться стиха гордістю, причащаючись до нього, 
стільки в оповідача густих і гарячих барв, таке туге і гристе в 
нього слово — якесь радісне та щасливе, — і стільки в романі 
поронено та мимохідь висіяно доброї лукавини й гумору, такі 
небуденні бувають там і сям сплеснулі авторові думки й розва
жання, — що мимоволі вже й миришся з усіма недотягненнями 
в загальній концепції, в дії та розвитку образів, не зважаєш на 
численні невідповідності у внутрішньому ладі роману, як-от су
перечність між багатющою емоційною природою героїв та бід
ністю, загаданістю соціальної ролі багатьох із них, між їхніми 
задатками та їхніми набутками, або як-от часткова, принаймні, 
непогодженість між умовно-химерницьким та безвладно-ілюст
ративним стильовими потоками, між інтенсивною романтиза
цією та екстенсивним схемописом.

І хоча десь іще посеред роману можна вже здогадуватися про все, 
що гряде далі, хоча десь на отому злощасному куркульському 
нібито заколоті, дію його, а великою мірою й проблематику, 
вже вичерпано, — роман, однак, дочитуєш до кінця не без інте
ресу: саме не завдяки потахлим уже програмовим мотивам, 
а завдяки невгаваючим обертонам; автор знаходить і знаходить 
щось цікавого поза головними сюжетними лініями, промовить 
і промовить щось палкого й дотепного; або раптом другорядна 
фігура, ніби заново покликана до життя через занепад голов
них, починає більшати й урухомлюватися і перебирає на себе 
рештки романічного навантаження — як ото сталося з Явтухом 
Голим.
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Більше того, останні сторінки «Лебединої зграї» повернули творові 
чи не початковий діапазон і бентегу — брався розгін для другої 
книги роману. Розкиданий вихорами люд звідусюди вертається 
лебединою зграєю до свого Вавілону: «Земле! Ти народжуєш 
нас неначе для того, щоб ми звіряли тобі своє горде серце. Ми 
нікуди не можемо подітися від тебе, як од власної долі, і куди б 
не заносили нас урагани часу, але як тільки вони вщухають і 
починають ледь виднітися твої обрії, то ми знову і знову праг
немо до тих місць, де вперше побачили тебе з колискової ви
шини, наче перекинуту горілиць, потім з отих віконець малень
ких, у чотири шибки, — прагнемо на ті споришеві подвір’я, де 
ми вперше ступили на тебе босоніж, звідали твоє тепло і зачули 
в жилах своїх твою незміряну силу. Тож лишень тобі дано по
вертати лебедині зграї з далеких світів — хто не чув, як стриво
жено вони гичуть, шукаючи тебе в чорних туманах, хто не ба
чив, як їхні безстрашні ватажки розбиваються вночі об незнані 
скелі, аби інші жили й могли долетіти до тебе, той ніколи до 
кінця не збагне, що в людях живуть ті самі закони землі обіто
ваної. Для одних вони стають непереборними лише за тридцять 
п’ять мільйонів кілометрів від рідної землі, а для інших, що 
обертаються по менших орбітах, достатньо і тридцяти п’яти...»

Повертається домів і сам оповідач, який тепер з’являється власною 
особою: підлітком у розтрясеному возі, коло Присиного дитя
чого кагалу. Ось валка вибралася на знамениті Абіссінські гор
би, і перед нею постав рідний Вавілон (А «Вавілон — то веле
тенські, мов сито, хлібини, які випікають тільки в нас; то ве
летенські пожежі, які спалахують мало не кожні жнива і 
примушують Вавілон будуватись і молодіти; то Йордань, рівної 
якій не влаштовують на всьому християнському світі; то веселі, 
більше розважливі, аніж кровопролитні війни з сусідніми “пле
менами” — клибанями, дохлими мухами, сарапуками, капела
нами за їхню пристрасть ховатися в норах і з безліччю інших 
племен та народів, кращі представники яких, переважно жіно
чої статі, потім чудово вживалися в самому Вавілоні і плодили 
дітей для майбутніх світових війн, жорстоких і кровопролитних; 
то два мудрих Фабіяни, один з яких, Левко Хоробрий, напевне 
живе і досі, то височенні чорні вихори, які прилітають із півдня 
гарячого і розбиваються об вавілонські гори; то ми, тітка Прися, 
наш візок із кошеням у відерці і батьків кларнет на візку»). Та 
це вже змінений Вавілон: колгоспний лан, жатки, молотарки, 
велике токовище. Проте люди зустрічаються поверненням доб
ре знані: Рубан на коні, Мальва Кожушна, Левко Хоробрий у 
брилі та з косою... А ще їм привиділося, що «греблею йшов цап
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Фабіян — воскрес чорт рогатий. Він зупинив нас, пошастав у 
візку, похитав борідкою і заспішив далі, пішов купатися в ма
реві полуденному. Він або не впізнав нас, або ж це був не він 
сам, а один із його синів, — чи ж досить мудрий, щоб носити 
це ім’я?..»

І ми, як і автор та його герої, раді ще повернутися у «Зелених Мли
нах» до цього потовкущого і невмирущого Вавілона, бо встигли 
полюбити його, бо не хочеться назовсім розлучатися з ним на 
такому крутому заломі історії («...Як видно, Вавілон знову іде 
до розбрату великого і смертельного, а може, й до повної своєї 
загибелі, відтак не першої, але, будемо сподіватися, й не останньої 
за свою многовічну історію. Вже його палили татари, але потім і 
самі кудись щезли; вже його садовили на палі жовніри гетьмана 
Конєцпольського; турки долітали сюди на конях з білого Акермана 
й вимагали безцінний відкуп — жінок вавілонських, рівних яким 
не було на всьому Побужжі, — то були суміші з багатьох народів, 
рідкісні, майже неймовірні десь інде, бо Вавілон стояв у самім 
епіцентрі людських вихорів, або, як говорено про нього в древ
ньому літопису, стояв сей город на кордоні між півднем і північ
чю, між заходом і сходом, тому товпилися у Вавілоні многії на
роди і многії завойовники, товпилися і нищили, але свій народ 
відроджував його знову й знову»),

...Сьогодні вже цілком очевидно, що однією з причин виникнення 
і бурхливого розвитку в українській літературі 60—70-х років 
«химерної прози» була неможливість говорити прямо про бага
то які проблеми сучасності й історії, необхідність шукати обхід
них шляхів, фігурального висловлення. Але, як мовиться, немає 
злого, щоб не вийшло на добре. І в літературі шукання обхідних 
шляхів нерідко приводить до художніх відкриттів. Можна на
вести таку аналогію, хай трохи і віддалену: «езопівська мова» 
часто глибша за прямолінійну. Виникнувши з «нужди», химер
на проза дала українській літературі більшу свободу і художньо 
збагатила її. Тим більше, що другим сильним стимулом до її 
народження і розвитку був протест проти пісної описовості, 
сірості, безбарвності, невигадливості. Це було відродження 
енергії формотворення. Чи має химерна проза історичну перс
пективу за умов оновлення нашого життя і появи можливості 
називати речі своїми іменами, покаже час (я особисто гадаю, 
що має, хоч, мабуть, і в інакших, ніж досі, формах), але на тому 
етапі, про який ідеться, вона свою справу зробила, і непогано.

Химерія зовсім не означає сваволі, невмотивованості, довільності 
елементів оповіді. Тут має бути своя художня доцільність, гар
монія, міра. І — вмотивованість. Як загальної структури, так і 
окремих мотивів, усіх подробиць.
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Багато «дивного», начебто цілком довільно вигаданого у В, Земляка, 
коли розібратися, насправді вмотивоване, спирається на тради
цію, або власне знання, або інтуїтивне прочуття. Наприклад, сим
біоз двох Фабіанів — людини й цапа — мотив, укорінений у на
родних уявленнях, демонології; небезвідносний він і до літератур
ної, філософської традиції (цап у грецькій міфології, Осел у 
Апулея, Буріданів осел, козел у Вольтера; пригадується і симбіоз 
людини й осла у повісті вірменського письменника М. Дарбіняна 
«Кікос»), Навіть коли В. Земляк у «Зелених Млинах» вводить роз
діл про мурашині війни й мурашиного царя Мину, то й тут, крім 
трансформації еротичних марень підлітка — суб’єкта спогаду, крім 
певних алюзій щодо людського суспільства, — є і відповідність до 
встановленого наукою (описи натуралістів Кербі і Спенса, Юбера 
та ін., а Генрі Торо розповідав про битви чорних і рудих мура
шок — як у В. Земляка), а головне — до традиції «синхронізувати» 
мурашині війни з подіями людської історії, «вписуючи» їх у хро
нологію людського світу (приміром, італійський гуманіст Еней 
Сільвій, який пізніше став папою Пієм II, говорив про мурашину 
битву, що «відбулася під час понтифіката Євгена IV»; шведський 
історик Олаус Магнус засвідчував мурашину війну «незадовго до 
вигнання зі Швеції тирана Христіана II», а Генрі Торо — «за п’ять 
років до проведення закону Вебстера про втіклих рабів»). Може, й 
не знаючи цього, В. Земляк об’єктивно спародіював цю традицію, 
дав її бурлескну версію...

Але можна припускати, що він читав, принаймні, Генрі Торо. Він 
взагалі цікавився філософами й натурфілософами. Час від часу 
в нього зустрінемо думки великих людей, нерідко маловідомі 
«екзотичні». Але він не зловживає ними. Чужу мудрість спожи
ває нечастими ковтками, смакує її. Десь один, десь другий, 
а десь аж ген-ген третій афоризм уславленого філософа дають 
йому наснагу, він снує свою думку і настрій навколо них... 
І якими глибокими та багатими вони виявляються — не таки
ми, як коли ми їх ковтаємо похапки, захлинаючись, аби більше 
вхопити. Мудрість навалом, потоком — знецінюється, обер
тається суєтою, словесами. Мудрість «відпускається» невелики
ми дозами, як мед, як нектар...

* * *

Література, особливо в XX столітті, довела свою здатність подавати 
загальнолюдську проблематику, загальнолюдські ідейні та мо
ральні колізії й питання духу не тільки шляхом вичленову- 
вання їх із локальної та побутової емпірики, розробки «вічних»
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сюжетів та мотивів, зосередження на магістральних лініях і вуз
лових подіях світової історії, створення персонажів із концент- 
ровано-«родовим» самоусвідомленням, — а й  зовсім іншим 
шляхом: «занурення», заглиблення в локальний, місцевий ма
теріал, точного розгортання його, відкриття його як осередку 
людства, а не його периферії. Вона по-своєму осягала істину 
діалектичної взаємопов’язаності цих двох аспектів конкретного 
існування людства. Характерна під цим оглядом творча уста
новка Фолкнера: «Я знав, що клапоть рідної землі величиною з 
поштову марку заслуговує того, щоб про нього писати, і що не 
вистачить життя, щоб сказати про нього все... Світ, який я 
створив, мені уявляється каменем у фундаменті всесвіту; цей 
камінь невеликий, та коли його вийняти, впаде вся будівля». 
Близьким до цього було і творче кредо В. Стефаника.

Такий тип творчості, з погляду тематичної та об’єктної орієнтації, 
близький до «обласницької» літератури, по суті принципово 
протистояв їй, взагалі діалектично знімав її протилежність 
«великомасштабній», загальнонародній літературі, «літературі 
людства» — універсальністю свого гуманістичного підходу, ба
ченням світового в місцевому, розумінням загальнолюдського 
не як чогось духовного елітарного, якісно вищого, аніж по
всюдне життя, з особливим рівнем і місцем концентрації його 
«духу», — а як рівноприявного на всьому часовому і географіч
ному обширі життя, в людині, яка завжди і всюди є потенційно 
достатнім суб’єктом проблематики всього людства, незалежно 
від своєї місцепокладеності відносно центрів історичного руху.

Це художнє відкриття значно збагатило світову літературу і, зокре
ма, демократизувало її погляд на категорію загальнолюдського, 
принцип відбору героя для репрезентації загальнолюдського, 
розуміння співвідношення в «периферійному» потоці життя 
особливого і загальноісторичного. Радянські національні літе
ратури не залишилися осторонь цього відкриття, вони брали 
співучасть у ньому і розвинули його. Але робили це по-своєму, 
і відповідно до характеру ідеології соціалістичного суспільства: 
«місцеве», «окраїнне», «глибинка» виступають у них не відруб
но, самодостатньо, відчужено від генеральних магістралей «ве
ликої» історії, а в своїй прямій включеності в цю велику іс
торію, нерідко — як її власний локальний образ. Саме такими 
самобутньо-локальними образами загальноісторичних величин 
(на відміну від деякої протиставленості їм Фолкнерівської 
Йокнапатофи, деякої її формальної віддистанційованості від 
решти людства, її ролі самостійного космосу) стали і станиці 
«Тихого Дону» М. Шолохова, і колишня лісова глушина в «Соті»
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J1. Леонова, і киргизький «кордон» та залізничний роз’їзд Бо- 
ранли в романах Ч. Айтматова, і «гори» Г. Матевосяна, і, сказа
ти б, географічна периферія, в якій розгортається дія романів 
В. Распутіна, Ф. Абрамова, С. Залигіна та ін.

Своєрідним явищем у цьому ряді є і Вавілон В. Земляка. Своє
рідним — бо він і реальний, і легендарний водночас, бо його 
«химерність» дала змогу письменникові дати узагальнену пое
тичну версію деяких рис національної вдачі та моментів народ
ної історії. Версію, в якій очуднення поєдналося з героїзацією, 
почасти в обхід невеселої реальності.

Жартівливе обігрування назв та імен зі світової історії й географії є 
у В. Земляка однією з форм відтворення пошукуваної причет
ності свого краю до вселюдської культури, до узагальненого об
разу людства. Тут і ліризм, і комізм, і ностальгія. (Залюбки вда
ється до цього прийому сучасний молдавський письменник 
В. Васілаке, але в нього більше іронічної містифікації.) Часом 
це ремінісцентно-бурлескне, змалене «програвання» задавненої 
історії, але і в цьому змаленні та бурлеску не зневажання й фа
мільярність, а ностальгія й сум за нездійсненою величчю...

Назвавши прадавнє українське сельбище, в якому відбувається дія 
дилогії, Вавілоном і багатоманітно обігруючи цю назву, В. Зем
ляк повівся «зухвало»: адже в світовій літературі це найменуван
ня давно утвердилося в певних символічних значеннях. Із тра
дицією письменник у чомусь рахується, в чомусь полемізує, 
а в чомусь її ігнорує. Скажімо, відоме біблійне й філософське та 
поетичне розуміння Вавілона як проклятої землі, як прирече
ного міста або як неправедної деспотичної сили (звідки сим
воліка Вавілона у Боссюе й Міцкевича, в польській патріотич
ній поезії: Нємцевич, Красінський, Корнелій Уейський, в ро
сійській — у Д. Княжніна, М. Огарьова, в публіцистиці Герцена, 
в українській поезії — у Лесі Українки) — ніяк не озвалося у 
В. Земляка. Зате такий самий ремінісцентний момент прадав- 
ності, «споконвічності» Вавілона використано широко. А чис
ленні одверто й приховано комічні відзначування «історичної» 
ворожнечі Вавілона зі своїми «варварськими» сусідами, гумо
ристичне підкреслення самовирізнення вавілонян від них на 
підставі своєї уявної вищості справляють враження не лише 
самі собою, а й тим, що створюють бурлескний образ (а точні
ше: великодушно-іронічну версію) тих взаємних упереджень 
різних цивілізацій і племен, під знаком яких розвивалося люд
ство (у плані частковішому вони можуть асоціюватися і з роз
повідями Нестерового літопису про полян та їхніх сусідів, 
із племінними стереотипами історичних літописів узагалі).
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«Між людьми, як і націями, повинні бути природні широкі кордо
ни і навіть нейтральна зона», — писав колись американський 
філософ і мораліст Генрі Торо. Однак реальна історія людських 
суспільств завжди розвивалася зовсім інакше — людство завжди 
було «Вавілоном». Це добре знав В. Земляк... В одному з епі
зодів «Зелених Млинів» шахтар Вазоєв зауважує Лук’янові 
Соколюку (який назвався з Вавілона), що й Донбас — як Ва
вілон, бо «тут усе міняється, гуртується, сплавляється, хтось іде, 
хтось приходить, а хто відсівається назавжди». В оцьому і є суть 
Вавілона, коли, звісно, зважити ще й на його сталість, «віч
ність» у всіх отих нескінченних і незупинних змінах.

Це своєрідний образ народу, образ життя взагалі — внутрішньо 
близький до того, який у Іво Андрича створює Вишеград — міс
то Вишеград і Вишеградський міст на Дрині: «Навалилися на 
місто і на міст... поводі і хвороби, війни і терор, бунти і насиль
ства, а його сталість навчала: життя — незбагненне диво, бо 
воно безупинно втрачає і тратить, а все-таки існує і стоїть твер
до, як на Дрині міст». Або: «Так на брамі, між небом, річкою та 
горами, покоління за поколінням училося не надто побиватися 
за тим, що відносила каламутна вода. Тут вони засвоювали не- 
усвідомлену філософію міста: життя — незрозуміле диво, бо 
воно постійно викришується та осипається, а все-таки триває і 
держиться міцно, як міст на Дрині».

В Іво Андрича цей мотив звучить філософськи-патетично і тра
гедійно, ставши розвитком того мотиву людського Вавілона 
(суперечливість понять різних культурно-племінних світів, їхня 
взаємна упередженість і часто взаємозаперечність за об’єктивної, 
усвідомленої чи неусвідомленої, потреби спілкування й об’єд
нання в світовому діянні), який по-різному озивався у Шекспіра, 
Вольтера, Чосера, Бена Джонсона, Гете, Генрі Джеймса, Джо
зефа Конрада, Достоєвського, Роллана, Ф. Дюренматта і бага
тьох інших... Патетика, трагедійність — здебільшого «потрібні» 
для оголення, концентрування суперечностей історії, суспільс
тва. Гумор, комізм нерідко покликані (чи придатні) пом’якшу
вати, знімати їх. Комізм цього аспекту теми Вавілона у В. Зем
ляка — зумовлений історичною вичерпаністю (для нас) отого 
ворогування «племін», відособленості та взаємних порахунків. 
Як казав Маркс, людство сміючись прощається зі своїм минулим.

Але ж тема Вавілона у Василя Земляка до цього далеко й далеко не 
зводиться. Вона має й інші аспекти, що звучать то лірично, то 
героїчно. Вона стає темою рідної землі в усьому багатстві емо
ційного, громадянського, філософського змісту і тут набирає 
також своєрідної патетичної сили. Вавілон — це і добре, і зле,
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і велике, й нікчемне наше, це псе, що пережилося й пер< <лрїЖ- 
далося і що ще переживеться, що залишилося від предків і що 
залишиться нащадкам. А насамперед і найбільше — це образ 
Землякової любові, якому жити і жити:

«Батьківщино моя! Я готовий відповідати за тебе як твій громадя
нин, так само як ти відповідаєш перед світом за мене й за 
мільйони таких, як я. У цій обопільності ми єдині, хоч ти все, 
тоді як я без тебе ніхто. Ти в кожного одна, бо хто хоче мати дві 
батьківщини — той залишається без жодної. Доки є ти — ми 
вічні. Ми вистояли завдяки тобі, найвищому з понять, яке будь- 
коли сотворяли і обіймали люди».

(1986 р.)

IBQH щ °  не кажіть, а в літературі сучасній загострений
Ч@н9вСі* ■ читацький інтерес припильновує насамперед ті 

твори, які мають елемент сенсаційності (у добро
му значенні слова), заряджені якоюсь несподіван

кою (тематичною, фабульною, ідейно-інтерпрета- 
ційною, стильовою тощо); тих авторів, які працюють 

на «больових точках» сучасного життєвого, громадян
ського, естетичного самоусвідомлення, у «вибухонебезпечних» 
тематико-проблематичних зонах. Такі твори поспішаємо про
читати сьогодні ж — чи то шукаючи ради на духовну злобу дня, 
чи то й просто аби не відстати: від життя, від літератури, зреш
тою, від моди. Автора ж, чия слава не має такого імперативного 
характеру, або чия творчість чомусь-то уявляється нам опосі- 
лою на периферії духовної актуальності, хто вперто каменярує 
в «старих», «тихих» гранітних кар’єрах народних глибинок, — 
нерідко дозволяємо собі залишити й на завтра: ще встигнемо... 
Хоча буває, що такий письменник скаже нам і не менше, і не 
менш важливого та своєчасного для духовної потреби, ніж той, 
кого мотає по глобальних питаннях та світових ковдобинах. Бо 
справжнє мистецтво не знає старого, неактуального, неважли
вого чи периферійного для духу.

...Перша збірка оповідань І. Чендея «Чайки летять на Схід» вийшла 
1955 року. В них ішлося про страждання закарпатського трудо
вого люду від експлуататорів та окупантів, про його боротьбу за 
визволення і возз’єднання з радянською Україною. Ці теми й

* Скорочений варіант надруковано в газеті «Літературна Україна» (1986, 25 грудня).
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далі переважатимуть у ранній творчості І. Чендея. А його улюб
леним жанром тривалий час залишатиметься невеличке лірич
но забарвлене оповідання. Однак авторова манера еволюціонує: 
меншає елементів «організуючої» символіки, ряснішає конк
ретних реалій, ліричний струмінь стає ощаднішим, посилюєть
ся конструктивна роль міцного фабульного ядра (одна або кіль
ка життєвих подій, що концентрують у собі певну сутність 
людських взаємин, а через них — соціальних відносин); зростає 
зображальне, характеристичне і психологізуюче значення на
прочуд багатої, сильної народної мови персонажів. У цьому від
чувалося і добре засвоєння уроків закарпатської школи но
велістів (Лука Дем’ян, Олександр Маркуш, трохи пізніше — 
Федір Потушняк), ще не достатньо оціненої, — яка, поряд із 
могутньою «покутською трійцею» (В. Стефаник, Л. Мартович, 
М. Черемшина), з такими новелістами, як М. Яцків, Т. Бордуляк, 
Д. Лукіянович, О. Маковей, Ст. Ковалів, почасти А. Чайковський, 
гідна посісти почесне місце серед майстрів української прози.

Етапом у творчості І. Чендея стала повість «Терен цвіте» (1956). 
У ній за особистими невдачами й неталаном безземельного ба
гатодітного верховинця Василя Порадюка постає невблаганна 
закономірність, що відбиває суть соціальних відносин, які скла
лися на ґрунті грабіжницької політики окупаційних влад та 
приватної власності й зумовленої нею експлуатації людини лю
диною, розвитку лихварства й жмикрутства. Трагедію Василя 
Порадюка змальовано у таких зримих картинах, із такою неза
перечною достеменністю кожної подробиці і з такою повнотою 
правди, що життя, яке давно минулося, переживаєш, наче сам 
його прожив. Незабутнє горе народу і письменників біль ста
ють твоїми. Чи не з найбільшою в українській літературі силою 
після О. Кобилянської прозвучала загальнолюдська тут тема 
«влади землі»...

Працює І. Чендей далі і як новеліст. У багатьох оповіданнях відчу
вається стефаниківська школа: вміння предметно й різко, а вод
ночас із багатоємною поетичною недомовленістю, окреслити 
драматичну ситуацію; органічно поєднати, «помножити» одне 
на одне дію, діалог і настроєвість. Певно, брав він «уроки» і в 
соціально-аналітичної, емоційно наснаженої новелістики А. Го
ловка, може, й П. Панча, лірико-романтичної новелістики ран
нього О. Гончара. Але все це — елементи власної манери пись
ма, яка тяжіє до послідовної, докладної й різнобічної розробки 
фабули та характерів, до інтенсивного мовного самовиявлення 
персонажів, до гармонії композиційних і стильових елементів 
та закінченості викладу.
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Про соціальну та національно-визвольну боротьбу трудящих За-" 
карпаття йдеться у повісті «Червона сальва». Матеріалом, струк
турою і тоном вона трохи нагадує специфічний жанр нарису 
про Закарпаття, який розвивали у 30-ті роки Лацо Новомеський, 
Петер їлемницький, Іван Ольбрахт, Золтан Фабрі. Оригінальна 
динамічна композиція: мозаїка невеличких взаємопов’язаних 
епізодів, виділених в окремі короткі розділи, не без пригодни
цької інтриги. Наголошено не так реалії та подробиці обстанов
ки, як лінії політичної дії, мотиви, пристрасті й аргументи пер
сонажів, — що було до певної міри новим у І. Чендея. Вико
ристання документів та інші риси наближають твір до історичної 
хроніки (трохи «детективованої»). Ще одна нова грань, якою 
обернувся тут талант письменника: природно і дошкульно зву
чать сатиричні ноти в зображенні окупаційної влади. А водночас, 
як це нерідко буває в літературі, сатира поєднується з револю
ційною романтикою.

Широко входить у творчість І. Чендея і нове життя Закарпаття. 
В багатьох оповіданнях 40—50-х років знайдемо зарисовки доб- 
родайних змін, які принесла радянська влада. Письменник 
прагне відтворити активну участь трудящих краю в соціалістич
ному будівництві. Але даються взнаки труднощі опанування 
нового матеріалу — картини сучасності та сучасні персонажі 
виходять подекуди одномірними. Згодом, у творах 60—70-х ро
ків, сучасна тематика розробляється вже об’ємніше, багатобіч- 
ніше, сміливіше. Прийшов досвід, та й життя давало дедалі 
більшій і складніший, різноманітніший матеріал. Сьогодні про
блематика Закарпаття — це, великою мірою, проблематика всього 
нашого суспільства, і, досліджуючи її, письменник тим самим 
досліджує загальнозначуще для нього, хоч і виявлюване у спе
цифічних формах.

Почасти це видно було вже і в романі «Птахи полишають гніз
да» — найбільшому творі І. Чендея. Новий лад уже міцно вкорі
нився на закарпатських землях. Відійшли в небуття злидні й 
темрява. Але життя не стоїть на місці. Дальший розвиток по
роджує свої проблеми. Несе нові форми життєвлаштування, 
нові взаємини між людьми, види праці та професії, нові еле
менти щоденного побуту, змінює одвічні стосунки з природою 
та деякі звичаєві й моральні поняття і відповідну практику. 
Різні люди по-різному це сприймають, по-різному змінюються 
самі; не обходиться і без драматичних колізій. Багато роздумує 
про новації життя, не всі з них приймаючи, головний герой 
роману верховинець Михайло Пригара.
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Процес оновлення життя бачиться в романі вже і як явище істо- 
рично-діалектичне. Письменник не заплющує очей на тривож
ні дисгармонії, якими він супроводжується; йому болить загро- 
женість чи занедбання багатьох традиційних цінностей, але він 
цінує великий соціально-гуманістичний зміст перемін, полег
кості в житті та праці й побутові вигоди, набутки не лише ма
теріальні, а й духовні, культурні, освітні, — і він хотів би, щоб 
у процесі поступу гармонійніше поєднувалися цінності старі й 
нові. Власне, це позиція, яку на сьогодні національні радян
ські літератури широко виробили і багатоманітно обґрунтували. 
Але тоді, коли роман з’явився (1965), елементи такої позиції 
ще тільки утверджувалися — в тому числі і його, українського 
письменника, зусиллями. Так само в повісті «Іван» (1968) 
І. Чендей одним із перших зацікавився соціальним типом, який 
привернув пильну увагу наших літератур, — типом лжеакгивіс- 
та з його пекельною енергією безтямної «правильності» як 
зручної форми людиноненависництва. Ця повість була піддана 
несправедливій, безпідставній вульгаризаторській критиці і від
тоді не перевидавалася. Це тим прикріше, що й сьогодні вона 
звучить актуально і є потрібною. Ще тоді, в 60-ті роки, І. Чендей 
одним із перших у всій радянській літературі «згадав» тему, яка 
згодом посіла в ній значне місце: викриття лжеактивіста, гор- 
лохвата-руйнівника, людини бездумної, безкорінної і безплід
ної. Цей тип ніс і несе в собі величезну соціальну небезпеку, 
з ним пов’язано стільки лих і втрат — різного роду «перегинів» 
і «кампаній», в яких він був коли не ініціатором-заводієм, то 
ревно-тупим виконавцем. На сьогодні цей тип «у чистому ви
гляді» себе добряче скомпрометував, однак відповідної соціаль
но деструктивної, руїнницької психології ще аж ніяк не позбуто 
остаточно. Тому художня література, прагнучи брати участь у 
всебічному оздоровленні нашого суспільства, ще звертатиметь
ся й звертатиметься до таких явищ.

І. Чендей у своїй повісті бере цей соціально-психологічний тип 
горлохвата-викорінювача на «низовому» суспільному рівні (його 
Іван Каламар був колись головою сільради, потім його через 
дурість турнули на інші установи; так «той орел літав усе нижче 
й нижче» — та все не без посади...). Але й такий він не менш 
характерний і не менше лиха накоїв, ніж такий, що на верхніх 
поверхах влади, — хоча б тим, що він більш «масовий».

Письменник переконливо показує природу такої істоти: небезпеч
не поєднання інстинкту владолюбства і насильства; бажання 
вивищитися над земляками і зневага до них, а водночас запо
падливість до начальства, лакейський і рабський комплекс, що
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шукав компенсації в начальницькій сваволі щодо підлеглихта 
безборонних; брак народної культури, брак будь-якого мораль
ного чуття. Така людина неодмінно почуватиметься неповно
цінною — підсвідомо, звісно. І підсвідомо ж прагнутиме ком
пенсувати це почуття неповноцінності бундючністю та яни
чарською ненавистю до всього, що має ознаки морального, 
духовного життя (це все для нього «пережиток», «несусвітна 
темнота»), блюзнірським ставленням до святощів (зокрема і 
релігійних святощів — але не як саме релігійних, а просто як до 
чогось, що комусь дороге: адже дорогого, святого не повинно 
бути! Крім горілки. Згадаймо, з якою садистською насолодою 
Іван Каламар змушує людей до безглуздої та непотрібної робо
ти у свята!).

Але хоч як засліплює й захмелює себе Іван Каламар ненавистю й 
блюзнірством (на додачу до горілки), але до кінця здурити себе 
не може: горілкою «бога» не заміниш. Щось його муляє, то
чить, десь на споді каламутної душі скімлить наче й не існуюча, 
стократ витруєна совість чи ще щось невідоме. Один із розділів 
повісті так і названо: «Де мій бог?» Звісно, йдеться не про влас
не бога, під «богом» розуміється якесь духовне начало, мораль
на людська душа, точка морального опертя (доводиться на цьо
му наголошувати, оскільки свого часу авторові всерйоз заки
дали і захист релігії). Іван Каламар відчуває, що чогось най
важливішого позбавлений, чимось обділений, і мордується, 
мучиться, лише тьмяно здогадуючись чого і чим. Бувають хви
лини, коли він заздрить тим, з ким «бореться», — нормальним 
людяним людям, із незалежним від скороминущого іскоренітель- 
ства внутрішнім світом... А в його спогадах про минуле не раз 
проблискують і задатки людського в самого Івана, — і боляче 
стає за людину, що так споганила власну душу й долю. Так об
раз Івана Каламаря набував багатогранності, і наше читацьке 
емоційне ставлення до нього стає складнішим. Письменник 
виступає не як викривач-доктринер, а як аналітик і гуманіст. 
Він не глузує й не таврує: йому сумно й боляче.

У повісті Іван Каламар постійно потрапляє в ситуації протистоян
ня зі своїми земляками, які несуть у собі традиційну народну 
мораль і світогляд. Зокрема, антиподом Івана є сільський свя
щеник, теж Іван — Стах. Свого часу не обійшлося без докорів 
авторові за таке, мовляв, протиставлення попа — «активістові», 
й не на користь останньому. Але ж це чистісіньке непоро
зуміння або ж спекуляція. Про якого «активіста» йдеться — 
знаємо. І конфліктує він не з самим Стахом, а з усім селом.
І Стах протистоїть йому не один, і протистоїть не як священик,
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а як селянський син, представник селянського роду, носій на
родної традиційної моралі. Релігійний бік справи тут присутній 
лише постільки, поскільки Іван Каламар самочинно «заборо
няє» священикові відправи та знущається з почуттів віруючих.

У кінці повісті Іван Каламар зазнає цілковитого життєвого і мо
рального краху, помирає безглуздо й безславно, і підсумок його 
долі пустий, бо він був — заперечення життя. І коли земляки 
обговорюють причину його смерті, — а помер Іван, покалічив
ши сп’яну на велосипеді ногу, її відтинали вище і вище, а від 
гангрени не врятували,— то несподівано метафоричного зву
чання набирає фраза одного з сусідів: «Трутизна з’їла всього 
Івана». А на похороні й неспішна мудра розмова дідів, і курли
кання журавлів угорі над цвинтарем сприймаються немовби 
символ вічності природного життя, що підкреслює нікчемність 
спроб його перекреслити, стати над ним; марноту людської 
пихи і злоби.

Повість «Іван» по-своєму (трохи наче б «від супротивного») розви
ває такий характерний для І. Чендея мотив ствердження цін
ності моральних традицій народу, народного складу душі, — по
казуючи нікчемність тих, хто цього зрікається, топче це в собі 
та в інших.

В останні роки І. Чендей помітно тяжіє до соціальної сатири, до 
викриття суспільно негативних явищ; в його творчості наростає 
антиміщанський пафос.

У цьому антиміщанському ключі написано й повість «Ювілей». 
Негативні явища в житті «творчої інтелігенції» вже не раз при
вертали увагу талановитих сучасних письменників, які не мо
жуть байдуже ставитися до того, що діється там, де мала б па
нувати висока відповідальність за культуру народу (згадаймо 
«Хамелеонові кольори» Й. Авіжюса, «Імітатор» С. Єсіна, «Спек
такль» В. Дрозда та інші твори). На цю ж тему написано й 
«Ювілей», хоч від названих вище творів повість І. Чендея відріз
няється деякою камерністю, меншим драматизмом і виразні
шим сатиричним спрямуванням (почасти, може, й фейлетон- 
ністю): «герой» її дрібніший і заслуговує лише зневажливого 
ставлення, сарказму. У своєму самовикритті він вочевидь ко
мічний.

Фабула повісті така. «Поет» і «педагог» Антон Кукурічка, не дуже 
талановитий, але вельми амбітний, зарозумілий і водночас тве
резо-прагматичний, «пробивний», сам організовує собі широке 
святкування свого 50-ліття, залучаючи до цього всі можливі ус
танови, друзів і знайомих. До ювілею він «вибиває» різні до
ступні йому відзнаки для своєї особи, забезпечує найреспекта-
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бельніше (на «регіональному» рівні) вшанування. Бачимо Дітег 
одного з механізмів зі створення «дутих авторитетів». Антон 
Кукурічка вміло і прямо натхненно паразитує на справі націо
нальної культури, діячем якої себе вважає, подає. 1 що ще ціка
во й особливо важливо — І. Чендей показує, як легко і теж 
натхненно пристосовується Кукурічка й до перебудови, підхоп
люючи її гасла так, наче для нього вона й робилася, прагнучи 
повернути перебудівну фразеологію на свою користь!

Повість перейнята тонкою іронією, а в мистецтві мовного самови
раження персонажів І. Чендей, як завжди, мало собі має рівних: 
які характеристичні монологи й діалоги, яке багате на барви й 
нюанси, достеменне й неповторне мовлення! Тут І. Чендей 
просто невичерпний. Є в цьому навіть якась надмірність, не
ощадливість.

Власне, річ, певно, не в надмірності чи неощадливості, а в певній 
невідповідності, сказати б, між потенціалом зображальних за
собів і потенціалом змісту повісті. «Внутрішньоцеховий» (з лі
тературного та навкололітературного середовища) матеріал не 
завжди набуває загальносуспільного звучання. Звісно, Куку
річка — тип, риси якого характерні не лише для літературних 
сфер, і явища, змальовані в повісті, вписуються в загальносу
спільні проблеми кар’єризму, паразитування, самовозвеличен
ия тощо. Але все-таки в повісті малувато цього виходу в за
гальносуспільний масштаб. Усе здебільше зосереджується на 
самому Кукурічці, інші персонажі постають епізодично. Така 
переважно «монологічна» структура повісті сама собою цілком 
можлива і виправдана. Але Кукурічки, мені здається, все-таки 
не дуже вистачає на чималеньку повість. Як носій соціального 
зла він усе-таки дрібнуватий і локальний: образ його постає у 
межах суто літературного курйозу. І він швидко стає ясний, 
вичерпується і самоповторюється. Та і просто забагато балакає. 
Воно й неминуче: письменник розкриває його саме через його 
марнослів’я й хитрослів’я. Але й тут потрібна міра. Читачеві, 
причетному до літературних сфер, втаємниченому у внутріш- 
ньоцехові тонкощі, цікаво за цим стежити, — та чи завжди це 
цікаво звичайному читачеві?

У творах останнього часу І. Чендей далі досліджує проблематику, 
пов’язану з розвитком нашого суспільства. Як і багатьох інших 
радянських письменників, його непокоять негативні явища — 
набувальництво, міщанські настрої, бездуховність частини люд
ності. У добу, коли прийшли «ситість і достаток замість колиш
ньої бідності», його улюбленим героям уже інше болить — щоб 
«для серця» не «обміліло» («Дорога»). Тут нам має допомогти,

ПОРТРЕТЫ \  Д  |



513

на думку автора, і поглиблене розуміння цінності кращих еле
ментів народної звичаєвості, духовних надбань наших предків, 
традиційної моралі трудового люду. Таким поглядом перейнято 
і цикл, сказати б, опосередковано автобіографічних творів 
І. Чендея — повісті «Луна блакитного овиду», «Казка білого 
інею», «Кринична вода», «Іванові журавлі».

* * *

На його очах здійснювався запаморочливо-стрімкий перехід За
карпаття з «одинадцятого століття» (за характеристикою Івана 
Ольбрахта) у другу половину двадцятого. До невпізнанності 
змінилися соціально-економічні відносини, духовна атмосфе
ра, побут. Спостережливому і вдумливому письменникові все 
це давало не тільки вражаюче багатий життєвий матеріал, ши
рокий діапазон тем та образів, а й глибину розуміння руху жит
тя, значення тих чи тих моментів у загальній картині буття на
роду, співвідношення цінності всіх його елементів. Незрима 
приявність великого знання про історичну долю народу (навіть 
не знання, а цілковитої внутрішньої причетності: все, що діяло
ся з його землею, діялося в його серці), — не лише в галереї 
містких образів та промовистих характерів, не лише в розмаїтті 
соціально прикметних ситуацій. Вона — раз у раз — і в прина
гідних суспільних реаліях та подробицях побуту, і в способі 
мовлення, і в болючому слові, що зірвалося з вуст... І коли, 
приміром, в оповіданні «Жорно» батько, до якого так і сяк чіп
ляється жандармський прихвостень-землячок, скрушно-вибач
ливо пояснює синові свою терплячість: «Аби ми були такими 
м’якими, то по нас у цих горах уже давно ані сліду не лишилось 
би!..», — то за цими словами вгадуються дев’ять століть гніту 
іноземних поневолювачів на Закарпатській Україні...

Так, Чендеєві твори насичені історією. Одначе їх не віднесеш до 
історичного жанру. І не тому лише, що минуле, про яке йдеть
ся, — надто недавнє. Річ і в тім, що не воно саме собою, в його 
специфічній якості історичного факту, «володіє» письменни
ком. Його твори — про людину, про народ, про те в людині й 
народі, що має пережити віки, змінюючись та оновлюючись. 
Вони — згустки болю, співчуття, любові. А це і є те, що стано
вить живий дух щонайсучаснішої літератури.

Здатність викликати співчуття — чи не з цього починається дія 
слова? В літературі вона стає здатністю пробуджувати глибини 
соціальної солідарності, гуманних почувань, потребу справед
ливості. Тим-то література спроможна впливати на людину і
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суспільство своєї доби, розвивати в них чуттєвий «апарат» їїо=~ 
ціального гуманізму та його світоглядні засади навіть тоді, коди 
говорить про віддалені часи та явища безслідно зниклі. Про 
страждання закарпатського (як і західноукраїнського) селянс
тва під гнітом різних окупаційних влад, про нужду, безземелля 
й безробіття, про соціальні та особисті трагедії, що на цьому 
ґрунті розігрувалися, — написано немало. В тому числі й кла
сичного. І все-таки ніяк не скажеш, що І. Чендей пише про 
відоме, що працює на освоєному матеріалі. І річ не лише в 
тому, що людське горе ніколи не може бути достатньо знаним 
(як і людська душа в ньому), а «матеріал» соціальних трагедій і 
страждань ніколи не може бути вичерпаний чи достатньо «ос
воєний». Річ і в тім, що на минуле Закарпаття І. Чендей дивить
ся іншими очима, ніж його попередники: збагачений досвідом 
доби, сповненої бурхливих і грандіозних змін. Як і вони, не 
ідеалізуючи народ, з любові до народу дивлячись на нього 
об’єктивно і тверезо, вбачаючи в ньому «задатки» різних со- 
ціально-психологічних можливостей, — він, однак, може з лег
шим серцем писати про добру основу моральної природи наро
ду, про її «ідеальні» підстави, про нетлінність і цінність золото
го запасу народного духу. Бо не тільки вірив, як його великі 
попередники, а й на власні очі переконався, що ніякі нелюдсь
кі умови все-таки її не вбили. Більше того, писати про отой 
золотий запас народної трудової вдачі стає чи не найголовні
шою його внутрішньою потребою з огляду на тривожну духовну 
проблематику сучасності — тут уже ретроспекція діалектично 
взаємодіє з перспективою.

Глибина співчуття і співпереживання, що їх «уміщає» в собі худож
ній твір, прямо співвідноситься з мірою авторового духу. Його 
має вистачити і на самоототожнення із зображуваним світом, 
і на певну історичну та світоглядну дистанцію, що дає глибину 
й об’ємність бачення. Закарпатський трудовий люд виступає в 
творах І. Чендея в ідейно-художній якості народу. І цей народ 
не просто виходить на сторінки його творів, не просто є об’єктом 
його художницької інтерпретації. Народ — не тільки об’єкт, а й 
суб’єкт. Він дає спосіб, міру, якість бачення. Він -- інтерпрета
тор власного життя. Воно постає не тільки побаченим і пережи
тим, а й немовби витлумаченим самим цим народом.

Маю на увазі те, що вражаюча справжність відтворення народного 
життя в І. Чендея не останньою чергою завдячує силі народно
го слова, яким він настільки перейнявся, що воно стало і його 
словом. Коли читаєш повість «Терен цвіте» або багато які з 
кращих оповідань, здається, що в них говорить сам народ —
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тими словами, що їх викрешують із скрем’янілих у горі душ 
біль, пристрасть, розпука, гнів; тими словами, що миттєвим 
спалахом різко окреслюють шмат життя; тими словами, що 
проймають наскрізь. Століття страждань, громаддя задавнено
го, стужавілого болю перетопилися в пекучу мову верховинця з 
її просто-таки матеріальною виразністю. Так само здатна вона 
висловити і все багатство, всі нюанси людських почувань. А зго
дом, у «Чорній сальві», письменник дасть відчути її як доскона
ле знаряддя гнучкого і дошкульного селянського розуму на ви
сотах артистичної іронії, коли у бистрих і гострих вимінах реп
ліками, як і в хитромовних натяках та умовчанні, у словах 
навздогад і далекосяжних асоціаціях мужицького дотепу — у 
всьому багатстві живого розбурханого мовлення — скульптурно 
вимальовуються різні вдачі, стинаються різні життєві інтереси, 
різні погляди. Здається, до І. Чендея не були такою мірою роз
криті та використані художні можливості місцевої говірки, емо
ційна і зображальна сила слова селянина-верховинця — і не 
були так згармонізовані із загальнолітературною мовою. В ньо
го вони виступають не в етнографічній і не лише в характерис- 
тично-індивідуалізуючій, а в активно-образній, інтенсивно- 
поетичній, «різьблячій» якості. Селянське слово тут — як дія, 
як творення, як згусток енергії. Пластичністю виявлення ху
дожнього духу мова верховинців І. Чендея може стати нарівні зі 
словом гуцульських співанок.

Можна говорити про народність світопочування Івана Чендея як 
воно виявилося в його творчості, про сукупний народний ха
рактер, що вимальовується із цілості його героїв. Звісно, серед 
розмаїття Чендеєвих персонажів далеко не всі репрезентують 
саме народну вдачу (навіть тоді, коли соціально належать саме 
до трудового селянства), —є й  такі, що далеко відбігають від неї, 
контрастні до неї, — але і в їх розкритті отой народний характер 
«мається на думці» як точка відліку, як критерій, є своєрідним 
аналізатором: і їх побачено, оцінено народними очима. Як на
родними ж очима побачено і все те, що далеко виходить за межі 
народного життя.

Ця народність світопочування та художницької психіки І. Чендея 
завжди забезпечували йому плідну позицію, прозірливість і в 
розумінні нового дня, великих і малих життєвих змін, нових 
явищ буття. Однак треба сказати, що динаміка сучасного су
спільного побуту загалом дається йому важче, ніж традиційний 
уклад або колізії його ламання. Коли письменник тяжіє до 
сприймання світу «крізь» народну психіку, крізь ті форми, в яких 
його пережито в народі, — йому, природно, нерідко потрібна



певна дистанція, певний резерв часу, поки иеоформлені проїїе-' 
си укладуться і дістануть якийсь «образ» у народній свідомості, 
обростуть побутовим пір’ям; поки за ними потягнеться психо
логічний і естетичний «шлейф».

А може, тут, коли йдеться про явища щойно народжувані, р е ф о р 
мовані або суперечливі, автор не завжди знаходить таке широке 
і повне бачення, як щодо речей доконаних? Не завжди підні
мається на оту свою «вершину», про яку говорить героїня опові
дання «Комаха в бурштині», задовольняючись інколи й «при
гірками»? Може, доводиться зважати на інерцію самообмежень, 
породжених тиском недавнього агресивного «благополучізму»?
У всякому разі, соціальна, психологічна, моральна проблемати
ка сучасності поки що не ввійшла в його творчість на всю міру 
його глибокого художницького дихання, на всю широчінь духу 
народного життя. Інколи вона звучить навіть здрібнено, на ній 
якась печать провінційності. Не географічної, звісно, а тієї, якої 
вистачає і по столичних глухоманях. Навіть у романі «Птахи 
полишають гнізда», де загалом сильно промовляє діалектика 
нового й старого, релігійні муки Михайла Пригари за обставин 
швидкого витіснення релігійності (а ця тема посідає чимало 
місця в романі) «озвучені» якось учвертьголоса і малоперекон- 
ливо, хоч могли б прозвучати драматично, а то й трагедійно...

Не ведеться мова до того, що на матеріалі «глибинки» І. Чендей 
мав би ставити «глобальні» проблеми в такій очевидній велико
масштабній манері, як це робить, скажімо, Ч. Айтматов в ос
танніх романах. Ні, патетичний розмах, патетичне світопочу
вання йому чужі, і тут би йому, либонь, не минути поразки. Але 
в нього є свої не менші можливості, ще, здається, несповна 
використані. В органіці народного життя, на його «підземних» 
рівнях і в його локальних масштабах він може тонко вловлюва
ти й «діагнозувати» загальносуспільні, загальноісторичні тен
денції та процеси, в тому числі ще не очевидні. Зрештою, не 
конче треба в пошуках «глобальних» проблем хапатися за карту 
континентів, кидатися, скажімо, в космос, біосферу, журитися 
енергетичною, екологічною та іншими кризами тощо. Буває ча
сом досить заглянути в людську душу: там відбуваються не менш 
грізні процеси... Багато тут може сказати душа людини «сучас
ної», ліплена під тиском багатоманітних перевантажень техно
логічної цивілізації, у вирі великого міста. Але не менше, може, 
й більше — та «народна», «традиційна», селянська душа, яку 
доба випробовує на центрифугах індустріалізації. І тут І. Чендей 
як знавець цієї душі має багато що сказати .-Наприклад: як «по
водяться» в цьому історичному дійстві такі взаємозаперечні
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і водночас взаємодоповнювадьні якості народної вдачі, як її со
ціально-психологічна стабільність, усталеність — і соціально- 
психологічна пластичність, сприйнятливість до змін? Або: на
род і природа як господарський, психологічний, моральний, 
естетичний чинник. Мало хто так глибоко й органічно, як
І. Чендей, показав зв’язок усього життя селянина з природою, 
вплив цього зв’язку на світопочування і мораль, самоусвідом
лення селянина, його сприйняття краси природи, більше того: 
любов до неї настільки усвідомлену, що і в літературних героїв 
із числа духовних аристократів не часто знайдеш... Так от: ті 
багатоманітні й разючі зміни, що відбуваються в усьому цьому 
комплексі взаємодії (народ — природа), в їхній безпосередності, 
а не лише в екологічній стеоретизованості, — хіба не вводять у 
глибини найважливіших (у тому числі й духовних) проблем і 
криз сучасності?

Або такі якості народної душі, як внутрішня гідність, несуєтність, 
уміння відособлюватися від минущої моди й напасті, зберігати 
незалежність думки; внутрішня інтелігентність, що завжди ста
вила селянина духовно вище за всяке панство; здатність урівно
важеного розуміння далеких від його досвіду речей, найнесподі
ваніших ситуацій та парадоксальних обставин, — ті якості, що 
їх так чудово змалював 1. Чендей (зокрема, у повістях «Терен 
цвіте», «Чорна сальва», в оповіданні «Жорно» та ін.), — що з ними 
діється нині, яких пригод зазнають, як постають вони в наш 
час? Ширше — доля народних підстав світопочування та люд
ської моралі взагалі?

Власне, це, здається, і є ті питання, які цікавлять, хвилюють І. Чен
дея, до яких він зближається дедалі посутніше. До цього його 
немовби зобов’язує і той безмежно владний і безмежно інтим
ний «наказ», який передали його пам’яті не тільки трудові по
коління предків, а й найближчі йому люди — батько, мати, рід
ня. Про них, а водночас і про формування під їхнім впливом 
власної особистості ліричний герой, який тут ідентифікується з 
автором, розповідає в циклі повістей. Це «Казка білого інею» — 
емоційне і глибоко вдячне слово про неньку, де синівське спри
йняття і розуміння матері стає художньою об’єктивністю, роз
гортається в сув’язь зворушливих епізодів і промовистих картин 
долі, завдяки чому дорогоцінні материні риси не тільки возве
личені із синівською любов’ю, а й розкриті як живе й неви
черпне, живлюще єство народної вдачі; «Кринична вода» — де 
в розмові хворої матері із сестрою, яка прийшла її провідати, 
стільки душевної мудрості й делікатності; небуденних думок і 
чуттів у буденних словах; подробиць із побуту і взаємин, що
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промовляють про людину, життя, добу; «Іванові журавлі» —Tie 
також бачимо людину щирого серця, тружденної сили, велико
душної поміркованості, природної доброзвичайності; людину, 
яка жила з людьми та для людей і залишиться в їхній пам’яті 
негаснучою жаринкою добра, а в житті — добрими справами.

Усі три повісті (та й «Луна блакитного овиду») перейняті особли
вим щемливим настроєм «підсумовування» людської долі, зве
дення останніх рахунків із життям, виведення головних вис
новків із нього, — і ця «підсумкова» міра надає їм характеру 
своєрідної філософії людської долі, що вклалася у форми на
родного розуміння життя, народного способу думати про нього, 
коли загальне дається через конкретне і картинне: пригоду, 
вияв душевного стану, містке слово, характеристичні реакції та 
скристалізовані моральні судження. І в самих людях, яким 
повісті присвячено, крізь індивідуальне — особливі лінії долі та 
особливий малюнок життя і вдачі — бачимо загальне: глибинні 
скарби народної душі, глибини людського в селянинові-трудів- 
никові.

Але не тільки це і цих людей бачимо в повістях. Лише безмежно 
любляча і глибоко споріднена натура могла так значущо все 
сприйняти і так тонко відтворити. Отож і сама духовна осо
бистість оповідача — частина отого світу народної душі. І це 
допомагає зрозуміти світ творчості Івана Чендея, повірити в 
його нові великі здобутки, яких чекаємо.

(1983, 1986 рр.)

П О РТРЕТІ! Д I  у

BoCUJlb І Є люди, яким судилося бути більшими за самих
Cu/V\OH@HhO* себе- Такий Василь Симоненко.

Чверть століття тому, на 28-му літі (власне — 
зимі) урвався його життєвий шлях. Поетичний, 

духовний — триває. Василь Симоненко іде до 
людських сердець, іде до нових поколінь, ітиме — 

сподіваємося — до наших нащадків. Чи до всіх? І що 
несе він? Що говорить нам сьогодні, що скаже людям завтраш
нього дня? Що взагалі може поет сказати цьому розвировано- 
му, трагічному, до краю напруженому, перенасиченому слова
ми, вірами, розчаруваннями, закликами, загрозами, спокусами 
і оманами світові?

* Надрук. у кн.: Наука і культура. Україна: Щорічник. — К., 1989. — Вип. 23.
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Вдивімося в його портрети. Ось він юначо-радісний і чистий. Ось ве
село-замріяний і романтичний. Ось напружений і зіркий. Ось 
ще інакший: трохи усміху, трохи лукавинки. Ось буденний і 
розвільнений. Ось поривно звернений до друзів. Ось стражден
ний і зболений, як оголена совість. Але найповніший і найточ
ніший портрет, образ потаємних глибин його людського «я» та 
найсокровенніших дум — дають його поезії. В них розпізнають
ся риси духовного обличчя. Тремкі графічні лінії сходяться і 
розходяться, мертві знаки друкованого тексту починають пуль
сувати життям, відкривається стереоскопічний простір доби.

Ще на початку творчого шляху, в одному з ранніх віршів поет ого
лосив для самого себе настання власної доби «великих геогра
фічних відкриттів»:
Кораблі! Шикуйтесь до походу!
Мрійництво! Жаго моя! Живи!
В океані рідного народу 
Відкривай незнані острови!

Які ж духовні острови відкривав Василь Симоненко? Що було йому 
компасом? Насамперед — добро, правда, совість:
Я хочу правді бути вічним другом 
І ворогом одвічним злу.

Сказано поки що трохи загально, але незабаром ця декларація на
буде конкретного життєвого наповнення і соціальної чіткості. 
Поет одним із перших і мужньо стане супроти великого зла 
сталінізму, супроти ідеологічних компрачікосів — фальшуваль- 
ників інтернаціоналізму, супроти культівських і волюнтарист
ських перекручень комуністичного ідеалу. Стане душею того 
національно-культурного відродження на Україні, того руху, 
який було умовно названо пізніше «шістдесятництвом»...

Перша поетична книжка Василя Симоненка мала промовисту на
зву — «Тиша і грім». Контраст чи єдність протилежностей? Ма
буть, і те, і те. Зосередженість у собі і причетність до світу. Роздум 
і дія. Епічне і драматичне. Син полтавських степів, Василь 
Симоненко знав тишу степу, знав його задуму, знав епос степу, 
але й знав, якими напругами та електричними розрядами наси
чений цей степ і якими тривогами може повнитися безмежне 
небо над ним. Серед оголеної тиші заходило на грозу. Вдарила 
вона у збірці «Земне тяжіння», що вийшла вже по Василевій 
смерті, 1964 року. У терпкий подих степу увірвався бунтівний 
подих Дніпра, Шевченків дух.

Якщо спробувати одним словом виразити головне в поезії Василя 
Симоненка, то це буде: народність. Щоправда, це слово так
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часто й фальшиво вживали і так його скомпрометували, Що 
доводиться спеціально застерігатися, що в цьому разі йдеться 
про істинну народність, рідко явлену і тяжко здобувану. А не 
про ту сухозлітну лакейську «народність», яка полягала в крас- 
нобайських віршованих вправах на задані теми, в епігонстві та 
в бездумному переспівуванні кон’юнктурних гасел, в простаку
ватості і спробах піддобритися до казенних смаків, у дешевому 
славослів’ї упривілейованим «передовикам». Справжня народ
ність приходить тоді, коли поет починає говорити голосом на
роду, твердим і солоним голосом; коли поет висловлює його 
наболілу правду; а це можливе тоді, коли поет той живе життям 
народу, його клопотами, тривогами й муками і коли він має 
велику силу й мужність бути репрезентантом народу перед своїм 
часом, а може, й перед усіма часами. «За всіх скажу, за всіх 
переболію...»

Тоді приходить і ота «простота», «зрозумілість», навколо якої стіль
ки туману було розведено в літературних «дискусіях» допере- 
будівної доби, часто дискусіях інспірованих. Пригадаймо, як 
часто симпатичним гаслом «доступності» поезії демагогічно ко- 
ристалися малограмотні й недобросовісні люди, щоб возвести в 
закон для всіх своє лінивство і некультурність, щоб тягти нашу 
літературу назад до благополучного примітиву, до оспалості й 
безвідповідальності. Таким чином вульгаризувалося, компро
метувалося і поняття про доступність, простоту поезії як скла
довий елемент народності. А це по-справжньому серйозне пи
тання. Кожен значний поет, який відчуває свою відповідаль
ність перед народом, — неминуче приходить до необхідності 
щось дуже важливе народові сказати і, отже, шукає таких форм 
вираження, які б найкраще доносили до народу його думку. 
Але поет не просто хоче говорити зрозуміло, — він хоче, щоб 
зрозуміли його, саме те, що він має сказати, не збіднюючи й не 
пристосовуючи своєї думки ні до кого й ні до чого, ані до будь- 
чийого «рівня». І до такої розмови з народом — розмови не 
запопадливої й не устосованої, а на весь голос, важкої й плідної 
розмови рівного з рівним — кожен поет іде своїм шляхом. 
Більше впадає в очі, швидше помічається характерний для ба
гатьох поетів шлях від юнацької щедрості й трохи егоїстичної 
ускладненості до високої зрілої простоти й дисципліни думки 
та вислову, — такі шляхи проходило чимало поетів. І не такий 
очевидний буває для помічання інший шлях, може, трохи пара
доксальний — той, який уперто й енергійно торував Василь 
Симоненко: шлях від простоти до складності. Початкова еле
ментарна «простота» не задовольняла Василя Симоненка своєю
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малою змістовністю, і він прагнув наснажити її глибшим, склад
нішим, неоднозначнішим змістом, ширшою і бурхливішою 
повінню роздумів, настроїв, пристрастей, всією розмаїтістю ду
ховної активності. З кожним днем він більше й більше мав що 
сказати людям, і через те ставав складнішим. Але ця складність 
була водночас і простота, бо це була чесна, прямодушна розмо
ва з народом, із сучасниками, розмова по суті життя, без 
хитрувань, відмовок чи вихилясів. Мужеська розмова віч-на- 
віч. І тому і складність, і простота були однаково прийнятними, 
бо виникали не з бажання бути простим чи складним, а з по
треби бути чесним.

Так і вийшло, що «традиціоналіст» Василь Симоненко в добу по
питу на новаторів, у добу потреби в авангардистах і жаги експери
менту виявився попереду всіх і з погляду популярності, і з погляду 
ваги висловленого. Але це сталося не одразу й не одразу було 
усвідомлене.

Василеве зростання було дивовижне. Пригадується: вийшла перша 
його книжка. Всі її хвалили, всі захоплювалися, а Василь гово
рив про неї хіба що іронічно. Він уже не любив її, бо переріс її. 
Був людиною немилосердно самокритичною і вічно собою не- 
вдоволеною — за великим рахунком, а не дріб’язково. В нього 
було надто високе уявлення про літературу, надто високі ідеали 
й критерії, щоб він міг задовольнитися тим, що робив. Сьогодні 
він стояв вище, як учора, а завтра ставав вище, як сьогодні. Оця 
дорогоцінна здатність постійного умудрення, зростання, само
вдосконалення, оця жадоба знань, жорстока дисципліна само
навчання — один із добрих уроків Василя Симоненка всім нам. 
Адже, правду кажучи, багатьом українським літераторам цих 
якостей бракує, через віщо вони не йдуть угору, а сповзають 
донизу. Василь Симоненко починав з ординарних сентенцій, 
а прийшов до філософсько-політичного думання, до творення 
відкривавчих ідей, до поезії як арени самостійного мислення. 
Від газетярського моралізування — до високої публіцистич
ності, до громадської лірики шевченківського Гатунку. Він став 
Поетом не тоді, коли написав свої перші чи й не перші вірші, 
а тоді, коли на повен голос заговорив про найбільші болі свого 
народу. Так він опинився в центрі важливих процесів, що охо
пили нашу молоду літературу, твердо став серед тієї групи літе
ратурної молоді, що відроджувала Шевченкове начало, його 
велике звертання до мертвих, і живих, і ненароджених земляків 
своїх; продовжене Франковим: «Народе мій, замучений, розби
тий...»; продовжене Лесею Українкою: «І ти колись боролась, 
мов Ізраїль...»; так гостро і по-новому голошене в 20-ті роки
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(Павло Тичина: «Воздвипіе Вкраїна свойого Мойсея, — не ійо 
же ж так буть!») — і так трагічно обірване в роки 30-ті.

На наших очах те, що так послідовно й люто вирубувалося і топта- 
лося, — тепер «знову оживає і сміється знову». «Не вмирає 
душа наша», в ній — і Василева частка. Ось у чому причина 
його бурхливого успіху на початку 60-х, за життя; його напівне- 
легальної слави в добу «задушеного відродження» й тихого те
рору 70-х; його нової притягальності нині.

Своїм побратимам по перу Василь Симоненко заповів вірність отій 
великій Шевченковій традиції нашої літератури. Сам ішов до 
свого слова не «парабольно» (новатором і експериментатором 
не був), а «напрямки». Говорив чесно, сміливо, одверто. Просто, 
хоч і не без пафосу. Спраглою душею повертався до гнівної 
музи Шевченка, хотів «неложними устами» «явити істину».

Що означав для Василя Шевченко? Цього, мабуть, не передати 
ніякою словесною формулою. Але може це передати такий 
факт, свідком якого мимоволі став кінорежисер Ігор Грабов- 
ський: на Тарасову гору в Каневі Василь із Аллою Горською 
(талановитою художницею, яскравою особистістю — невдовзі 
трагічно загинула) піднімалися босоніж, несучи взуття в ру
ках...
...Якось він зважився написати:
Щ ось у мене було 
І від діда — Тараса 
І від прадіда — Сковороди.

Це — не випадкові слова й не марні...
Шевченківське у Василя Симоненка — не тільки глибока належ

ність народові, полум’яна любов до України і гнів проти її во
рогів, влада правди над його душею, —а й  покликаність висло
вити те, що народжується в людських умах і душах, але чого ще 
ніхто не зважився сказати. Є шевченківське і в діапазоні голо
су — від грізного пафосу до ніжного зізнання, від гімну людині 
до глузливості з того, що тільки подобу людську має; від болю 
за кривди людські до вдячності життю за його прості радощі... 
Як і Шевченкові, Україна Симоненку потрібна не для гордині, 
а для справедливості, бо який же це світ, у якому не буде твого 
народу...

Василь Симоненко — поет контрастів і моральних антитез. Неспо
кій, тривога, бентега, поривання до мети — ось той душевний 
стан, що приносить йому задоволення, ось його норма. Звідси 
образи вітру, вогню, грому, бурі, зливи, завірюхи, взагалі шале
ного оновлювального руху — як знаки краси. Типова метафори
ка романтичного світосприймання. І спокій, байдужість, рівно
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вага, сірість, приземленість — як знаки некрасивого і морально 
несприйнятного. Але ця контрастна картина буття спирається 
на світоглядну цілісність ліричного героя, визначеність його 
позиції в боротьбі.

Відкидаючи цінності фальшиві, цінності-ерзаци, він солодкоголо- 
сому «оспівуванню» протиставляв роздум про суперечності жит
тя. Звичному словесному вихвалянню «краси праці» — гуманіс
тичне вболівання за людину-трудівника, за повноцінність осо
бистості. Казенному оптимізмові, вірнопідданчому славослів’ю, 
духовному самовдоволенню — тверезий і мужній погляд на 
реальність, на драматичний розрив між нашими ідеалами та на
шою практикою. Ще тоді, наприкінці 50-х та на початку 60-х ро
ків, ця поезія торувала шлях тому оновленню суспільного само
усвідомлення, тому духовному розкріпаченню, яке відбувається 
нині і в якому й ми беремо участь. Він бере участь.

Спробуймо «реконструювати» ідейно-політичну і суспільно-психо
логічну ситуацію тридцятирічної давності, кінця 50-х і початку 
60-х років.

XX і XXII з’їзди партії дали вихід тій енергії критики й оновлення, 
що визрівала в суспільстві. Йшлося про очищення комуністич
них ідеалів від сталінських спотворень, це видавалося тоді до
сить простим і практично досяжним, особливо для «ідеалістич
но» налаштованої молоді.

Однак політичне й духовне розкріпачення, тільки почавшись, зля
кало просталінські сили в суспільстві й керівництві партії, які 
посідали тоді ще міцні позиції. Та й самого Хрущова. Адже й 
Хрущов, як засвідчив час, не мав чіткої програми і широкої 
соціальної опори для неї, мусив увесь час коливатися й лавіру
вати. А в деяких питаннях — через брак теоретичного світогля
ду й культури, — робив кроки, які вели від соціалізму ще далі 
вбік, ніж цього «досягнув» Сталін. Такою була його політика в 
національному питанні. Саме в цей час почалося інтенсивне 
витіснення української мови зі сфери освіти, для чого було 
проголошено фальшивий принцип «добровільного вибору бать
ками мови навчання дітей у школі». Саме в цей час було сказа
но: «Мы не будем консервировать национальные различия». На 
злодійкуватому жаргоні вождів це означало: розкручувати далі 
перемішування народів і денаціоналізацію. Не кращою була і 
хрущовська політика щодо мистецтва й літератури. Одне слово, 
ще в період владарювання Хрущова споруджувалася гребля, що 
мала спинити потік напіврозкутої народної енергії та думки. 
Назрівав конфлікт. Сповна виявився він уже після усунення Хру
щова, і першим його очевидним виявом були арешти 1965 року. 
Василь Симоненко не дожив до цього часу. Але його чутлива
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душа вже передчувала нову трагедію і гостро реагувала на першг 
симптоми її наближення. Це засвідчує його щоденник.

Як відомо, наступ проти творчої інтелігенції почався із зустрічей 
М. Хрущова з діячами літератури й мистецтва та його виступів 
на цих зустрічах, в яких він таврував «формалізм» та «абстрак
ціонізм», хоч справжнім об’єктом атак була свобода творчості, 
свобода ідейно-художніх шукань, незалежність і совість митця. 
Діючи за класичним принципом: «Коли в Москві стрижуть 
нігті, то на Україні відрубують пальці», — республіканське полі
тичне та письменницьке начальство заходилося вишукувати й 
викорінювати «крамолу» там, де її, звісно, не було. Але цікаво, 
що спочатку Василя Симоненка намагалися протиставити його 
друзям-«формалістам». У доповіді на нараді активу творчої ін
телігенції та ідеологічних працівників України 8 квітня 1963 року 
тодішній секретар ЦК КПУ А. Скаба похвалив В. Симоненка та 
ще декого з молодих: «Поетичні збірки В. Коломійця, В. Ко
ротича, В. Симоненка, Р. Третьякова, М. Сома пройняті мажор
ними, життєствердними акордами, любов’ю до партії і народу». 
Це потрібно було для того, щоб, показавши в такий спосіб бать
ківську «турботу» про молодих, тим «переконливіше» накину
тися на інших молодих, неслухняних: «формалістичні викрута
си із словом неодмінно приводять до викривлення і затуманен
ня ідейно-художнього змісту творів. А що справа стоїть саме так, 
свідчать деякі твори молодих поетів М. Вінграновського, І. Дра
ча, JI. Костенко» («Літературна Україна», 9 квітня 1963 року).

Це був тільки початок. Команду підхопили ревні літературні нагля
дачі, а їх тоді було вдосталь. Тон звинувачень підвищувався з 
кожним днем. Водночас тривали спроби розділити молодих на 
«чистих» і «нечистих», зокрема «надії» покладалися на Симо
ненка. Та він цих «надій» справджувати не збирався. Нагінки 
на своїх друзів він сприймав як і нагінки на самого себе, і неза
баром вони таки й поширилися на нього. А з середини 60-х ро
ків, уже після смерті, він став для місцевих ревнителів застою 
ворогом № 1. Його не тільки не друкували — навіть згадувати 
його не рекомендувалося.

Грозова атмосфера кінця 50-х — початку 60-х років, коли гаряче 
поривання до оновлення вже натрутилося на крижану стіну ру
тини, споруджену тодішніми «силами гальмування», відбилася і 
в його щоденнику, і в багатьох поезіях — скажімо, ось у цій (її 
тоді ж було покладено на музику, бентежну цю пісню викону
вали кобзарі брати Литвини):
Там, у степу, схрестилися дороги,
Немов у герці дикому мечі,
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І час неспинний, стиснувши остроги,
Над ними чвалить вранці і вночі.

Мовчать над ними голубі хорали,
У травах стежка свище, мов батіг.
О, скільки доль навіки розрубали 
Мечі прадавніх схрещених доріг!

Ми ще йдемо. Ти щось мені говориш.
Твоя краса цвіте в моїх очах.
Але скажи: чи ти зі мною поруч 
Пройдеш безтрепетно по схрещених мечах?

Увібравши в себе багатоманітний зміст, метафора дороги стає ме
тафорою драматичного вибору, життєвого ризику, дає перед
чуття тієї ціни, яку доведеться платити за своє покликання бор
ця... Це взагалі один із наскрізних образів Симоненкової поезії — 
шлях, дорога. Тут і стежки «босоногого дитинства». І «чумацькі 
шляхи» української історії. І метафора моральних шукань особис
тості, неповторності долі («Є тисячі доріг, мільйон вузьких стежи
нок, / /  Є тисячі ланів, але один лиш мій»), знаходження інтимної 
причетності до Батьківщини («Бо тисяча доріг, мільйон вузьких 
стежинок / /  Мене на ниву батьківську веде...»). І покладання сен
су життя в жертовній належності своєму народові, в неподіль
ності своєї долі з його історичною судьбою:
Я для тебе горів,
Український народе...

Упаду я зорею,
Мій вічний народе,
На трагічний і довгий 
Чумацький твій шлях.

І в останньому творі Василя Симоненка, опублікованому через 
24 роки після його смерті, — соціально-філософській і політич
но-сатиричній «Казці про Дурила» — знову постає метафора 
дороги. Простодушний і довірливий герой казки шукає «дороги 
до Рідного краю». «А навіщо шукати?» — питає його хор «муд
рих», пропонуючи готовий «рай»: «...чого шукаєте, коли ми все 
знайшли, коли ведуть дороги осіянні під наше сонце з вашої 
імли?» Це змушує згадати знамените Шевченкове: «До нас в 
науку! Ми навчим, почому хліб і сіль почім!» Загіпнотизований 
пафосом високих слів, герой казки погоджується на райське 
життя: «Зрікаюся Рідного краю!» — та, переступивши райську 
браму, бачить речі швидше пекельні. І знову починає шукати 
дорогу до рідного краю... Казка є казка, тим більше соціально- 
філософська. В ній химерно поєднуються і загальний людський 
досвід шукань правди та оман деспотизму, який послуговується
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жорстокими утопіями, і конкретні моменти нашої історії — бет 
якоїсь хронологічної послідовності, в гротескних моделях. Та 
головне не в цьому, а в дошкульному сатиричному зображенні 
соціального ідолопоклонства, рабської покори, примусового 
«ощасливлювання» за методом соціальних прокрустів; в утвер
дженні права людини на Рідний край, на шукання дороги до 
нього і на виявлення своєї любові до нього.

Симоненкова метафорика дороги поєднує історію народу з духов
ною біографією особистості. Самоствердження «я» — із само
ствердженням народу. Шукання шляхів до моральної істини — 
із шуканням істини національного буття в людстві, в соціаліс
тичній сім’ї народів. І з цього погляду він прямим — хоч, може, 
трохи й несподіваним чином — продовжує традицію молодої 
української радянської літератури 20-х років.

У ті роки ще майже вся колосальна «атлантида» літератури 20-х ро
ків була схована від нас. Ми тільки починали відкривати її для 
себе. І Василь тільки починав відкривати. Поет Микола Рачук, 
який живе в Чернівцях, а тоді відбував строкову службу в Чер
касах, і яким Василь опікувався, згадує (в неопублікованих спо
гадах), що Василь оповідав йому про Винниченка й Хвильового. 
Але наскільки він був обізнаний з їхньою творчістю та твор
чістю інших «проскрибованих» авторів — не знати. Здається, 
встигла дійти до нього збірка «Розстріляне відродження» та деякі 
інші, що ходили по руках. Але про добре знання літератури 
20-х років говорити не доводиться, хіба що про потяг до неї та 
інтуїтивне осягнення її значущості. І все-таки генетично Василь 
прямо зв’язаний з нею, він духовно споріднений із нею. Насам
перед, може, з Хвильовим — за всієї відмінності вдач, характеру 
творчості і стильових засобів: невгамовністю почуття націо
нальної справедливості та гідності, — про це ще скажемо далі. 
Та й ширше беручи, «шістдесятництво» об’єктивно поновлюва
ло ту висхідну лінію української літератури 20-х років, що була 
обірвана в 30-ті.

Одним із великих здобутків української літератури 20-л років була 
зосередженість на людській особистості, яка в муках виробляє 
світогляд, шукає політичного і національного самоозначення, 
часом приходить у нерозв’язну суперечність з обставинами, по
борює саму себе, а то й гине (це бачимо в широкому спектрі 
літературних явищ — від Хвильового до Антоненка-Давидовича 
й тогочасного Головка, від Тичини до Сосюри й Фальківського). 
Болючим нервом такої особистості була історична доля укра
їнського народу в контексті боротьби за соціалістичну перебу
дову світу.
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Потім цей нерв було перерізано. Задавнену душевну рану було ви
печено «кадьоним жєлєзом» — разом із самою душею. Нині ми 
часто згадуємо недобрим словом так звану «сталінську теорію 
загострення класової боротьби». Але не завжди задумуємося, 
що це була не просто теорія, а модель світу — здійснювана мо
дель! — в якій зазнавали жахливого спотворення всі людські 
поняття, в якій всі грані і всі клітинки життя пронизані рентге
ном ворожості й страху, в якій відбувалося самовбивче оскудін- 
ня й озлоблення людського серця. І це не могло не позначити
ся на літературі, тяжкою силою гнуло її в бік деморалізації, 
дегуманізації. Вражають ті пароксизми ненависті, яких так ба
гато особливо в поезії 30-х років, та війна з загальнолюдським 
гуманізмом, яку вона провадила.

У 50-ті роки потроху відроджується в літературі людське «я». Від
роджується відчуття реального життя народу, його історичної 
долі (що спалахнуло було і в роки Великої Вітчизняної війни). 
І вже в поезії 60-х років чи не найбільше поєдналися живорож
дение «я» і народ: народ як біль і відповідальність поета, а не як 
адресат гімнів і славослів’я.

І найпристрасніше, найодвертіше це чинилося в поезії Василя Си
моненка.

Одна з принад Симоненкової поезії в тому, що вона геть заперечи
ла дрібнотем’я і дрібнодухість, які «окупували» були чималу 
частину тодішньої літературної території. Василь Симоненко 
мислив великими масштабами і високими категоріями, не втра
чаючи при тому конкретності бачення і земної закоріненості, 
побутової насиченості. Він з юнацьким нетерпінням і «напрям
ки» підносив «вічні» питання людського духу, до яких тодішні 
всюдисущі догматики ставилися з підозріливістю й нетерпиміс
тю, намагаючись зберегти за ними тавро «ідеалізму», «абстракт
ного гуманізму» тощо.

Що таке світ? Що ти в цьому світі? Яка ціна людського життя? Над 
питаннями такої міри задумувався Василь Симоненко. І прихо
див до ствердження суверенності й абсолютної цінності людсь
кого «я». Сьогодні такий висновок нас не дивує, він під впли
вом поезії, публіцистики, гуманістичної думки дедалі більше 
входить і в буденну свідомість маси людей, але в ті часи його ще 
зустрічали коли не в штики, то насторожено, відносили на ра
хунок буржуазного індивідуалізму. Одним із перших у нашій 
новітній поезії Симоненко висловив і поетично розвинув думку 
(генетично пов’язану із моральним вченням Сковороди) про те, 
що кожна людина — це цілий Всесвіт, це особливий макрокос
мос, і реалізується він чи ні — залежить від суспільних умов.
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Зі святою юнацькою наївністю поет бере на себе «просвітительсь
ку», виховну гуманістичну місію — переконати кожну людину в 
цінності й неповторності її особистості, закликати жити краси
во і гідно, щасливо й гордовито, достойно використовуючи рід
кісний дарунок, яким є життя. В добу нехтування соціалістич
ною демократією, в добу дегуманізації суспільства й апофеозу 
адміністративно-командних методів керування «підлеглою ма
сою» — обстоювання суверенності людського «я» набирало ви
разно політичного значення. Це було обстоювання прав і гід
ності людини, колективу, нації від брутальних зазіхань бюро
кратичної машини і всіляких псевдокомуністичних вельмож, 
самодурів і сатрапів, які самочинно виступали від імені держа
ви, по можливості узурпуючи її прерогативи. Цю драматичну 
суспільну і морально-політичну колізію рельєфно змалював Ва
силь Симоненко у відомій поезії «Я».

Принцип самоцінності людського «я» був для Василя Симоненка 
універсальним, а не стосувався (як це буває у декого зі снобіст- 
ськи орієнтованих) тільки обраних, високорозвинених індиві
дуальностей з інтелектуальних сфер, «аристократів духу». Мораль
ний максималізм, духовний аристократизм у нього органічно 
поєднувався з «мужицьким» соціальним демократизмом, на
родністю — і в цьому одна з дивовижних особливостей його 
поезії. Спокійна гідність промовляє у вірші «Мій родовід», пе
реходячи у зверхній сарказм, коли поет ущипливо полемізує з 
традицією соціально-ієрархічного самоусвідомлення і чваньку
ватості (яка, до речі, оживає на наших очах). Найдостойніший 
родовід — трудовий, народний. Найбільші подвиги задля люд
ства вчинили безіменні генії-трударі. Але така парадоксальна 
думка приводить Василя Симоненка не до звичного (в часи 
соціального фарисейства і бюрократичної ритуалізації життя) 
та об’єктивно фальшивого славослів’я людям праці (фальшиво
го тому, що всі оті гімни сільським і заводським Антеям, Ге
раклам, Прометеям, у яких тоді змагалися поети, об’єктивно 
служили приховуванню правди про реальне жалюгідне стано
вище людей праці), — а до драматичної думки про те, як мало 
реалізуються духовні можливості цих людей, яка неповна їхня 
доля, як мало віддячує їм суспільство.

Так само очищалися, поверталися до істинності в Симоненковій 
поезії й інші неодмінні для літератури, але девальвовані на той 
час, або й замацані нерозбірливими руками поняття...

Серцевинні образи Симоненкової поезії — мати і Вітчизна, Україна. 
Вони глибоко поєднані в його внутрішньому переживанні. 
Вони водночас і дуже особисті, зумовлені конкретними біогра
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фічними враженнями, і загальнозначущі, великого духовного 
масштабу й зобов’язливості.

Василь майже не знав батька, який кинув сім’ю. Почуття сирітства 
надавало природній синівській любові до матері особливої 
щемливої ніжності. А кривда за матір загострила почуття спра
ведливості, зробила душу прозірливою і чутливою до страждань 
інших людей, нетерпимою до наруги над людською гідністю, до 
всякої неправди, черствості, зверхності. Поет не раз писатиме 
про одиноку матір, не тільки висловлюючи свої інтимні емо
ціональні порухи, а й немовби стаючи на височінь спокутуван
ня тієї провини, яку совість людства повинна відчувати перед 
такою матір’ю (знову мотив, споріднений із Шевченковим!) — 
її узагальнений образ бачиться як символ самопожертви й под
вижництва в ім’я життя.

Цей узагальнений образ матері у Василя Симоненка не лише страж
дальний, а й активний. Адже мати — основа роду і носій мо
рального заповіту народу. І на селянських матерях, може, не 
менш, ніж на світочах і велетнях духу людського, тримається 
той нетлінний спадок, яким одвіку жило людство серед усіх 
злигоднів духу і варварств. Мати для Василя Симоненка — дже
рело духовності й моралі, в ній людська краса і правда серця; 
вона — великий учитель любові до людей і рідної землі. Ця ве
лика наука любові до рідної землі у вустах матері набирає ха
рактеру святого людського наказу: «Можна все на світі вибира
ти, сину, / /  Вибрати не можна тільки Батьківщину».

Ось тут розгадка тієї безумовної переконливості й природності, 
з якою образ матері переходить у поезії В. Симоненка в образ 
рідної землі, Вітчизни, України. Адже в багатьох поетів Мати й 
Вітчизна тотожні, в багатьох українських поетів поєднуються 
Мати й Україна. Але мало хто досягав у цьому такої зворушли
вої ніжності, мало в кого це було сказано такою простою і не
преложною мовою серця. І мало в кого так сповнене почуття 
правди і справедливості.

Так, любов до України у Василя Симоненка тому промовляє до 
людської душі з великою силою, що вбирає в себе всю міру 
правди і справедливості — історичної, соціальної, національ
ної. Стає громадянським болем і мукою серця. Подібно до того, 
як його синівське почуття до матері поглиблене і вичулене бо
лем за її самоту й несправедливість долі, так і його синівське 
почуття до України употужнене й вигострене болем за історич
ні кривди в минулому та усвідомленням комплексу неблагопо- 
лучних явищ, пов’язаних зі спотворенням національної політи
ки в часи Сталіна й пізніше: вилученням з української культури

528



ЛІТЕРЯТУРНІ ІВ о н  О д ю б о  \ 3 K P U H U U l  
ПОРТРЕТІ!  ...................  V  Д і у

цілої низки дорогоцінних імен, забуттям багатьох сторінок ’ 
нувшини — втратою історичної пам’яті, зневажанням рідної 
мови частиною самих українців, втратою національного само
усвідомлення та поваги до самих себе тощо...

Велика заслуга В. Симоненка — і водночас розгадка його незви
чайної популярності серед тодішньої української молоді, захоп
лення ним, — у тому, що він чи не перший так одверто й сильно 
сказав про те, що ображало його здорове національне почуття; 
традиційний для української радянської поезії мотив декларування 
любові до України широко «розкрив» для тих тривог і болів, які 
раніше залишалися невисповіданими.

Ввівши в обсяг своєї патріотичної лірики живі почуття, тривоги, 
кривди, болі, надії своїх молодих сучасників, Василь Симоненко 
наповнив образ України реальним і хвилюючим змістом, надав 
йому громадянськи-виховної сили. Симоненків образ України 
вишито вічним болем на суворій канві історії. Тодішні догма
тики і перестрахувальники злякано шукали «націоналізму». 
Насправді ж це був реальний патріотизм, його гуманістичне на
повнення, це був справжній інтернаціоналізм. Поет стверджу
вав право своєї нації на буття і майбуття — для себе самої і для 
всіх. Сьогодні, коли сфера національних відносин і почуттів 
уже не є «закритою» для реального погляду і тверезих оцінок, 
для людського переживання на рівні правди і честі, — думки і 
почуття, висловлені Симоненком чверть століття тому, входять 
у наш духовний актив, допомагають вихованню істинного ін
тернаціоналізму, що передбачає повноту самопізнання і взає- 
мопізнання, передбачає взаємоповагу і рівноправну співдруж
ність народів у спільній справі будівництва кращого майбуття.

І мимоволі думаєш ось про що: наскільки б менше було у нас втрат 
за минуле двадцятиліття, наскільки б здоровішою була духовна 
і моральна атмосфера нашого суспільства, якби ті тривоги, за
стереження, позитивні ідеї, що їх висловили поезія Василя 
Симоненка й інших «шістдесятників», роман Олеся Гончара 
«Собор», інші твори української (і, звісно, російської, інших 
народів СРСР) літератури того часу, не були відкинені й ошель
мовані, якби до них прислухалися, зробили висновки, врахува
ли при формуванні політичної стратегії...

Василева поезія здобула неподільну владу над душами тих, для кого 
Україна була чимось більшим, ніж просто географічно-адміні
стративним поняттям. Таємниця цієї всевладності, може, в тому, 
що він просто і гідно — без відчайдушності й зухвальства, без 
печаті усвідомлення ризику й без виклику, -без тіні жертовності 
й подвижництва — просто й гідно, а тому з силою першо-
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називання сказав про те, що всім стояло перед очима, але всі 
боялися побачити. Василь сказав: ось воно, і назвав його. І на 
душі розвиднілося, хоч побачене і назване було тьмою.

Як передати враження від цього Василевого чину? Колись Косто
маров так пояснював той струс, що пережив, коли Шевченко 
прочитав йому свої недруковані вірші: «Тарасова муза прорвала 
якийсь підземний заклеп, вже кілька віків замкнений багатьма 
замками, запечатаний багатьма печатями, засипаний землею, 
навмисне зораною і засіяною, щоб заховати від нащадків навіть 
згадку про місце, де знаходиться підземна порожнеча. Тарасова 
муза сміливо ввійшла в цю порожнечу зі своїм невгасимим сві
точем і відкрила за собою шлях і сонячному промінню, і свіжо
му повітрю, і допитливості людській». Щось трохи подібне пе
режили і ми, слухаючи Василя на літературних вечорах та у 
вужчому колі, читаючи його недруковані вірші у «самвидаві».

Але було й інше, відмінне, зумовлене відмінністю історичної ситу
ації. Якщо для частини людей те, що говорив Василь Симоненко, 
було їхньою правдою, то іншій частині ще треба було цю прав
ду доводити. Багато хто тоді — як і тепер — не розумів тривог 
української інтелігенції. Питання, які нас хвилювали, здавали
ся їм надуманими претензіями. Мовляв, чого вам треба: хіба 
хтось забороняє вам говорити або писати по-українському, спі
вати пісень і танцювати гопака? Навпаки, все для вас робиться: 
видаються газети і журнали, друкуються книжки, працюють теат
ри і музеї. А якщо ваші люди ж від цього відвертаються, то хто вам 
(чи їм) винен?

Свого часу, говорячи про ці труднощі порозуміння, мені довелося 
вдатися до метафори саду. Уявімо великий сад, поставлений, 
сказати б, на державний баланс. Його дбайливо доглядають 
садівники та інша обслуга, обрізають, чистять, вносять добри
ва, поливають. Бігають розпорядливі бригадири, працюють об
ліковці в конторі, справно налагоджено звітність та інструкта
жі; роботи всім вистачає і всі одержують відповідну зарплату. 
А сад тим часом плодоносить дедалі менше й менше, всихає 
дедалі більше й більше. Сторонні люди роблять висновок: пев
но, сад такий нікудишній, сорти погані, раз усихає. І ніхто не 
знає, що в цей час під землею працює найсучасніша потужна 
землерийна техніка і підриває коріння саду... Щось подібне дія
лося тоді з українською культурою.

Так от, Василь Симоненко і сказав про цю підземну роботу, про 
підривання коренів. І назвав коренеїдів: бюрократів, шовіністів- 
великодержавників, політиків-русифікаторів, вождів-деспотів.
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У Василеві випростувалося покоління, випростувалася Україна."До* 
гідності національної він ішов через особисту людську гідність, 
до національного самоусвідомлення — через моральне само
усвідомлення. Відчуття себе українцем приходило разом із від
чуттям себе людиною. Тому його український патріотизм не 
сприймався як спеціальна ідея, пристрасть, проповідь, а був ду
шевною правдою загальнолюдського рівня.

Як довго боялися ось цих його слів і як довго і вперто вдавали, що 
їх не існує:
Ради тебе перли в думи сію,
Ради тебе мислю і творю,
Хай мовчать Америки й Росії,
Коли я з  тобою говорю, —

а вони є і будуть, вони вічні, бо в них — право бути собою. Немає в 
них ніякого протиставлення когось комусь, немає заперечення 
великої історичної ролі Америки (чого начальство не могло до
пустити) чи Росії (що теж могло засмутити начальство), навіть 
відкидання гегемоністської моделі світу — це так, саме собою, ос
кільки вже випливає з суті. А суть проста і незаперечна, як біб
лійна істина: «Маю я святе синівське право / /  3 матір’ю побуть на 
самоті». І нічого більше. Чи менше. А без цього синівського пра
ва — що доброго може бути в світі? Кого ж ми боялися (і боїмося) 
образити визнанням цього права? Права кожного народу бути со
бою? Права кожної людини в своєму народі бувши — а не десь і 
якось — у своєму народі відчути себе сповна людиною і часткою 
людства? Це те, що говорив Шевченко: «У них народ і слово — і 
у нас народ і слово». Те, що говорив Хвильовий: «Росія самостійна 
держава? Самостійна. Так і ми ж самостійна».

Коли хочете, подвиг Василя Симоненка, як і те, що змогли сказати 
і зробити «шістдесятники» взагалі, — все це якоюсь гранню 
пов’язане або, може, є якоюсь самобутньою складовою частин
кою грандіозного вселюдського процесу, сказати б, «деколоні
зації» свідомості, процесу духовного відродження людства в са
моутвердженні десятків народів, які виходять на історичну аре
ну, безмежно розширюючи палітру світового буття.

...Вічна бентежність Симоненкового образу криється і в його долі, 
в ранній і трагічній смерті. Смерть у такому віці завжди вражає, 
нагадуючи про грізні й несправедливі сили, що чатують на люд
ську безборонність. А ще коли ця смерть обирає такий яскра
вий талант... А ще коли в цьому таланті сконцентрувалися надії 
всіх, хто ладен був прилучитися до пробудження національного 
самоусвідомлення свого народу... А ще коли талант цей тільки 
почав розгорятися, обіцяючи потужний спалах, незгасне жаріння...

ЛІТЕРАТУРНІ________________________________________________ І В он Д з ю б о  \  3  liP U H U lli
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Василь зростав бурхливо, і саме в останні два-три роки в ньому 
кристалізувалося те, що зробило його ім’я таким дорогим для 
всіх нас. Саме в останні роки він став «національною надією». 
І тим тяжчим ударом, викликом справедливості стали стрімка 
хвороба і болісна смерть.

А сам Василь давно її собі напророчив.
Поети думають про вічні речі й відчувають долю — те, що для нас 

заховане за побутовим дріб’язком. Може, тому в деяких поетів 
є дивовижні прочуття своєї долі, є дивовижні пророцтва про 
свою смерть. Наприклад, Володимир Свідзинський наче перед
бачив, що згорить у полум’ї. Майк Йогансен майже «вгадав», 
скільки йому лишилося жити — ще в 1928 році. Василь Си
моненко в день свого 20-річчя написав вірша, в якому зовсім не 
жартома сказав про смерть у тридцять:
Не докорю ніколи і нікому,
Хіба на себе інколи позлюсь,
Щ о в двадцять літ в моєму серці втома,
Щ о в тридцять смерті в очі подивлюсь.

І знову:
...Та краще в тридцять повністю згоріти,
Ніж до півсотні помаленьку тліть.

Він помер у двадцять вісім, навіть не добравши того строку, що сам 
собі відпустив.

У 20 літ здається, що 30 — то вже багато, а 50 — глибока старість. 
Та не тільки ця наївність у вірші. І не романтична поза. І не 
тільки пронизливе прочуття. Є в ньому і доторк до того, що 
нечасто проривалося у Симоненка. І що не дуже добачали ми в 
його поезії: мука буття, зусилля розірвати житейські обручі: 
«1 світ для мене — каторга і кліть!» Ці «байронічні» поривання 
то зливаються в його поезії зі струменем соціальної критики, то 
вносять гострі, часом іронічні нотки в його запальну ліричну 
мрійливість.

Про Василеву хворобу знали. І знали, що вона невиліковна. А все- 
таки звістка про смерть була немилосердно несподіваною. Вночі 
з 15-го на 16 грудня ми виїхали поїздом до Черкас: Алла Горська, 
Ліна Костенко, Леонід Коваленко, Володимир П ’янов, Євген 
Сверстюк, Микола Вінграновський, Микола Сом, Іван Світ- 
личний, Михайлина Коцюбинська — це ті, кого пам’ятаю. Сум
на то була поїздка. Вранці 16-го приїхали до Черкас — якраз на 
похорон.

Зима була рання, сніжна й морозна. На похороні було небагато 
людей, але всі глибоко перейняті невимовним почуттям до
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Василя. На засніженому кладовищі, на лютому морозі під тяЯг-" 
кими хмарами, крізь які зрідка прохоплювався сонячний про
мінь, наче з майбуття, говорили над Василевою труною — про 
те, що колись на цю могилу прийде більше людей; обіцяли зро
бити все для того, щоб його поезію донести до народу, щоб 
кожен українець знав, хто такий Василь Симоненко і що він 
для нас означає. Тоді ще не уявлялося, яким довгим виявиться 
шлях до цього і які злигодні долі чекають Василя ще й після 
смерті...

Порівнюючи ті часи з теперішніми, відчуваєш складне почуття... 
Втрачена була неповторна історична можливість порівняно 
«легкого», «невимушеного», спонтанного відродження й онов
лення суспільства: адже тоді ще була віра, яка об’єднувала лю
дей, тоді ще було духовне здоров’я у значної частини суспіль
ства, був ідеалізм молоді, були ілюзії, тоді ще все здавалося 
можливим і близьким. Це могло стати могутнім резервом для 
сил оновлення.

Сьогодні ситуація набагато складніша і тяжча — з погляду цих ре
зервів. їх майже було не лишилося — чи так здавалося, принай
мні. Протягом чвертьстоліття ми не тільки дійшли до соціаль
но-економічної стагнації, а й пережили глибокий суспільний та 
моральний розклад; зневіра і цинізм пустили глибоке коріння в 
усіх шарах суспільства, виросли покоління людей аполітичних і 
відособлених, розвинулися деструктивні інстинкти.

Перебудова почалася з набагато нижчого рівня суспільного здоров’я, 
ніж було воно чвертьстоліття тому, — точніше: з незрівнянно 
глибшої стадії хвороби. Але, з іншого боку, усвідомлення гли
бини, запущеності хвороби змусило до серйозності діагнозу та 
способів порятунку й оздоровлення. Нинішні перебудова й де
мократизація здійснюються на основі незрівнянно грунтовні
шого й послідовнішого аналізу стану й історії суспільства, ніж 
то було в часи Хрущова, та незрівнянно ширшої й глибше про
думаної програми виходу з кризи й розвитку; докорінна ре
конструкція охоплює всі ланки життя. І хоча віри й ентузіазму 
сьогодні менше, однак більше тверезого наукового розрахунку, 
більше реальних стимулів і реального простору для думки й дії, — 
отже, неминуче приходитимуть поволі в рух набагато ширші 
суспільні сили, ніж тоді, і немає сумніву — зрештою народиться 
набагато більша енергія, ніж у молоді 50—60-х років.

І знову з цими новими поколіннями буде Василь Симоненко, як 
був він з нами. Бо:
...Живуть століття після смерті 
Ті, що роблять те, чого не можна.

(1965, 1989 рр.)

ПОРТРЕТЫ \  Д |  І
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V Уже перші поетичні збірки «Проміння землі» (1957), 
j"|il_IQ і  «Вітрила» (1958), «Мандрівки серця» (1961) засвід-
h0C m © H K 0* І чили ПРИХ’Д в українську літературу сильної 

І  творчої особистості. Органічна відстороненість 
а  від імпульсів суєтної «злободенності», а нато- 

Ж  мість чутливе сприйняття й переживання великих 
J r  моральних і громадянських проблем та запитів 

доби, природність і чистота ліричного світу, культура 
письма, незалежність голосу і виразно вгадувана вже 

масштабність творчої особистості — все це одразу ж привер
нуло увагу читачів, спраглих слова чесного і яскравого. Але 
так само привернуло специфічну увагу й офіціозу. Під час роз
початої з ініціативи М. Хрущова погромної ідеологічної кам
панії, фальшиво названої «боротьбою з абстракціонізмом і фор
малізмом», Ліну Костенко звинувачено в «ідейній нечіткості». 
Секретар ЦК КПУ Андрій Скаба в доповіді на Республіканській 
нараді активу творчої інтелігенції та ідеологічних працівників 
8 квітня 1963 р. називає її ім’я серед трійки молодих поетів 
(М. Вінграновський, І. Драч, Л. Костенко), чиї «формальні ви
крутаси із словом неодмінно приводять до викривлення і зату
манення ідейно-художнього змісту творів».

Оскільки Ліна Костенко не тільки не виявляла бажання «виправи
тися», а й дедалі виразніше утверджувалася в незалежній твор
чій і громадянській позиції, то її поезія стає предметом особли
вих зацікавлень політичної цензури. Попри схвальні або й за
хоплені відгуки найавторитетніших майстрів слова (М. Бажан, 
Л. Первомайський, Б. Антоненко-Давидович), її твори дедалі 
рідше з’являються друком, а потім настає багаторічна негласна, 
але жорстка заборона. Збірки «Зоряний інтеграл» та «Княжа го
ра» були зняті з виробництва, історичний роман у віршах «Ма
руся Чурай» — затриманий на багато років. Після «Мандрівок 
серця» наступна книжка — «Над берегами вічної ріки» з ’явилася 
тільки 1977-го: через шістнадцять років!

Багатий і тривожно-напружений духовний світ нашого сучасника в 
ліриці Ліни Костенко несе на собі печать високого індивідуаль
ного переживання. Це слова долі, а не біографії. А доля гово
рить мовою вічних питань буття і духу людського. Вічне ж — 
воно й вічно актуальне й злободенне. Одна з книжок лірики 
Ліни Костенко зветься «Неповторність» (1980). Це — неповтор
ність і безмежність особистості, яка твориться і твориться, три-

* Друкується вперше.
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ває і триває, міниться і міниться, утверджуючи себе в духовно
му розростанні. Тут і мотив кохання як вистражданої істини 
життя, і мова про непідлеглість, твердість перед випробування
ми долі або підступами прозаїчніших сил; і філософські питан
ня буття; і психологічні нюанси щоденності; і характерна для 
Ліни Костенко (рідкісна в наш час переходу зовнішніх супе
речностей у внутрішню розшматованість) апологія цільності й 
волі бути собою. Всі ці й інші «вічні» мотиви обростають тон
кими варіаціями у безлічі іскрометних контактів із течією сучас
ного життя.

...Одним із ранніх творів Ліни Костенко була казка «Мандрівки 
серця» (вона дала назву й однойменній збірці 1961 p.). Авторка 
більше не передруковувала її — може, вважаючи її дещо наївною. 
Але мотив цієї казки досить характерний для Ліни Костенко і в 
більш рафінованому озвученні житиме в її творчості. В якійсь 
злиденній хаті «НАРОДИЛАСЯ ДИТИНА З НЕЙМОВІРНО 
ВЕЛИКИМ СЕРЦЕМ». Биття цього серця викликало тривогу в 
людях, а сам хлопець, виростаючи, відчув пустоту у своєму ве
ликому серці, яку треба було заповнити чимось вагомішим за 
особисті буденні клопоти. І він іде в мандри світом, беручи в 
своє серце його життя, біди, страждання й надії людей, випов
нюючись любов’ю до них. Оцей мотив мандрівок серця, пізнан
ня серцем світу й людей звучить і в ліриці, і в поемах Ліни 
Костенко. Йде Україною Маруся Чурай (в однойменному ро
мані); подумки проходить всю Україну Богдан Хмельницький 
(«Берестечко»); Дніпром пропливає її безіменний «грек» («Скіф
ська Одіссея»)... А, власне, оте «неймовірно велике серце» доля 
подарувала самій ліричній героїні Ліни Костенко в усіх її об
личчях.

У поезії Ліни Костенко багато глибинних перегуків з її великими 
попередниками в українській культурі — насамперед з Шевчен
ком і Лесею Українкою. Ця тема ще чекає свого дослідження.
А тут з великої теми «Ліна Костенко і Леся Українка» хотілося б 
звернути увагу на один, може, й не найголовніший момент.
У поезії Лесі Українки часто звучить мотив глибокої душевної 
солідарності з подоланими, а не з переможцями, особливо коли 
подоланий не здається на милість переможця. Внутрішня гід
ність вища за брутальну силу — це стосується і особистостей, 
і народів. Ліна Костенко особливо чутлива до тих болісних і 
невідновних утрат людства, яких воно зазнавало і зазнає від 
перемог матеріальної сили над духовною гідністю. Ці перемоги, 
очевидні своїми предметними наслідками, завжди заперечені 
своїми наслідками етичними, гуманістичними, — треба тільки
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вміти це побачити, побачити той докірливий урок людству, 
який у цьому закладено. Ліна Костенко вміє побачити, їй да
ровано пережити це і сказати нам. За якоюсь археологічною 
знахідкою, за побіжною літописною згадкою, за нібито випад
ковою подробицею їй може відкритися забуте історичне дійс
тво, часто трагічне. І тут інтуїція разом з етичним чуттям дають 
поштовх поетичній уяві, точніше — поетичному баченню не
добаченого оком людської пам’яті чи оком самозачарованого 
прогресу.

Ось вірш «По-Лицю-Дощ». Таке дивне, в дусі міфопоетичного мис
лення індіанців, ім’я мав «великий воїн знищених племен», 
«високий, гордий і красивий», «із племені, яке не знало зрад». 
Він не змирився з тупою загладою «християнських» колоніза
торів. І коли вже «горіли джунглі, залягав бамбук», коли вже 
рідної землі залишилося «ото лиш те, що зараз під ногами», — 
він... чи плакав? Ні — це: «По-Лицю-Дощ... По-Лицю-Дощ... 
По-Лицю-Дощ...»

Мотив «знищених племен» у поезії Ліни Костенко, як і в багатьох 
перед-«шістдесятників» та «шістдесятників», звучав, певна річ, не 
лише й не насамперед зворушливим історичним спогадом. Він 
був наснажений моральною і політичною актуальністю, і цей 
підтекст легко прочитувався. Надзвичайно популярний у 60-ті ро
ки, читаний на несанкціонованих вечорах і переписуваний від 
руки, вірш Ліни Костенко «Іма Сумак» сприймався як поетич
на метафора національного опору, — бо, власне, таким і був. Уже 
немає на світі інків — «кого улещено дарами, кого утоплено в 
крові»; уже і пам’ять «вгвинчено в могили»; уже «асфальтами 
залите вухо / / н е  знає імені: Народ», — але: «Ти де взялася, Іма 
Сумак?» Яка сила призначила тебе на те, щоб «плем’я, знищене 
для битви, помстилось голосом співця?»

Історичний роман Ліни Костенко «Маруся Чурай» (1979) став од
нією з найкоштовніших перлин усієї української поезії. 
Легендарна постать козачки-поетеси, саме існування якої ста
вили під сумнів, ожила в романі глибиною пристрасті й трагіч
ністю кохання — і як велика людська особистість, крізь духов
ний вимір і долю якої бачиться національна історія в її драма
тизмі й героїці, в багатостраждальності української землі. Вся 
Україна піднялася на Визвольну війну під проводом Богдана 
Хмельницького; ця боротьба має не тільки свою ідеологію та 
свій пафос, а й свою естетику, до створення якої причетні й 
пісні Марусі Чурай. Але в романі — й ширший спектр щедро 
виписаних натур, що в сукупності своїй дають враження глибини
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й потуги народного життя. В романі -  й пічиі питання людсь
кого духу, що постають не абстрактно, а н усій предметній кон
кретності національного буття, через його соціальні, моральні, 
політичні конфлікти.

«Маруся Чурай» Ліни Костенко нагадує класи>щий архітектурний 
ансамбль, що втілює великий план, велику ідею. Поетичний ма
теріал розгортається «сам із себе» за законом внутрішньої необ
хідності й зовнішньої доцільності. Кожна частина необхідна 
для цілості, а цілість надає кожній частині вищого значення. 
Все живе наскрізною симфонічною взаємопов’язаністю, взає
мопосиленням *.

...У літературах світу не так і багато є епічних творів, сюжетом яких 
була б не перемога, а поразка героя чи нації. У нас — здається, 
тільки «Слово о полку Ігоревім». А тепер — історичний роман 
Ліни Костенко «Берестечко». Нещасливий для Хмельницького 
й козаків, програний бій під Берестечком, що так несподівано 
урвав низку блискучих перемог, гірко озвався у свідомості су
часників і нащадків; фактичний малюнок трагедії відтворено в 
багатьох історичних описах. Але й у пам’яті народу, і в працях 
авторитетних дослідників Берестечко поставало як епізод — хоч 
і моторошний, але не визначальний у всьому ході боротьби. Так 
воно й було, якщо дивитися з пункту наступного піднесення 
народної боротьби, з пункту наступних перемог. Інакше поди
вилася на Берестечко Ліна Костенко. У неї Берестечко — уза
гальнений образ національної історичної поразки («поразка — 
це поразка. Вона нас істребля»), проектований і на минулі, і на 
майбутні часи. З осягненням її причин, наслідків, уроків. Але 
також і неминучості подолання поразки — у вимірах політичної 
реальності й ментальності народу («тавро поразки маєм на 
чолі»). І самий програний бій, і наступний реванш залишають
ся поза межами роману, вони немовби винесені за дужки. Ми 
бачимо і чуємо самого Хмельницького — тоді, коли він вирвав
ся з полону в зрадника-хана, якого кинувся був наздоганяти, 
і опинився в розпачливому становищі, наодинці зі своїми тяж
кими думами. Микола Костомаров задовольнився тут однією 
фразою: «Хмельницкий, по своём освобождении, поехал прямо 
в Украину и, прибывши в местечко Паволочь, три дня и три 
ночи пил без просыпу». Деякі історики взагалі оминають цю 
«релаксацію» й одразу ж переходять до того, як до гетьмана 
сходилися з усієї України ті, хто хотів продовжувати боротьбу.

* Докладніше про «Марусю Чурай» — див. статтю «Неопалима книга» у т. І зб.
«З криниці літ».
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У Ліни Костенко це не три дні, а вічність. Психологічна віч
ність. (Як дні перед стратою в «Марусі Чурай».) Для гетьмана, 
який переживає все своє життя і долю України, якому все по
стало в іншому, ніж досі, вимірі («Чого не бачив досі я очима, / /  
побачив раптом саднами душі»), У тяжкому самокартанні пере
живає він усю цілість трагедії — в сув’язі об’єктивних обставин 
і перипетій власного життя (вічне українське запитання до са
мих себе: «Усе було за нас. Чому ж програли ми?»). І хоч він 
схильний бачити безпосередню причину поразки у власних по
милках і слабощах («Хіба ж я гетьман? Всипище глупот: / /  Так 
дався оморочити оманам» — це про довіру до Іслам-Гірея та 
спробу наздогнати й завернути втеклого хана, через що потра
пив до нього в полон, а військо залишилося без гетьмана), та у 
пригніченості (через зраду Гелени), — але поступово в його роз
думах, самокартаннях і мареннях вимальовується ширша кар
тина стану України — розшарпаної хижими сусідами («А зві
дусіль — то хижі кігті лева, / /  то дзьоб зоключений орла»; «Не 
пощастило нашому народу. / /  Дав Бог сусідів, ласих до на
шесть. / /  Забрали все — і землю, і свободу. / /  Тепер забрати 
хочуть вже і честь»); не схильної до впорядкованості й одно
стайності, врожайної на чвари й розбрат («Всі хочуть булави, 
всі борються за власть. / /  Та й буде булава, як макова голівка. 
Отак поторохтять, і знову хтось продасть. Не той, так той. Там 
зрада, там злодійство. Там вигнали Сомка, обрали слимака. Там 
наливайківці побились з лободівцями. / /  Там ті об тих зламали 
держака...»); не забезпеченої високим самозображенням у Слові 
світової міри («Чому у нас нема Горація?» А втім: «...чи справді 
ми німі для світу, / /  чи, може, трохи світ недочува?»).

Зрозуміла річ: Богдан Хмельницький у романі «Берестечко» — це 
не конче історичний Богдан Хмельницький у всій достемен- 
ності його конкретної поведінки й думання. Це — узагальнений 
поетичний образ великого національного діяча у годину пораз
ки, і сама ця поразка переростає свої конкретні обриси, резо
нуючи з усією національною долею. Внутрішній монолог Бог
дана Хмельницького (яким і є роман) увібрав у себе все болісне 
переживання цієї національної долі самою поетесою; звідси 
широке «проблемне поле», велика «думна» й чуттєва осяжність 
і насиченість цього монологу, розкид його настроєвих полюсів. 
Звідси й вагомість кожного рядка, кожного слова, та пристрас
ність сповіді, що робить її незаперечною; та щільність поетич
ної мови, що й сама стає творчим началом, продукуючи мало 
не суцільну афористичність і викликаючи з лексичного небуття 
небувалі словоформи, розпечатуючи скарби народної мови.
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Богдан Хмельницький, яким ми його бачимо в «Берестечку» Ліїиг 
Костенко, думанням і почуваннями незрівнянно багатший, ніж 
у працях істориків, які залежать від фактичного матеріалу і можуть 
оперувати лише документально зафіксованими діями, вчинками 
та висловлюваннями. Але сила поетичної інтуїції та уяви така, 
що саме цей Богдан Хмельницький здається істинним. У нього 
та повнота бачення України, та глибина самоототожнення з 
нею, що тільки й притаманна національному генієві. Даремна 
справа шукати тут якісь фактичні невідповідності (хоч загалом 
Ліна Костенко прагне дотримуватися історичних фактів, але 
вони їй говорять більше, ніж документалістові), сумніватися, чи 
міг Богдан Хмельницький подумати або сказати саме так. Тільки 
великий поет міг почути плач Ярославни та «золоте слово, зі 
слізьми змішане» і перетворити біль і ганьбу поразки на при
страсний клич до об’єднання та спротиву смертельній небезпеці.

У «Берестечку» Богдан Хмельницький переживає долю України 
так, як це відповідає людині його вдачі й діячеві його форма
ту, — але водночас і так, що його переживання й думки су
голосні нам, за чиїми плечима і XVII, і XVIII, і XIX, і XX віки. 
(А в картинах поруйнованої України вчувається і чорнобиль
ській досвід самої Ліни Костенко.) Тут і геополітична пастка, 
з якої непросто знайти вихід; і розіп’ятість між Заходом і Схо
дом; і історична запізненість національного самоствердження, 
але водночас і його неминучість; і ганьба національного зрад
ництва та перекиньства; і драматичний діапазон самоусвідом
лення — від картання національних вад до утвердження націо
нальних гідностей. Нещадно судячи себе, Хмельницький, одна
че, весь час непомітно переходить і до самозахисту, прямої чи 
прихованої полеміки з сучасниками й нащадками, з їхніми оцін
ками його особи...

З великою силою звучить у «Берестечку» незмінна думка Ліни 
Костенко про те, що Україна мала утвердити себе не лише в 
ділі, а й у Слові світової міри («Бо лиш народи, явлені у Слові, / /  
достойно можуть жити на землі»; «Вмирати вмієм, по степах 
гасати, / /  але себе не вмієм написати»). Тут говорить таке Бог
дан Хмельницький, але це голос самої поетеси. Один із голов
них мотивів «Берестечка» — необхідність Шевченка. Однак 
Шевченко — це й певна альтернатива Богданові Хмельницькому. 
Коли така собі чаклунка-«відьма», незмінна супутниця гетьма
на в його поневіряннях, викликає дух козака Небаби, той про
віщає прихід Шевченка, що вносить дисонанс, хоч і ненаголо- 
шений, у візію майбутніх перемог Богдана Хмельницького, які 
закінчаться підданством у Москви...
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Коли ж віднімуть у людей і мову, 
коли в сибірах закатруплять їх, 
душа Богдана в розпачі німому 
нестиме неспокутуваний гріх.

На землю прийде гетьман слова,
Богдана п’яним назове.

Однак цей мотив не дістає розвитку; натомість ближче до фіналу 
роману дужчає рішучість Богдана розпочати все заново: «Мене 
не можуть люди не почути — / /  душа в мене розгойдана як 
дзвін!» Але, власне, це Україна «розгойдана», і Богдан відгу
кується на її поклик. Роман закінчується знаменним мотто:
Не допускай такої мислі, 
що Бог покаже нам неласку.
Життя людського строки стислі.
Немає часу на поразку.

Ці слова гідні стати девізом і людини, і народу...
Історичні сюжети Ліни Костенко майже завжди містять у собі якщо 

не очевидний, то прихований полемічний заряд. Не з охочості 
до полеміки як такої, звісно, а з потреби щось доповнити до 
«відомого», договорити ненаголошене, інколи взагалі гостро за
перечити, зрештою — подати своє поетичне переживання істо
ричного факту, яке завжди «більше» за самий факт.

У деяких випадках увесь твір може мати полемічний вимір. Такою 
є поема-балада «Скіфська Одісея». Вже говорилося (Майкл 
Найдан, Володимир Панченко) про те, що поема є свого роду 
альтернативою «Скіфам» Олександра Блока, одного з улюблених 
поетів Ліни Костенко, — його візії месіанства Росії, яка нібито 
несе оновний заряд кочівницько-революційної енергії нового 
«скіфства», що зруйнує фальшиву культуру буржуазної Європи. 
Натомість у Ліни Костенко не політизований міф умовно- 
скіфської всеруйнівної повені, а епічна картина Скіфії як землі 
наших предків чи попередників -  у тому сенсі, що на цій землі 
постало й українське життя, отож і скіфи не можуть бути без
відносними до нього. Ширший масштаб полемічності «Скіфської 
Одіссеї» — уже не тільки щодо блоківських «Скіфів» — і полягає 
в стримано-захопленій та дивовижно-щедрій на обставини й 
подробиці та їх переживання поетичній візії Скіфії — на підставі 
хоч і скупих, але промовистих (бодай своєю інтригою) історич
них згадок.

У російській поезії «срібного віку» скіфіана представлена чудовими 
поезіями В. Брюсова, М. Цветаєвої, О. Блока. Однак не можна
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не помітити, що світ Скіфії у цих поетів вельми умовний. Власне, 
кожен із них одягав у приблизно «скіфські» барви власні 
пристрасті та ілюзії, — що для поезії річ правомірна. У Блока 
це — ностальгія світового катаклізму, його грандіозна історіо
софська романтизація. У Брюсова — монументальна романти
зація інтелектуальна. Для Цвєтаєвої Скіфія — поетична таїна, 
що грає ярими барвами буття. А взагалі тут відбилася складність 
і неідентичність сприйняття революції, що й викликало поетичні 
містерії кочового Сходу. Трохи органічніше відчуття скіфського 
світу — у прозі й статтях Сергія Єсеніна.

В українській поезії початку минулого століття скіфська тема з різ
них причин не дістала помітного розвитку. Зате буквально ви
бухнула в другій половині віку. Можна назвати вірші М. Вінгра- 
новського, Ірини Жиленко, І. Драча, С. Тельнюка, Д. ГТавличка, 
Б. Олійника, Р. Лубківського, П. Засенка. Яскравий внесок в 
українську поетичну скіфіану зробив Л. Череватенко, але, звісно, 
насамперед згадується ім’я Бориса Мозолевського — археолога, 
якому пощастило знайти славетну «Золоту пектораль», поета, 
який натхненно «вживався» в реальний світ Скіфії.

Ліна Костенко немовби вивершила оцю тенденцію української поезії 
до осягнення світу Скіфії як самодостатнього й самоцінного, 
оборонивши його від інтелектуалізованих геополітичних спеку
ляцій та агресивної суб’єктивної міфологізації.

Означення «поема-балада» вказує на відмінність «Скіфської Одіс
сеї» від інших віршованих історичних творів Ліни Костенко. Це 
несподівано «легка», спокійна, послідовно ведена оповідь про 
мандрівку такого собі умовного грека-купця вглиб Скіфії, 
Дніпром. Власне, він і не зовсім умовний, має якогось здогад
ного прототипа: поштовхом до роботи поетичної уяви стала но
татка в УРЕ про знайдені в заплаві річки Супою, лівої притоки 
Дніпра, залишків човна, скелету людини та античних бронзових 
посудин, — що свідчить про торговельні шляхи причорномор
ських греків. Ліна Костенко й «простежує» одну з таких виправ. 
Її «грек» шукає купецького щастя в землях, яких уже й досяга
ли його конкуренти-земляки, але йому самому ще не знаних. 
Отож йому трохи лячно, більше цікаво, а ще більше звабливо з роз
рахунку на можливий торг.

Ліричний компонент поеми виражений «м’яко» — принагідні (але 
неуникненні) коментарі до ймовірно побаченого й відчутого «гре
ком», що немовби орієнтують і потроху врозумлюють цього неор
динарного подорожанина, немовби дорощуючи купця до світо- 
знавця. Коментарі ці проникливі й утеплені гумором — загаль
ною «масою» якого «Скіфська Одіссея» вирізняється з-поміж
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усіх творів Ліни Костенко. Гумор, з елементами бурлеску, одначе, 
переходить в іронію, а то й сарказм, коли мовиться вже не про 
наївного «грека» та його скіфський першодосвід, а про стереотипи 
популярної скіфології. Зокрема, ущипливими репліками супро
воджує Ліна Костенко всілякі довільні припущення про етнічну 
природу скіфів та їхню причетність або непричетність до історич
ної генези українців:
Які б тут не були стовпотворіння, 
хто б звідки не накочував сюди, 
а люд був корінний тут, бо коріння 
в такому ф унті глибоко сидить.
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Які тут не прокочувались орди!
Яка пройшла на землях цих біда!
Мечем і кров’ю писані кросворди 
ніхто уже повік не розгада.
Немає дат, немає фактів голих, 
усе дійшло у вимірах легенд.
Але в курганах скіфських — не монголи.
На пекторалі -  теж не Орієнт.

Повірить можна в будь-яку легенду.
Теорій напридумувать на трьох.

Не можна брати істину в аренду 
і сіяти на ній чортополох.

Широкий спектр гумористичних та іронічних інтонацій, як також 
інтонацій поблажливо-серйозних та вдавано-серйозних, що не
помітно переходять у добродушний і скоряючий ліризм, дає 
можливість поєднувати у вільноплинній оповіді і побутові ре
алії, і мандрівничі спостереження, і колоритні картини приро
ди, і принагідні екскурси в географію та історію, і дотепний 
огляд наукової та псевдонаукової скіфіани. У сумі своїй все це 
і становить сучасне культурне переживання Скіфії, солідарне з 
історичною пам’яттю і вільне від ідеологічних екзальтацій.

Зовсім іншого роду полемічність — у «Думі про трьох братів неазов- 
ських». Вона прямо адресує до відомої народної думи, в якій 
картина втечі трьох братів із бусурманської неволі стає і свого 
роду «соціопсихологічним» аналізом відступництва — у цьому 
випадку, сказати б, локального: двоє братів кидають у біді тре
тього, за неможливості врятуватися всім. У думі наче й немає 
прямої етичної оцінки поведінки кожного з братів, однак їхні 
мотиви в ситуації вибору між неправедним порятунком і пра
ведною жертвою окреслюють «простір вагань» і озиваються
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глибокою травмою національної вдачі — власне, одного з тигіів 
цієї вдачі: в особі старшого брата.

У драматичній поемі Ліни Костенко феномен відступництва-зрад- 
ництва постає вже в масштабах національної трагедії та історії 
(згадується Франкове: «І чом у нас відступників так много, / /  
1 чом для них відступство не страшне?»). Конкретний історичний 
епізод видачі козаками полякам свого гетьмана Павла Павлюка, 
ватажка протипольського повстання, обростає згадками про ін
ші випадки, коли бунтівні козаки, зазнавши поразки, віддава
ли в руки ворога провідників, сподіваючись на прощення (Леся 
Українка: «Народ наш [...] катам своїх поводарів віддав»). На
ціональна трагедія, закладена в національному характері? Але 
українська історія дає й протилежні приклади.

...Везуть на страту зрадженого своїми ж козаками гетьмана Павлюка 
та його побратима старого Томиленка. А з ними — молодий ко
зак Сахно Черняк. Він сам-один кинувся був на виручку геть
манові, коли варту захопили сонною. Тепер і його везуть. Але він 
має можливість утекти — він не такий важливий полонянин, 
його не так пильнують. Старші побратими схиляють його до 
втечі, переконують, благають. Але він упертий у своїй рішучості 
поділити з ними їхню долю. Коли дорогою (а ця довга доро
га — немовби ритуал прощання України зі своїми синами, хоч 
водночас зустрічна людність по-різному відгукується на мо
ральний «запит» їхньої долі), — коли дорогою стратенці чують 
спів кобзаря — думу про трьох братів азовських, — Сахно Чер
няк не йме віри, що можна так залишити напризволяще молод
шого брата; кобзарева дума накладається на його болючу роз
мову з самим собою і ще зміцнює його рішучість. Він немовби 
хоче кинути виклик поганій славі зрадництва, підтвердити мож
ливість і природність іншого вибору: «Я 'іду з вами не по честь 
і славу, / /  Я їду з вами, бо мені так легше». Слова думи: «А слава 
не вмре, не поляже / /  Однині й довіку», — викликають у нього 
подив і спротив: «Але яка ж це слава, як вони / /  В такій біді од 
брата одступилися?» І старий Томиленко мусить припустити: 
«Либонь, це слава з іншої десь думи / /  до цих братів азовських 
заблудилася».

Драматична поема Ліни Костенко і є відповіддю на оту потребу 
«братів неазовських» усіх українських поколінь в іншій думі. 
Вірність для неї — більша реальність, ніж зрада.

Поетичні твори Ліни Костенко на теми української історії неви
черпні у візіях, які вони викликають. У них — наша минувшина 
в її драматизмі та героїці, в багатостраждальності й незнищен- 
ності землі нашої. В них — широкий спектр шедро виписаних
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натур, що в сукупності своїй створюють враження глибини й 
потуги народного життя, його океанської безмірності. В них — 
вічні питання людського духу, що постають не абстрактно, а в усій 
предметній конкретності національного буття, через його со
ціальні, моральні, політичні конфлікти. В них — поезія і тра
гедія кохання, велич людської особистості. Пристрасний і вод
ночас зважений, до найтонших тонкощей вирафінуваний роз
дум про поезію, її покликання в житті взагалі та в життєвій, 
історичній долі українського народу, про тяжку і невідхильну, 
а водночас і радісну місію поета.

Багатоманітно й глибоко «вибудовує себе» в ліриці й поемах та 
віршованих романах Ліни Костенко тема мистецтва, місця мит
ця в житті, в суспільстві. Тут і власні оголені болі й переживан
ня, і самовираження через великі творчі біографії, і прозорі в 
своїй глибині притчі, і філософське осмислення суті й призна
чення мистецтва, служіння красі.

Це бачимо, зокрема, у драматичній поемі «Сніг у Флоренції». Якийсь 
імпульс поетичній уяві авторки, за припущенням М. Гольберга, 
дала коротка згадка у «Життєписах найславетніших живопис
ців, скульпторів і зодчих» Джорджо Базарі про те, що коли у 
Флоренції навдивовижу випав сніг, П’єтро Медичі замовив ве
ликому Мікельанджело зліпити з нього статую. У драматичній 
поемі Ліни Костенко до цієї роботи долучається його учень 
Джованфранческо Рустичі. Так окреслюється метафорика ми
нущого і неминущого, справжнього і марного в мистецтві.

У глухому закутку монастирського саду (у французькому місті Тур) 
на лавочці дрімає загадковий для ченців Старий. Двоє ченців 
(у Ліни Костенко вони монахи — це слово більше відповідає 
їхньому образу: «воно товсте і веселіше») — грають у шахи, 
криючись від «братів»: гру ж осуджено як поганську. Втім, ува
га їхня зосереджена не так на грі, як на супровідній балачці з 
натяками на події в країні та на обговорення можливих небез
пек: чи їх не побачать, не почують і що з того може вийти: 
«Куди не глянеш — все якийсь запрет». В одній репліці — квінт
есенція самопочуття людини в суспільствах духовної неволі. 
Атмосферу страху посилює пустотливе втручання в гру чорти
ка, але його бачить тільки полохливий монах; другий, скептич
ніший, пояснює:
Я не боюсь, то я його й не бачу.
А  ти тремтиш, то він тебе й скубе.

І знову:
Ти так боїшся, що він мусить буть.
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У кількох афористичних репліках — що так характерно для Ліни 
Костенко — маємо психологію певного афекту: тут — психологію 
страху, «механізм» його самопідтримання. І, мабуть, не тільки 
французьких монахів мала на увазі поетеса. Як і тоді, коли 
вони уникають спокуси слова, бо ж «магнітом слова, сказаного 
всує, / /  усяку нечисть можна притягти».

Але ж слово має й інше, нетабуйоване життя, відповідніше своїй 
летучій природі, — і ось таємничі «далекі зітхання»: це «Мадонна 
Саду / /  балакає з Мадонною Ріки».

Поетична ірреальність цієї коротенької інтродукції готує до часової 
стереофонії, яка розгортатиметься у наступних діях: коли 
Старому з ’явиться Флорентієць. Вони не впізнають один одно
го, хоч Флорентієць — це молодий Рустичі, а Старий — це той, 
ким він став. І далі йде пристрасне й болюче зведення рахунків 
між молодістю й старістю — на широкому полі вікових утрат і 
неминуче змінюваного осмислення життя і долі митця в його 
відносинах із суспільством. Яка молодість не злякалася б, поба
чивши свою старість, і визнала її своєю заслуженою? Спершу 
Флорентієць не бачить вини за собою і зверхньо судить Старого 
в його занепалості, відмовляється бачити в ньому себе, свою 
старість. Ніби Старий злочинно привласнив і спотворив його 
істоту. Але поступово Старий розгортає свій контррахунок: 
старість екзаменує молодість на ті чесноти, які та сама ж собі 
вділяла, — і Флорентієць мусить раз за разом добачати в собі 
самому те, що привело його з рідної Італії до звабливої Франції, 
де його талант остаточно згас: «Гіркий фінал приборканого 
хисту». Колись він, Джованфранческо Рустичі, стояв поруч із 
Мікельанджело, але, на відміну від нього, не мав того вогню 
генія, що давав звагу говорити з тиранами й замовниками мо
вою непогамовної гідності. Він не боровся за себе на батьків
щині, а втік з неї у марній надії на кращу долю.

Збагнувши змарнованість таланту і життя, Старий, пройнятий го
строю ностальгією, поривається повернутися до рідної Флорен
ції — у втрачену молодість. І питається...
(руками ловлячи повітря, як сліпий)
Скажи мені, в який тут бік Флоренція?

«Уже у бік безвиході», — відповідає Флорентієць і запрошує: «Ходім». 
Багато означає це запрошення: вони обоє вже один — той, хто 
змарнував свій талант і втратив себе.

А потім у спорожнілому монастирському саду знову з’являються 
знайомі нам монахи догравати свою гру. Дивуються, звідки взя
лася мармурова статуя прекрасної дівчини. Це матеріалізоване
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видиво Старого — Маріема, ідеал, який він колись відтворив у 
мармурі, який загубив і який став неприкаяним духом його та
ланту. Чується далекий голос
(як антична флейта, 
загубленим у просторі відлунням)
Де ти подівся, Рустичі, Джованні?
Джованфранческо Рустичі, де ти?!

Його немає. Він пішов у бік безвиході...
Тему самостояння митця за найнесприятливіших обставин, тему 

творчої самодостатності генія Ліна Костенко розкриває з та
ким осягенням, що кожен поетичний рядок звучить як афо
ризм філософської міри та універсального врозуміння. І коли 
Старий печалиться: «Як важко бути в наші дні митцем!» — 
пригадується інша славетна максима поетеси: «Ще не було 
епохи для поетів, але були поети для епох». І найбільша не
безпека не в обставинах, а в нас самих: «Хто може врятува
ти нас від нас?» Це запитання вже понадмистецьке, універ
сальної ваги...

Для Ліни Костенко вищою мірою характерний вихід крізь тему 
мистецтва у тему народу, його буття у світі.

Це останнє на широкому й тонко інтерпретованому історико-куль- 
турному матеріалі розглядає Ліна Костенко у своїй лекції «Гума
нітарна аура нації, або Дефект головного дзеркала», прочитаній 
у Києво-Могилянській академії 1999 року. Тут маємо теоретич
ний аспект тієї проблеми, яка постійно зринає в її поезії: про
блеми неприсутності або неадекватної присутності образу Укра
їни в житті світу, а власне, й у свідомості самого українського 
суспільства — не лише через неопанованість інформативної сфе
ри, а й через невиповненість писаного слова мірою великого й 
сутнього: «Хто знає, що тут відбулося? Хто розказав це людям 
до пуття? Неназване, туманом пойнялося. Непізнане, пішло у 
небуття». Це — в «Марусі Чурай», але цей обертон з великою 
силою звучить і в «Берестечку», і в «Скіфській Одіссеї», і в ба
гатьох ліричних медитаціях. Звісно, в ньому — і умовне по
лемічне перебільшення, і безумовна претензія до себе, наказ 
собі, моральний імператив. І та «Велика книга нашого народу», 
про брак якої з гіркотою говорить мудрий мандрівний дяк — 
супутник Марусі Чурай, насправді писалася і пишеться. І не
тлінні сторінки в цю книгу історичного й духовного буття на
роду вписує Ліна Костенко.

(2005 р.)
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Небуденне мистецьке явище завжди є і ве
ликою таїною, загадкою. Приступаючи до

Миколо \ нього, зазвичай беремо на поміч мудру
Вінгоановський *1 поРадУ Гете: щоб пізнати поета, треба пі- 

^  * ти в його країну... Але що таке: поетова
країна? Це і земля, де він народився, 

зростав, убирав у себе тремку й бентежну 
матерію буття; де невловна безліч і сталих, 

і проминущих вражень визначила й огранила 
природу його духу. Це і час, який дав настроєність 

і масштаб цьому духові, — час, яким поет дихав і надихався, 
який пив у всій його терпкій, нерафінованій гущі. Це і люди, 
в яких і через яких поставали йому земля і час: це батько і мати, 
кревні й сусіди; це народ і це ровесники, які той народ для себе 
відкривали; це великі книги й великі імена, до яких тягнувся..

Отож — земля... Миколаївщина, південь України, де зустрілися дві 
безмежності — неба й степу. Вічні сліпучі зорі вгорі й вічні 
скіфські кургани внизу, що дають цим безмежностям об’єм 
глибину, ведуть у всесвіт і в історію. Степова річка Кодима 
маленька посестра Бугу й Дніпра, в якій — відчуття близькості 
могутнього пониззя Дніпровського й козацького Чорномор’я 
Одноманітний і непоказний для невтаємниченого, а насправді 
щедрий і ласкавий, навіть у аскетичності своїй зворушливий 
світ полину і чебрецю, воронців і молочаю, фантастичних гар
бузів і сліпучих помідорів на городах, міріад коників-скрипалів 
у траві й солістів-жайворонків у небі, палючого сонця і нечас
тих теплих дощів, скупих рос і лютих суховіїв, золотих хлібів і 
манливих підземних скарбів... Тьмаві, майже безгучні вже, але 
густі сліди й відгомони великих мандрів десятків і велеславних, 
і безіменних народів, і народів, про імена яких сперечаються 
вчені. Земля, скроплена потом і кров’ю, оселена й оживлена до 
вічного життя народом нашим із предків його. Земля, на якій 
не раз діялися великі й страшні речі і яка не раз була гарячою 
точкою планети...

Отож — час. Рік народження: 1936-й. Той рік, що дав літературі 
українській ще й Івана Драча, Володимира Підпалого, Віталія 
Коротича; роком раніше народилися Василь Симоненко і Борис 
Олійник, роком пізніше — Євген Гуцало. Майже всі ті, кого 
пізніше назвали поколінням «шістдесятників», хто разом із 
трохи старшими Григором Тютюнником, Ліною Костенко, 
Дмитром Павличком, Віктором Близнецем та трохи молодшими

* Передмова до книги: Вінграповський М. С. Вибрані твори. -  К., 1986.
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Валерієм Шевчуком, Володимиром Дроздом та іншими ознаме
нували нову хвилю в українській літературі, визначали обличчя 
молодого тоді літературного покоління. їх називали «дітьми 
війни». Головним, що сформувало їх, вважали випробування, 
які випали на їхню дитячу долю. І це так, це підтверджується 
тим місцем, яке враження лихоліття і повоєння посіли в їхній 
творчості, їхнім неповторним внеском у розробку цієї теми в 
українській літературі. Але це не все, далеко не все. Хочеться 
звернути увагу на інший вимір долі цього покоління, який, мені 
здається, багато що пояснює у світосприйманні та громадянсь
кому темпераменті, всьому характері творчості. Грандіозні ка- 
таклізми, що запали якщо не в свідомість дитячу, то в підсвідо
мість, картини зрушення світу, луна вирішуваних судеб народів, 
велич Перемоги, хай і не сповна ще зрозумілої в її історичному 
та політичному значенні, але добре відчутної у життєвій вазі й 
по-дитячому емоційно пережитої разом з усім народом, — усе 
це сприяло формуванню такого душевного ладу, в лоні якого 
визрівали і пізніше визріли драматизм і масштабність світо
сприймання, розмах уяви й історизм мислення, дух тривожної 
планетарної причетності, більшою або меншою мірою властиві 
багатьом із цього покоління. Та ж разюча наочність макро- 
історії вкупі з особистою, хай і маленькою, але мозольно-непре- 
ложною участю в трудах і днях покаліченого, та не знищеного 
народу, який здійснював неймовірну роботу відбудови, — по
роджувала особливу напружену й піднесену настроєність, пате
тичність, що їх теж знати було у багатьох «шістдесятників». І ще 
одне: все тяжке й прикре пов’язувалося з наслідками війни, 
велетенські плани і звершення післявоєнних п’ятирічок та каз
кові темпи розвитку вселяли віру, що невдовзі всі проблеми 
буде розв’язано і досягнуто високих ідеалів комунізму, відчут
тям близькості якого насичувалися і виховання, і вся суспільна 
атмосфера, — звідси суб’єктивна ідейна нетерпеливість, макси
малізм, гостре переживання невідповідностей між ідеалом і ре
альністю як чогось невиправданого, непояснюваного і злочин
ного... А історичний перехід нашого суспільства на новий етап 
розвитку, розпочатий XX з’їздом партії й ознаменований подо
ланням негативних явищ «культу особи» та поглибленням со
ціалістичної демократії, — надав цьому громадянському пафосу 
цілком конкретної дійовості та наснажив почуттям відповідаль
ності за народ.

Отож — народ, люди, атмосфера ідей та духовності, безпосередній 
культурний і моральний грунт. Це й слово народне — побутове 
й поетичне, — що стояло над колискою долі, побільшене обу-
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реністю життя. Це матері — о, на цих селянських матерйх; 
може, не менше, ніж на світочах і велетнях духу людського, 
тримається той нетлінний спадок, яким одвіку жило людство 
серед усіх злигоднів духу і варварств! — матері, які, залишив
шись самі, не тільки годували країну, а й крилом своїм осінили 
майбутнє народу в ревних дітях своїх; які явили світові мате
ринський подвиг ніколи й ніде не баченої міри... Це батьки, що 
поверталися з фронтів — далеко, далеко не всі, — і, зранені й 
калічені, ставали до плугів і верстатів. Це старші брати й сест
ри, які «вербувалися» на відбудову шахт Донбасу й заводів 
Запоріжжя. Це ровесники, що вчилися уривками між прополю
ванням буряків у колгоспі, заготівлею палива для школи й усі
лякою роботою на присадибній ділянці; читали при каганці, 
писали між рядків старих уцілілих книжок, бо зошитів не було, 
а за підручниками займали чергу, бо їх чи й було по одному на 
клас, — а проте мріяли (принаймні, багато з них) стати неод
мінно льотчиками, моряками, вченими, дипломатами, артиста
ми, поетами — і ставали, ставали, дарма, що прибивалися до 
столиць у балетках-«прорезинках» і полотняних сорочках та з 
фанерними чемоданами на два пуди картоплі...

Неповторна, щемливо зворушлива і патетична мішанина нужди, 
вбогості, великих поривань, наївності, безоборонності й чіпкої 
енергії, голоду фізіологічного й духовного, малих матеріальних 
і великих духовних запитів та можливостей, мінімальних пре
тензій до життя і внутрішнього, морального, ідейного макси
малізму, бідності житейської й негараздів повсюдних — і висо
кого ідеалу, віри в швидке його утвердження, потреби краси і 
правди...

І над усім цим владно розпростерлося веління історії — залікувати 
рани й компенсувати страшні матеріальні й духовні втрати краї
ни, відповісти новій потребі нових рубежів, стрімкого руху со
ціалістичного суспільства. Цей поклик і ця потреба чулися в 
усіх сферах життя. І в українській літературі: як народна потре
ба і народне «замовлення» на нове слово, співмірне добі.

Те слово народжувалося у Яновського й Довженка, у Тичини й 
Рильського, Сосюри й Малишка, Первомайського й Мисика, 
у Гончара й Стельмаха, Григорія Тютюнника і Василя Земляка — 
багатьох і багатьох.

Ішли до нього — кожен по-своєму — і посланці, довірники по
коління «дітей війни». Не сліпий випадок, а велика потреба 
нашого народу стояла за долею кожного з них і вела їх доро
гами, всю символічну значущість яких видно лиш тепер... Так 
і Вінграновського привела вона з Первомайської школи на
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Миколаївщині -  через захоплення Шевченком, Пушкіним, Лєр
монтовим — до Київського театрального інституту, «вивела» на 
Довженка, непомильне око якого одразу ж вирізнило обдаро
ваного юнака, а щаслива рука «коронувала» на долю артиста, 
режисера й поета; а потім, після навчання у Москві, в Довжен
ка, повернула, піднесеного і натхненого світлом Довженкового 
генія, на Україну, на болісну й щасливу причетність до вічного 
творення духовності свого народу...

Пам’ятним і неповторним був для української поезії 1961 рік. 
«Літературна газета», попередниця теперішньої «Літературної 
України», до редагування якої став сповнений енергії та оригі
нальних задумів Павло Загребельний, учинила низку щедрих і 
дерзновенних поетичних публікацій на всю сторінку, відкрив
ши широкому читачеві ряд імен, які одразу ж привернули за
гальну увагу шанувальників українського слова і без яких ми не 
уявляємо сьогодні української літератури. 7 квітня газета ви
йшла із заголовком на всю четверту сторінку: «Микола Він- 
грановський. З книги першої, ще не виданої». Фото красивого 
інтелігентного юнака, який гордо ступає київською вулицею, — 
і п ’ятнадцять віршів, що відтоді так і лишилися в українській 
поезії її непритьмянілими перлинами: «Прелюд Землі», «Зоря
ний прелюд», «Прелюд № 1», «Прелюд кохання», «Інду
стріальний сонет», «Я повен мрій про велелюдну згоду» та ін. 
5 травня так само на всю четверту сторінку — «Вірші лікаря 
Віталія Коротича». 18 липня — «Ніж у сонці. Феєрична трагедія 
вдвох частинах» Івана Драча. 17 вересня — «Зелена радість кон
валій» Євгена Гуцала...

Щоб краще зрозуміти характер цих публікацій та враження, яке 
вони справили на читацьку громадськість, треба дещо сказати 
про суспільно-політичну й літературну атмосферу, в якій вони 
з’явилися і набрали знаменного звучання. Назву лише деякі 
події та обставини, під знаком яких чинилося піднесення ду
ховного життя або які самі були його прикметами. Рік 1961-й 
був роком підготовки і проведення XXII з’їзду партії, що так 
багато важив у житті країни. Був це і рік виходу людини в кос
мос — легендарного польоту Юрія Гагаріна (чи не знаменно, 
що поезії Вінграновського з їхніми «космічними» мотивами 
з’явилися за п’ять днів до нього!), а потім — Германа Титова. 
На велике свято не лише українського, а й усіх народів Союзу 
перетворилося відзначення 100-річчя з дня смерті Тараса Шев
ченка, яке набуло небувалого розмаху й емоційності; воно три
вало по суті весь рік і мало два піки — у березні (з урочистостями
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у Києві й Москві) та травні (масове паломництво до Канева і 
наукова конференція там само).

Того ж року українська літературна громадськість широко відзначила 
90-річчя з дня народження Лесі Українки та 70-річний ювілей 
Павла Тичини. Все це давало змогу глибше усвідомити багатющі 
й зобов’язливі традиції української літератури, підкреслювало 
потребу творчого продовження їх, немовби налаштовувало на 
чекання гідних спадкоємців класиків та старших майстрів.

А що актуального діялося в поезії, прозі? Того ж 1961 року Микола 
Бажан опублікував свій цикл «Поезії про Італію» (у травневому 
числі журналу «Вітчизна»), який засвідчив нове піднесення 
творчості визначного майстра, а Андрій Малишко — «Листи на 
світанні» (їх «Літературна газета» друкувала протягом червня— 
липня), стимульовані не останньою чергою і добрим творчим 
змаганням із молодими. Вже були «Троянди й виноград» та 
«Голосіївська осінь» Максима Рильського. На сторінках газет і 
журналів, у колах читачів жваво обговорювалися нові твори 
української прози, що стали незабутніми віхами її розвитку — 
романи «Козацькому роду нема переводу, або ж Мамай і Чужа 
Молодиця» (1958) Олександра Ільченка, «Людина і зброя» (1960) 
Олеся Гончара, «Вир» (1960, перша частина) Григорія Тютюн
ника, «Хліб і сіль» (1969) та «Правда і кривда» (1961) Михайла 
Стельмаха. І вже не тільки вражаючими «Зачарованою Десною» 
та «Поемою про море», а й у ширшому обсязі вертався в укра
їнську літературу Олександр Довженко — двічі (у 1958—1959 та 
в 1960 роках) виходило тритомове видання його творів.

Отже, феномен «шістдесятників» не був чимось поодиноким, ви
нятковим або незбагненним, як це подекуди здавалося тоді, 
з ближчої відстані, коли не всі спромоглися вбачити ширшу 
картину літературного життя. Він виростав із загального під
несення української літератури, яка переживала свої щасливі 
дні і прагнула про багато що сказати сміливіше та вагоміше, 
ніж досі. Але молоді — «хлюпни нам, море, свіжі лави!» — вно
сили в цей процес свою гостру новизну, енергію шукань і, часом, 
добру творчу зухвалість. Головне ж — вони були молодими, 
несли надію, і це хвилювало.

Коли ж говорити саме про поезію, треба мати на увазі ще одне. 
Шістдесяті роки (надто їх початок) були періодом чи не 
найбільшого масового захоплення поезією в нашій країні. Вона 
вийшла на найширшу аудиторію, «прорвалася» на найбільші 
сцени й естради. В пізніші часи важко знайти якусь аналогію 
тодішній популярності Євгена Євтушенка та Андрія Возне- 
сенського (до речі, Євтушенко того ж 1961 року з тріумфом
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виступав у Києві, в Жовтневому палаці, і та ж «Літературна 
газета» 1 вересня відвела свою четверту сторінку його «Стихам, 
впервые прочитанным в Киеве»). Варто згадати також, що нове 
дихання прийшло не тільки в російську поезію — не так, може, 
ефектно зовні, але ще раніше і в деяких випадках глибше воно 
почало виявлятися в ряді національних літератур: уже здобули 
високу репутацію і всесоюзний резонанс Расул Гамзатов, Давид 
Кугультінов, Кайсин Кулієв, а Едуардас Межелайтіс видав 
1961 року книгу «Людина» (Ленінська премія 1962 року), яка 
мала принципове значення і відкривала новий філософський 
горизонт усій радянській поезії.

Нарешті: кінець 50 — початок 60-х років був періодом жадібного 
ознайомлення з прогресивною поезією світу, зі світовим поетич
ним авангардом. І читачі, і молоді поети гарячково відкривали 
для себе Неруду й Елюара, Превера і Лорку, Хікмета й Арагона, 
Волькера і Тувіма (знову доводиться повертатися і до «Літе
ратурної газети», яка 1 серпня віддала четверту сторінку поезіям 
Юліана Тувіма в перекладах Максима Рильського), а дехто з 
молодших, може, вперше прилучався до світу Уїтмена й Вер- 
харна.

Усе це впливало на естетичні уявлення, смаки й запити. Вимоги до 
поезії зростали, образ і місія її бачилися як мало коли високими, 
від неї чекалося чудотворної дії. І молоді — як і годиться мо
лодим — відчували це особливо гостро, вони були просто 
«заряджені» внутрішньою потребою відповісти на цей поклик 
часу. Хай за їхньою запальністю та наївним «титанізмом» по
части проглядала ще і незрілість духу, і неусвідомлена претен
зійність, але головним було не це, головним було щире жадання 
нового поетичного масштабу та нової поетичної мови. Про
никливі й зичливі з читачів та старших письменників добре від
чули те й радо привітали молоду зміну. Але вистачало й не
прийняття, й недоброзичливості.

Не часто трапляється, щоби перші газетні публікації віршів ще не 
відомих авторів дістали рясні відгуки й полеміку, як воно 
сталося з Миколою Вінграновським та Іваном Драчем (до того, 
правда, по кілька їхніх поезій було надруковано відповідно в 
«Прапорі» та «Вітчизні», але саме «Літературна газета» отими 
публікаціями зробила обох реальністю української поезії). 
Принципову вагу мав виступ Юрія Барабаша в редагованому 
ним журналі «Прапор» із приводу добірки віршів Вінграновського. 
Невелика стаття за красномовною назвою «Це поезія...» наго
лошувала небуденність цієї події в літературному житті: «...Чекав: 
от прийде поет цілком незвичайний, ні в чому не схожий на
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інших, і прихід його буде одкровенням, радісним святом::.' 
Пам’ятаєте, як увійшов у поезію десять років тому Дмитро 
Павличко? Отак увіходить тепер Микола Вінграновський... 
Давно в нашій поезії не лунало такого свіжого, мужнього голосу, 
давно вже не з’являлося таких сміливих, самобутніх і сучасних 
рядків...»1

Проте не бракувало й таких, кого вірші молодого поета спантеличили 
або й шокувати, хто побачив у них «штукарство», «туманності», 
«навмисну ускладненість», «деструкцію» тощо. Таж «Літературна 
газета», немов злякавшися самої себе, опублікувала лист читачки 
з гострим засудженням і віршів Вінграновського, і відгуку Ба- 
рабаша. У листі, зокрема, твердилося: «...Молодий поет М. Він
грановський в пошуках нового став, на мою думку, на стежку, 
яка привела до старого — аж ніяк не властивого нашій епосі — 
символізму. А дехто з критиків одразу ж підносить це “нова
торство” на п’єдестал... Не щирістю, а надуманістю, навмисною 
ускладненістю, бажанням писати не так, як інші, віє від віршів 
М. Вінграновського»2. Серйозність цього звинувачення краще 
зрозуміємо, врахувавши, що в той час листи читачів ще зберіга
ли силу директивності щодо літератури і здебільше оскарженню 
не підлягали.

Трохи вгамував пристрасті виступ Максима Рильського, який одну 
із своїх «вечірніх розмов», що тоді регулярно друкувалися у га
зеті «Вечірній Київ», цілком присвятив поетичним дебютам 
М. Вінграновського, В. Коротича й І. Драча. Не поділяючи без- 
критичного захоплення ними і висловивши низку досить дош
кульних зауважень, він водночас підкреслив їхню незаперечну 
обдарованість та перспективність, як і право на власні пошуки; 
при цьому особливо відзначив національну емоційну стихію і 
довженківське начало у М. Вінграновського3. Проте й після 
цього суперечки та дискусії не вщухли.

Тодішні претензії до Вінграновського (як і Драча) нерідко мали 
одіозний, як на сьогодні, характер, і згадуються тепер як літе
ратурний курйоз. Скільки, наприклад, було обурень із приводу 
простісінького образу: «...В мене з горла ростуть троянди», — 
яким поет хотів передати пристрасність і ніжність телефонної 
розмови з коханою!

Вагомим актом поетичного самоствердження Миколи Вінгранов
ського стала його перша поетична збірка «Атомні прелюди»,

' Барабаш Юрій. Це поезія... 11 Прапор. — 1961. — № 6. — С. 93.
• Вовнова О. «Асоціації-ребуси» і тенденційна оцінка / /  Літературна газета. — 

6 жовтня 1961 р.
' Рильський Максим. Вечірні розмови. — К., 1964. — С. 192.
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що вийшла 1962 року з коротенькою передмовою Бориса Буряка 
(щоб доповнити картину літературного контексту цієї події, на
гадаємо, що майже одночасно вийшли і перша збірка Василя 
Симоненка «Тиша і грім», і перша збірка Івана Драча «Соняш
ник»), Вже сама назва підкреслювала (може, з трохи й наївним 
викликом), сказати б, полемічно-сучасну якість книжки: гостру 
співвіднесеність її змісту, мотивів, форми зі світопочуванням 
молодої людини початку 60-х років, з обріями, тривогами і 
емоційною напругою «атомної доби». Книжка вразила і бага
тьох скорила своєю незвичайністю — масштабністю поетичної 
думки й бентежною силою уяви; діапазоном голосу, що вміщав 
у собі і громадянську патетику, і благородний сарказм, і щем
ливу ніжність; високим моральним тонусом і самостійністю 
громадянської позиції, тією гідністю і суверенністю, з якою го
ворилося про болі народу, проблеми доби, суперечності історії. 
Космос, людство, земля, народ, доба, Україна — ось який мас
штаб узяла поетична мова Вінграновського, ось у яких взаємо- 
проймаючих вимірах жив його ліричний герой. І хоч у цьому 
було ще чимало декларативності — мабуть, просто неминучої у 
такому випадку, — але вона вже здебільше ставала декларатив
ністю пристрасті й думки, а не публіцистичних кваліфікацій; 
«глобальне», навіть коли залишалося у загальних поняттях, по
ставало як глибоко особисте, як переживання, а не називання.

«Атомні прелюди» розійшлися вмить, а в пресі дістали схвальні, 
нерідко й захоплені відгуки. Критика звертала увагу на нова
торський характер збірки: «Миколу Вінграновського, як поета, 
не задовольняє надто звичайна і приземлена, вилизана багатьма 
авторами, стара літературна поетика та її аксесуари. Нова епоха 
вимагає нових форм і думок»; на «дух прометеїзму, гіперболіч
ність образів, навіяну духом і поступом часу», як і на людяність, 
природність, життєвість цього «титанізму»: «Проте ліричний ге
рой поета — не одинокий богоборець, не зчерствілий у своєму 
самозреченні велетень-егоїст. Це людина, кревно зв’язана з рід
ною землею, з своєю вітчизною, вона, мов той Антей, черпає в 
неї силу, наснагу, любов»'; в одній із рецензій поряд з «висо
кою інтелектуальністю» молодого поета, багатством словника, 
зокрема широким використанням «наукових, технічних, полі
тичних термінів, які... надають поезії найсучаснішого звучан
ня», зауважено й небуденність усієї особистості автора — моло
дечий азарт, темперамент, буяння сили: «Здається, кожна жил-

1 Мельник М. Проблема серця і чола народу / /  Дніпро. — 1962. — № 11, — 
С. 158, 159.
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ка, кожен м’яз, налитий силою, грає під шкірою, наче у йо= 
лодого спортсмена»

Я навів ці й наводитиму ще деякі забуті, але характерні відгуки 
тогочасної критики не тому, що вважаю їх неперевершено гли
бокими, а щоб бодай трохи «реконструювати» фрагмент нашої 
недавньої літературної історії, нагадати, що важило і як сприй
малося в ті часи. Загалом же треба сказати, що тодішня поточна 
літературна критика, за здебільше прихильного ставлення до 
молодих поетів, естетично «не встигала» за ними, була на цілий 
порядок нижчою рівнем і глибокої та всебічної — адекватної! — 
оцінки цього феномена дати не спромоглася; до такого осмис
лення йшлося вже пізніше. Проте значущість явища вже відчу
валася. Як і висока відповідальність, що її клала літературна 
доля на молодих поетів, отже, й на Вінграновського. Цю від
повідальність хоч, може, ще й не усвідомлював сповна, але ін
туїтивно прочував сам поет, коли так звертався до себе, до своєї 
поетичної судьби:
Спинись, мій крок! — переді мною зрілість.
Пройди по ній на всю свою всесилість...

Оцієї красиво-мужньої і твердо-розважної ходи, шляхетної ходи, 
оцієї цнотливо розквітлої всесилості ждали від нього всі добро
зичливі читачі, яких у нього одразу стало багато — майже стіль
ки, скільки є в світі ревнителів української поезії. Та шлях пое
та — не теренкур із дозованими підйомами і спусками. На
роджений на сонячній стороні, Вінграновський мусив явити і 
суворий талант тіневитривалості. Вітровідпорності. Невідступної 
енергії кореня. «Не кваптеся, беріть мене потроху», — напівжар
тома радив він у одному з перших своїх віршів. А так і довелося. 
Нові поетичні книжки виходили нечасто — і невеликі, але ви
сокої питомої ваги, і кожна була етапом у розвитку поета. Тут у 
Вінграновського було щось спільне з Ліною Костенко.

«Мовчання буває різне: обачне, безталанне і... творче. Те останнє 
найважче виправдати, але його можна зрозуміти, коли йдеться 
про таланти експресивні, конфліктні і вдумливі», — писав відо
мий літературознавець Степан Трофимук у рецензії на наступ
ну книжку Вінграновського «Сто поезій» (1967), маючи на увазі, 
що вона вийшла через п’ять років після першої, а ця пауза всім 
тоді здалася надто тривалою, особливо на тлі активної еволюції 
інших «шістдесятників».

1 Корінець Г. Слово звучить по-новому / /  Жовтень. — 1962. — № 11. — С. 149, 150.
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Дистанція виявилася промовистою не лише з видавничого, а й з 
творчого боку. В поезії Вінграновського заходили відчутні змі
ни. Якщо в «Атомних прелюдах» розкошувала стихія юнацької 
піднесеності, екзальтованості, нетерпеливості, панував тон ге- 
роїчно-драматичний і «гігантичний», то в «Ста поезіях» усе це 
хоч і запишалося ще, але вже подекуди швидше як інерція, ніж 
як «кінетика» духу. Наче й не який час — п’ять років, але вони 
багато важили і в житті суспільства, і в особистому досвіді ав
тора. Життя дало зрозуміти, що його проблеми й таємниці не 
осягаються за одним разом, «з ходу»... На місце емоційної 
«агресивності» починають приходити розважливість і роздум
ливість; патетичні та героїчні інтонації «обростають» оберто
нами журливості, гіркоти, тихої радості; масштабність «прити
шується» зосередженістю. Одне слово, вже вгадується початок 
внутрішнього руху (почасти зумовленого й віком) від душевної 
«романтики» до душевного «реалізму», від більше екстенсивно
го самопочування до більше інтенсивного.

Критика зреагувала як на сильні сторони нової збірки (чи не най
повніше вони були зафіксовані в рецензії В. Громової у «Віт
чизні»: «Прикмети сильної встояної особистості з невсипним 
прагненням до пізнання і пошуків»; взаємопереплетення своєї 
долі з народною; діалектичність стосунків поета і Вітчизни; іс
торизм, — але не в етнографічно-побутових аксесуарах, а як 
широкий історико-філософський погляд; музично-живописна 
сугестія, кінематографічна масштабність, синкретизм, експери
ментаторство) ', — так і на «кризисні» моменти, моменти внут
рішньої перебудови, переростання себе самого. З цього погляду 
цікавою і цінною, як на мене, є вдумлива, досить сувора стаття 
О. Никанорової у «Літературній Україні»2. Скептично ставля
чись до гіперболізму й оперування загальними категоріями зі 
знаком оклику («часом ліричному героєві, здається, вже не ви
стачає крику»), рецензентка пише: «Почуття поета, замкнені 
за сімома печатями абстрактних понять (“страждання, голод, 
здирства, зради” тощо), наче рвуться назовні й не можуть вир
ватися, хоча автор і збільшує “теоретично” їхній ступінь: “до 
неба дибиться душ а”, “стобальним, стоглобальним болем”... 
Як відомо, “виміри” в поезії можна легко збільшувати без кін- 
ця-краю, але при цьому не слід переступати межу, за якою вони 
стають такими крижаними й емоційно незбагненними, як саме 
число “трильйон”...» Судження авторки мене не переконує —

1 Громова В. Жага пізнання / /  Вітчизна. — 1968. — № 5. — С. 203—205.
2 Никанорова О. Напрям і сенс шукань / /  Літературна Україна. — 24 травня

1968 р.
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вона одну рису стилю Вінграновського взяла ізольовано від ре
шти, від усієї системи його поетики, і тому їй велемовною ри
торикою видалося те, що насправді було душевно вистражда
ним. Зате момент внутрішнього творчого розламу як симптому 
зростання, переходу старої якості в нову О. Никанорова влови
ла чутливо: «Знайомий нам за першою книгою поета цілісний 
ліричний характер у “Ста поезіях” немов розколовся... Це, зви
чайно, не “розпад особистості”. Іде природний процес пізнання 
життя, і наскрізний пафос першої книжки стає затісним для 
поета, не вміщає набутого ним досвіду — нових спостережень і 
відчуттів... Поетична індивідуальність його переходить в іншу 
якість. Окремі особливості художнього бачення поета виявляють 
симптоми вичерпаності, деякі успішно розвиваються, а ще ін
ші — тільки народжуються».

Виразним свідченням дальшого душевного і творчого «переукла
дання», самоперетворення Вінграновського стала збірка «На 
срібнім березі» (1978). На перший погляд очевидним видається 
поетове стишення в голосі й самообмеження в інтелектуальному 
діапазоні. Та все не так просто, бо це зовнішнє «змаління» є 
лише зворотним боком внутрішнього ускладнення, розростання, 
збагачення: підвищується якість душевного життя, його при
хована, в собі зосереджена інтенсивність. В одиниці простору й 
часу, в елементарній частці буття вміщається тепер для поета 
більше, ніж раніше; питома насиченість світу зросла, а його 
абсолютні виміри немовби віддалилися — доступитися до за
гального треба через конкретне.

Збірка «На срібнім березі» дістала гідне поцінування в критиці; 
особливо треба відзначити глибоку статтю Анатолія Макарова в 
«Літературній Україні» Зокрема, цікаво обгрунтував автор свій 
погляд на Вінграновського як на природженого лірика, але 
лірика світоглядного; тонко помітив близькість деяких його мо
тивів до народного гумору. Проте трохи перебільшеним є про
тиставлення «теперішнього» Вінграновського — «колишньому» 
(про те саме йдеться і в іншого критика, Михайла Слабо- 
шпицького2); причому теперішній здається критикові немовби 
«справжнішим», ніж колишній. Переконливішим, на мій погляд, 
є підхід Миколи Ільницького ’ та Володимира Моренця4, які

1 М акаров А. Благословенна світлотінь / /  Літературна Україна. — 15 червня
1979 р.

2 Слабошпицький М. На березі духовності І  І  Вітчизна. — 1979. — № 12.
'Див. розділ «В сучасному — минуле і майбутнє» в кн.: Ільницький М. На вістрі 

серця і пера. — К., 1980.
4 Моренець В. Відтворити цілісність світу / /  Вітчизна. — 1981. — N° 5.
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схильні розглядати еволюцію мотивів і поетики Вінграновського 
в діалектиці моментів змінності й сталості (а Моренець, стаття 
якого, поряд зі статтями Макарова, — чи не краще з усього, 
написаного про Вінграновського, прагне узагальнити риси його 
поетичних структур як цілості).

Я б сказав, що Вінграновський не стільки змінюється, скільки що
разу заново стає собою. Тобто не просто в ньому щось зникає, 
щось з’являється, трохи старого, трохи нового — він завжди 
цілісний, без баласту зужитого і без випередження самого себе. 
Не можна сказати, де більше «Вінграновського» — у ранніх збір
ках чи в пізніших. Він і там, і там є собою сповна, хоч він і 
неоднаковий. Така органічність і «ненавмисність» розвитку буває 
нечасто. Здається незаперечним і очевидним, що він ішов від 
«глобальності» до «інтимності». Але сама його глобальність була 
інтимною завдяки безпосередності емоційного переживання й 
суб’єктивній злитості зі світом, а тепер у його інтимності є «гло
бальність» як повнота і всеосяжність цієї інтимності, як від
критість у світ через найближче й найсокровенніше. І хіба в 
його останніх збірках немає «бетховенського», немає «довжен- 
ківського»? Немає колишнього темпераменту, романтики і па
фосу? Є, тільки вони тепер не концентруються в ударні лейт
мотиви, а немовби розчиняються в матерії повсякденного бут
тя, даючи їй неймовірно «просторе» і бентежне звучання. Поезія 
Вінграновського живе тепер буденністю. Але це є не поетизація 
буденності, а її заперечення: бо буденне, поетично пережите 
Вінграновським, має ті самі якості душевної напруги, емоцій
ної безмірності, граничного драматизму і, сказати б, героїчного 
гротеску, що й картини світових борінь у «Атомних прелюдах». 
І крізь буденне гостро прочувається космічне:
Ліс в осені стояв. Дивився на райцентр.
Очима синіми вже золотіло літо,
І дихала земля з холонучих люцерн  
Притихлим пізнім кавуневим цвітом.
Стояв, ходив, лежав осінній щем,
Щ еміло серце по усіх усюдах,
І обнімались — при базарі й людях —
Д о шиї шия — соняшник з конем.

Дивовижна оця невеличка книжечка — остання збірка Миколи 
Вінграновського «Губами теплими і оком золотим» (1984), — 
в ній на кожній маленькій «діляночці» буття стільки й пред
метної реальності, і химерії, і казки, і доброї витівки, і гумору, 
і затамованої жури: найбуденніші будні людини і природи поста
ють як світова містерія...
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Отже: не просто змінність, а змінність у сталості, у цільності само- 
буття. Але — змінність, розвиток. Чверть століття триває твор
чий шлях поета. За цей час інакшими стали характер нашої 
життєвої та літературної ситуації, наявний поетичний потен
ціал та курс поетичних валют, безпосередні читацькі потреби й 
смаки. Чимало з того, що тоді здавалося нечуваним і зухвалим 
та шокувало богобоязливих літературних рутинерів, пізніше 
стало фактом масового поетичного вжитку, а часом і улюбле
ною поживою епігонів. Поезія «шістдесятників» щось утверди
ла надовго, якісь свої функції вичерпала, а від якихось відійш
ла, не встигнувши їх по-справжньому розвинути. Тим часом 
постали нові реальні потреби, нові завдання. Прийшли молод
ші поети, які оговталися від гіпнотичного впливу Драча та 
Вінграновського, почали шукати і знаходити свої власні шляхи, 
виразно промовляти своє творчо незалежне, а часто й полеміч
не слово. Все це незвично ускладнило було й драматизувало по
зицію дотодішніх кумирів молодої поетичної хвилі, поставило 
їх перед необхідністю тотальної духовної відмобілізованості, 
яка б давала сили для нової відповіді на новий запит життя, для 
непослабної ініціативи, що забезпечує потрібний «запас випе
редження». Гостре й амбітне усвідомлення цієї ситуації завжди 
було властиве І. Драчеві, може, звідси й його вольове само- 
програмування на безупинну зміну, відчайдушний і виснажли
вий пошук, розраховано-безжалісне переступання через самого 
себе і тим більше через усе, що в’яже до вже зексплуатованого 
душевного сентименту й заважає новим орієнтаціям. За енер
гією шукань, розгоном випередження і садизмом самозміни 
Іван Драч — явище небувале в усій українській поезії. Та коли 
Драч увесь — щемлива душевна незакінченість, моторошна не- 
віднайденість, постійно поновлювана незгармонізованість, при
чому обсяг недостачального зростає в міру зростання обсягу 
опанованого і, таким чином, рушійна духовна самонестача ви
являється нескоротливою, — то Вінграновський увесь рідкісна, 
дивовижна душевна данність, самодостатність, гармонія навіть 
за всього драматизму — закінченість у собі, але без обмеження 
взовні; він також змінюється і переростає себе, але в розлогішо
му органічному ритмі, в якостях самого себе, і «відрахування» 
ведеться від певного центру душевної рівноваги, хоч би якого 
збуреного.

Посереднім свідченням цього могло б бути і ось що: у збірках, що 
мають характер вибраного («Поезії», 1971; «Київ», 1982), вірші 
не датовані й подані не в хронологічному порядку, а «впере
міш» і без об’єднання в цикли, а проте збірки мають цілісний

ПОРТРЕТЫ \  Д  І



561

характер, свою внутрішню єдність, — і невтаємничений читач 
не завжди відрізнить вірші раніші від пізніших. У всякому разі, 
поезії чвертьстолітньої давності, які тоді здавалися скипілими 
на самісінькій злобі дня, такими самими сприймаються і сьо
годні, а то й сучаснішими: наче мовилося навиріст пекучих 
проблем доби й народу. Та довговічність поетичного слова не 
завжди радісна: приміром, деякі з тривог, що їх так щиро і кри
чущо висловив поет тоді, сьогодні насунулися ще грізніше (як-от 
небезпека нової війни та самознищення людства — згадаймо 
хоча б монолог солдата в «Демоні» та інші слова перестороги й 
болю), а відповідні образи й метафори Вінграновського ката
строфічно втратили на своїй гіперболічності й набули ще болю
чішої актуальності...

Натомість багато інших мотивів звучать уже по-інакшому або й геть 
трансформувалися. Взяти й той же бентежний поетичний «про
рив у космос», за який свого часу дехто не на жарт звинувачу
вав Вінграновського та Драча в... абстрактності й абстракціо
нізмі, відриві від народу, ігноруванні земних турбот і погор- 
джуванні земним простолюдом. Насправді ж, зрозуміло, той 
поетичний «космізм» вів до землі та людини, а не від них, він 
потрібен був для масштабної мови про свій народ, давав не
звикло об’ємний і гострий ракурс бачення та осмислення люд
ської історії, драматичних суперечностей буття, можливість 
«згущеного» відтворення сучасності:
Із океанами, полями і стодолами,
Із місяцем і серцем на плечах
Лечу, обліплена народами, як бджолами,
І атомні гриби в моїх очах!..

(«Прелюд землі»)

Як видно все за обрієм земним!
Якби не глибина вселюдного страждання,
Космічну глибину космічного сіяння 
Не можна було б вимірять нічим!..

(«Прелюд №  ІЗ»)

Відкривавча новизна і разюча сила такого взаємоперемірювання 
земного і космічного буттів, земного і космічного життєусві- 
домлень тепер немало призабулися. Тепер космосом нікого не 
захмелиш і не протверезиш (може, потрібне нове його бачен
ня?), обиватель із ним запанібрата, а чимало поетів запускають 
руку в космос, як у власну кишеню за дрібного монетою. Тож 
не дивно, що Вінграновський із його абсолютним душевним 
слухом та «біологічною» відразою до банальності й фальшу, як 
і істин у хоровому виконанні, давненько вже оминає позаземні
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орбіти й  не дозволяє собі прямо вихоплюватися З «КОСМІЧНИМИ»” 
мотивами. Але космос як міра людського покликання й само- 
реалізації, а ще більше як міра гідності людини, нації, людства, 
як їхнє самоспоглядання, очищене від спотворень і здрібнень, — 
внутрішньо приявний у його поезії постійно.

Або так званий максималізм — громадянська і духовна повносу- 
щість, з якою входили в поезію «шістдесятники».
Творись, мій труд! На тебе ми проллєм 
Всі грози дня, а не чорнильну воду!
Для мене найпроблемніша з проблем —
Проблема серця і чола народу, —

проголошував тоді Вінграновський, і це була, може, й не «найпро
блемніша» з його декларацій. У них не було надувної риторики; 
мовлені грудними тонами, ті декларації були щирі, потужні, 
вражаючі, становили чуттєвий нерв поезії.

Відтоді багато води спливло великими й малими ріками, і за водою 
немало чого. По-інакшому щоразу виявлявся сенс самих про
блем, по-інакшому оберталися поетичні можливості рушати на 
них. Кажучи Лукрецієвими словами, «мінливість часів міняє 
значіння предметів». Та й слів. Максималізм звернув у фразу і 
тут став, нарівні з іншими «максі», модою — цього разу всього 
лиш термінологічною. Раритетне в житті, це слівце на шпальтах 
літературних газет і в літературних балачках пішло в густий 
прокат і ось-ось заб’є вічного, здавалося б, рекордсмена: «ро
мантику». Деміурги дріб’язку взяли його на щоденне духооз- 
броєння. Про максималізм розводимося, не навчившися посту
патися жінці місцем у тролейбусі й не знаючи, як вилізти з 
безумовної першості за кількістю матюків на душу населення... 
Може, й уникаючи профанації високих слів та патетичного 
тону, Вінграновський став стриманіший, буденніший у голосі. 
Може, і якісь безумовні духовні втрати стишили його, вщерби
ли право на колишню «зухвалість», відчайдушність, безогляд
ність. Може, прийшла врівноваженість зрілості.

Але він зберіг інший, тривкіший і людяніший максималізм — те, 
чого не позичиш і не доточиш, на що себе на скеруєш суб’єк
тивною претензією або теоретичним принципом: характер без
межного переживання повноти буття поетичною душею, внутріш
ньо озореною високим громадянським і естетичним ідеалом. 
Такий максималізм є і в пізнішого Вінграновського, і в сьогод
нішнього — і в поезіях про БАМ (як назавжди свіжо, особово 
зумів він розкрити цю, забалакану, «забайкалену» в поезії тему!), 
і у віршах-спогадах про війну, Перемогу, цовоєнне дитинство, 
сповнених гострого відчуття болючого руху історії крізь власну
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душу та душу народу; і в інтимній ліриці, яка — про це мова 
далі — є по суті поезією «тотальною», лірикою цілості духу...

Поет не збайдужів до великого світу і не притерпівся. Проте став 
стриманішим та елегійнішим; не таким задирливим у самовпев- 
неній гіперболічності; уважнішим до різних відтінків душевно
го життя. Переоцінюється, набирає значення те, чим колись 
нехтувалося, і повз що поспіхом проходив, тепер зринає з ду
шевним щемом. Націленість у власне майбуття, заряд поклика- 
ності, незмирливість себепевності — перевіряються і врівнова
жуються прояснілими карбами минулого, устосовуються з ни
ми. А минуле — це чи не єдине, що набирає ціни в міру того, 
як його більшає. Розпочався і триває рахунок душевних утрат, 
залишених чи недосягнутих висот і нереалізованих потенцій 
свого «я». Та це не є лиш банальний рахунок вигасання моло
дості й поступового розмивання особистості, але — навпаки, 
передовсім рахунок істиннішого мужнішого самоусвідомлення і 
повнішого, душевно умудренішого стосунку до життя. Поета 
щасливо обминула «вічна молодість» — привілей євнухів, але 
він назавжди залишається у тому дорогоцінному віці, коли ду
мається про сенс життя, а не про його тривалість.

Здатність бачити і відчувати втрачене, мучитися ним — запорука 
непіддатливості духу. Пригасає дух — звужується і коло відчува
них утрат, залишаються тільки безпосередні болі. Душевна 
зрілість і повносущість — це вже виборювання не лише свого 
майбутнього, а й свого минулого. В цьому теж — творення своєї 
особистості, герць зі світом і водночас причастя до нього. 
Вінграновський дедалі більше відкриває коло себе і для себе 
(а отже, й для всіх нас) усвідомлює в своїх недавніх та зовсім 
давніх днях, і «різнотемність» та різнохарактерність цих пере
живань своєї минувшини, цих занурень у історію власної душі, 
фактичний та емоційний діапазон «контрольного» освоєння 
своїх душевних надбань, свого душевного засягу засвідчує ін
тенсивність отієї незримої внутрішньої роботи з «самовіднов- 
лення», обстоювання засадничих цінностей свого «я» та його 
розвивання. 1 часом із необлудних вражень свого дитинства й 
отроцтва черпається віра в правоту свого життя.

...Чахкає день і ніч бульдозер часу, нещадно згрібаючи в світову 
безодню не тільки мул із доріг життя. Та поетова пам’ять — не 
злежалий, посірілий сніг-перестарок. Вона — незамерзучий дух. 
Вона — переможниця смерті. І вона ж — невпинний самосуд, 
самосуд, що і є самотворенням.

Поети не схильні критися зі своїми сумнівами й терзаннями, з ве
ликістю своїх світових клопотів; залюбки говорять вони про
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буцімто неможливість для них вислизнути з-під пильного ока 
власного сумління, про болі самоаналізу й самокатування тощо. 
Багато хто демонстративно виносить відповідні девізи в заго
ловки віршів, а підкреслену конструкцію самоосудження видає 
за його живий нерв і плоть. Вінграновський останнім часом 
ніде майже не говорить ні про своє кредо, ні про свої принципи 
чи переконання, ідеї або ідеали, ні про самоаналіз, сумнів, 
сповідь тощо — навіть слів таких майже ніколи не вживає. 
А тим часом чи не всі його поезії — це постійно відновлювані, 
невпинні самоозначення й самоосудження, себешукання й са
моутвердження в їхній душевній плоті, а не в логічній арматурі; 
не в поняттях та ідеологізованих мотивах (що також можуть 
своїми шляхами підноситися до рівня будь-як високої поезії), 
не в установці й розкладці, а в самому «матеріалі» душевного 
життя, в його непідвладній стихії, у спалахові непередбачного й 
невідтворного, миттєвого, як гроза, переживання.

Поезія Вінграновського вся напружено й тремко зосереджена на 
«клятих питаннях» — і вічних, і нашої доби (згадаймо хоча б 
його «Демона», «Елегію», «Український прелюд» та інше з пер
шої збірки, «Оксані», «Поїхали на Сквиру...», «До себе», «Еле
гію» ж з останньої), — але вона нерідко переступає через термі
нологічне, кваліфікативне їх з’ясування й оперує тими глибин
ними емоційними планами, які за ними постають, тими пер
вісними, «доідеологічними» складниками та образами духовного 
життя, які визначають і провіщають світоглядне самоозначен
ня. У химерній і пристрасній медитації «Води із очерету хлюпа- 
виця...» немає жодного поняття зі сфери громадянського життя 
(хіба що найзагальніше: «твоя свята мета...»), а проте важко 
знайти в сучасній українській поезії якусь іншу річ, де б із та
кою силою і достеменністю, з такою незаперечною поетичною 
«фактурністю» виражено було драматизм саме громадянського 
самопочування, громадянської місії сучасного українського по
ета. І як незбагненно-органічно й незримо, а водночас нев
тримно і красно, і зрізнобіч, багатьма нервотоками ця повносу- 
ща громадянська дума (хай і дуже суб’єктивна) постає з отого 
ширшого й загальнішого емоційного ладу душі, з отих її сокро
венних первоуявлень, з химерної нібито гри — потаємної взає
модії її святих недоторканних образів!..

У Вінграновського світогляд і громадянськість, світоглядне й гро
мадянське самопочування дуже часто беруться не в їхній по
нятійній оформленості, відокремленості, виспеціалізуваності, 
а в їхній немовби відкинутості до вихідного, загального емоційно
го стану, в їхній невідчленованості від загального світопочування —
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вони наче відводяться до своїх душевних першоджерел. При 
цьому можлива певна втрата розвиненості й чіткості. Проте 
часто її запобігається дуже достотним, адекватним «перекла
дом» суспільної ідеологічної мови на індивідуальний «код» ду
шевної стихії (уже сама «фактура» душевного життя, самий 
перебіг зчеплювання образів з того «неподільного фонду» Він
грановського, який у значній своїй частині є по суті з «націо
нального золотого фонду» української поетичної образності та 
духовності взагалі, з нього черпається, — дає достатню окрес- 
леність ходові думки). Головне ж зате — світоглядне й грома
дянське самоозначення, самопочування включається в ширшу 
й незглибнішу сферу, в загальну динаміку душевного життя, 
стає всепроникним і всюдиприявним у душі: розпросторює свою 
владу на все духовне єство людини, замість того, щоб залиша
тися, як це здебільше і буває, відокремленою ділянкою спе
ціальних силкувань.

...Коли історики літератури намалюють цілісну картину літератур
ного процесу 60—80-х років, ми, я певен, побачимо зокрема й 
те, що Вінграновський був одним із провісників отого вибуху 
«химерії» в українській прозі, свідками якого ми стали. Бо ж 
проза і поезія — як сполучені судини. Артистичними зразками 
поетичної химерії можуть бути багато які твори Вінграновського. 
Хоча б, скажімо, «Лиманський Гайявата», де натуральність су
часного побуту й реалій перетоплено у вічну дитячість казки. 
А казка завжди усвідомлювала свою добру, щиросерду оман- 
ливість і не крилася з нею. Це й дало право поетові закінчити 
свою добродушну фантасмагорію легковажно-довірливим жар
том про самого себе, який «все плутає на світі». Так, у його 
поезії все «сплутане». Але це висока, плідна, творча «плутани
на» — суб’єктивне метафоричне осягнення глибинної діалек
тичної взаємопов’язаності всього сущого з усім сущим...

Тут ми підходимо до головного, може, в природі неповторної ін
дивідуальності Вінграновського. Його поезія — це стихія, що в 
ній цілковито відсутня якась напередвстановленість. Жодної 
примисленості, «жорсткості», лінійності душевних рухів. Якби 
існував вимір чи термін на означення «абсолютного нуля» ду
шевної інертності, косності, затужавілості, на означення чис
тісінької, ідеальної душевної активності — рухливості й перели- 
ванності, — він був би тут на місці. Ніколи не вгадати, про що 
він говоритиме за мить, що зрине дивовижно з глибинних нур- 
тів його душі і який настрій хвилею його огорне й хвилею спа
де, щоб поступитися місцем іншому...
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Це про велику, композиційну «переорбітовку» поетичної думки 
Вінграновського. Але і в її «мікроструктурі» маємо до діла, як у 
світі елементарних часток, з постійним і непередбачним «пере
скакуванням» з орбіти на орбіту, кажучи жаргоном фізики, — 
яке сповнене часто таїни й сенсу, дає химерні й гострі, часом 
зглибока схоплені, співвідношення речей у їхній строкатості й 
хаотичному нагромадженні:
Є Віра. Є Свобода. Кров і шмаття.
Естрада, сало, космос, кавуни.
І є  народ, в якого є прокляття,
Страшніші од водневої війни.

Поезія Вінграновського одним подихом розтоплює всі дистанції 
між високим та низьким, великим і малим, стирає всі естетичні 
ієрархії. Причому ця анігіляція різноякісних структур здійс
нюється не лише в гротескному або сатиричному ключі, не 
менше — і в патетичному, трагедійному або лірико-психологіч- 
ному (втім, усі вони часто зливаються в густомінливу цілість). 
Важливий складник його поетичного духу — возвеличення, ес
тетичне освячення, «коронація» простих реалій побуту, буден
них натуральних підстав життя, таїни елементарного існування 
(особливо це характерне для останньої книжки — «Губами теп
лими і оком золотим»). Ніхто так природно і водночас царс
твенно не вводив ті речі в світ високої поезії і ні в кого вони не 
«поводяться» так суверенно й артистично. А оскільки багато з 
тих речей доба вже вписала в свою фатальну «Червону книгу», 
то за ними стелеться шлейф ностальгії, легенди й казки...

Вінграновський неподільний і всечасний у собі, для себе. Все, чого 
коли-небудь сягав його душевний зір і що чутно чи нечутно 
торкалося колись його душі, — все воно живе в ньому постійно, 
глибинно жевріє здатною щомиті спалахнути живою жариною, 
і щомиті готове полинути водоспадом, упасти росинкою чи 
вдарити громом — з найнепомітнішого і найнесподіванішого 
приводу. Що раз збагнулося, раз пережилося, в щасливу — одну 
на все життя — мить стало доступне й причетне, те вже не при
мул юється, й не вистуджується, й не відсувається з часом у 
віддалені душевні сховки. Тому його поезія — це якесь постійне 
взаємопереливання різних почуттів та різних станів душі, різ
них її «рівнів». Немовби натхнення разом перепалює шлюзи 
у складній системі різногоризонтних водоймищ, і різнобічні 
стихії струмують у незбагненних напрямках, аж поки не вста
новиться прекрасна і вільна рівновага, в якій усе ширшає, ясні
шає і наново віднаходить себе. В одній із ноезій Вінграновський 
визначає свій творчий акт як «звулканення душі». Цей образ
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дає уявлення лише про одну з характеристик його поезії: її 
спонтанність, виливність аж до заспокоєння і самоспустошен- 
ня. Це більше кількісна, «явищна» характеристика. Не менш 
прикметне й інше: що в самій отій лавині чуттєвого вивержен
ня нуртують різні потоки — різні за «речовиною», температу
рою та плином. І вулканна гроза щоразу переходить у побожну 
тихість, у світанкову відлунність, у тьмавий шемріт, у знеможе- 
ну ніжність... І ні одна нота поетового голосу не довжиться, не 
спиняється, а, ледве встигши побути собою, переходить в іншу.

Звісно, те, що говорилося вище, — спроба передати найзагальніше 
враження від поезії Вінграновського. Не кожен його вірш му
сить мати всі оті виміри. Хоч переважає тип поезій саме з такою 
структурою: всеохопне душевне дійство. В одних перед нами 
розгортається весь його спектр («За літом літо...», «Води із оче
рету хлюповиця...», «Над гаєм хмара...», «Ніч Івана Богуна», 
«Рябко, і дощ, і з вітром цвіт...» та ін.), в інших воно ніби зре
зюмоване, додаються лише головні штрихи, вислід того, що 
діялося за лаштунками, що пережилося мовчки, в собі й для 
себе («Ти, сивий лісе», «Вже все прощально») — з вистраждано- 
афористичним фіналом:
Народе мій, як добре те,
Щ о ти у мене є на світі.
Не замело? Не замете.
Була б колиска — будуть діти.

У таких «підсумкових» віршах наочніше виступає те, що є тремким 
ядром поезії Вінграновського, осереддям, навколо якого роз
гортається увесь вміст душевного життя і до якого все так чи 
інакше знову й знову повертається, все невтримно тяжіє. Це — 
народ, нація, Україна. Україна, в усій складності її історичної 
долі, — це для нього не тема, не мотив, не образ, до яких звер
таються рідше або частіше, віддаючи данину злобі дня, традиції 
чи власному сентиментові. Це просто те, чим живе його душа. 
І зрештою все, що він пише, — про неї. Хоч би про що гово
рив — говорить про неї. І той, хто у найінтимніших його пое
зіях («У синьому небі...», «І липи темна тінь...», «Дружиною 
мені приснились ви...» та ін.) надто дослівно сприймає адресу
вання, надто довіряється безпосередності голосу, достеменності 
інтимного чуття, — часто буде заскочений і покараний за слі
поту серця: виявиться, що у Вінграновського мовиться зовсім 
«не про те», що він — про іншу любов. Та любов — синівська, 
мужева, батьківська — уся докупність земної і небесної любові; 
його мадонна, його Марія; його наречена, подруга, жона, мати, 
дівчина, Оксана, Надія, дитя, ластів’ятко, Дніпро, Рось — то
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все одне... Поет говорить про свою любов. Про Вітчизну ІГІГ ' 
незбагненності й невизначальності.

Розлога й глибока душевна стихія естетично «самоорганізується» у 
Вінграновського нерідко як драма — драма почуття з усіма ета
пами дійства (візьмімо хоча б поезію «Ти тут! Ти тут!»), сягаючи 
катарсису. Чимало його ліричних віршів -  наче сконцентро
вані в метафоричних формулах драми, позначені доступними 
лиш поезії лаконізмом і місткістю. Різка і водночас пластична 
зміна «яв» душевного процесу; калейдоскоп контрастів (але не 
пусті парадокси); теза обривається в антитезу; щойно ствердже
не заперечення своєю чергою розраховано-зненацька запе
речується щедрим душевним жестом-поворотом; і фінал — як 
синтеза, як прояснення, але не кінець, як обіцянка незбагнен
ного руху вперед...

Говоримо про драматичне начало як загальномистецький принцип.
А можна було б конкретизуватися і до специфічного — кінодра- 
ми. Не забуваймо, що Вінграновський — і талановитий кіноак
тор (можливості якого, на жаль, не були використані сповна), 
і кінорежисер. Ідеться не лише про фах, а й про характер ху
дожнього мислення й самовираження, зрештою темперамент. 
Багато які вірші розгортаються в нього як фільми візій та почу
вань, душевних станів, що набули картинності. Матеріал ду
шевного життя «кадрується» і злютовується в художню цілість 
за законами кіномонтажу, в дусі поетики Довженка. Нерідко 
перед нами — немовби «надщільний» кіносценарій дивовиж
ного метафоричного і водночас психологічно точного фільму.
В поезії він — істинний фільмотворець. Інколи, наче у режи
серській розробці, оголює конструкцію монтажу, на наших очах 
(як це робив у кіноповістях, сценаріях, нотатках Олександр 
Довженко) перебирає можливі варіанти, відповідально й уро
чисто (знов-таки з довженківською інтонацією) на наших же 
очах обираючи той, що здається йому найкращим («Ні. Не за
пишу. Запишу одні лише очі народу...»). Взагалі у поезії Він
грановського знайдемо рясні інтонаційні, ритмо-синтаксичні, 
а то й фразеологічні ремінісценції з Довженка, — але це ми
мовільні ремінісценції, зумовлені не наслідуванням, а дивовиж
ною внутрішньою близькістю деяких емоцій, настроїв та пори
вань: не випадково ж Довженко обрав свого молодого учня на 
роль Івана Орлюка в «Повісті полум’яних літ», а про Орлюка 
Олександр Петрович говорив, що це він сам, Довженко). Так, 
він володар, а не раб цього мистецького світу, де справжність 
почуття може виявлятися в підкресленій умовності мови про 
нього, де відчуття неповторності кожної миті вживається з
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віл чуттям можливості «дублю», де артистизм переживання і 
думки може бути більшою справжністю, вищою за життєву.

Микола Вінграновський — поет суто сучасний за своїм духовним 
складом, характером світосприймання й вислову. У нього не
має й сліду, й тіні духовної відсталості, неповороткості, рутини, 
екзото-провінційності; він — чиста чуттєва активність, поетич
ний авангардист не з помислу, а за органічною суттю, чуттєво 
досконала дитина своєї доби; його мистецька мова адекватна 
мові цієї доби. Але при тому є в нього якість, що досить-таки 
відрізняє його від багатьох колег — сучасно мислячих поетів. 
Багатьом речникам сучасності бракує внутрішнього спокою (не 
в значенні заспокоєності, а в значенні несуєтності, духовної 
рівноваги або ще здатності зосередитися, бути один на один із 
собою), непідлеглості задуми й того усамотнення, що єднає з 
людством. Важко сьогодні спромогтися на мистецьку гар
монію — і дисгармонія нерідко приймається як єдино сучасний 
стан творчого духу. Звісно, і поезія дисгармонійна має свою 
рацію, а в чомусь, може, й перевагу, на якісь глибини життя 
саме вона озивається, а проте чи все і їй доступне? І хіба не 
може сучасний поет, бувши в усьому сучасним і доступаючись 
до всіх драм, противенств і моторошних дисгармоній сучасного 
світу, вбираючи в себе всі його нестямні голоси, — сам при 
цьому здобуватися на мистецьку врівноваженість і гармонію, 
досягати закінченості й синтезу, класичної «заокругленості», 
цілісності душевного процесу? Микола Вінграновський, за всієї 
своєї бурхливості й пристрасті, за всього шаленства фантазії, за 
всієї «нервовості» поетичних інтонацій та гарячковості поетич
ної ходи, за гострого відтворення антагонізмів доби, за всіх 
сум’ять і розпроклять, — за всього того, поверх усього того час
то буває якось світло і благородно врівноважений. Часом у ньо
го майже пушкінська пластичність і гармонія. І вже зовсім не
важко буває вловити в нього інтонації неокласиків, Рильського 
(особливо в поетичному переживанні світу природи), хоча фор
мально він від них далекий.

Мабуть, одне з джерел такої якості Вінграновського, одна з підстав 
такої його душевної структури — його глибока, органічна на
родність і національність. Звідти ж багато що і в душевному 
типі, і в поетиці Вінграновського. Згадаймо сумні й високі 
Довженкові думки про вроджений такт і цноту, розважну гід
ність та душевну мудрість свого батька й діда — українських 
селян, про їхню внутрішню культуру й аристократизм, про ди
вовижну артистичність. Щось із цих якостей «дніпровського 
племені» відчувається в підгрунті поезії Вінграновського (плюс
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«містерія» українського степу, півдня), і це певною мірою рід
нить її з довженківським духом.

Можна говорити і про певну спадкоємність щодо шевченківського 
характеру поєднання вселюдського, народного і суб’єктивного. 
Шевченкова поезія вищою мірою виявляє сутність людини вза
галі й разом з тим позначена печаттю могутньої і неповторної 
індивідуальності, засвідчуючи невичерпну багатоманітність 
людського духу. Вона глибоко психологічна, і психологічна 
специфічно, незнано («по-новаторському», як ми тепер каже
мо): багато які його вірші — це не просто розвиток якоїсь дум
ки, образу, настрою, як звичайно було в ліриці, — це цілісний 
психологічний комплекс, закінчена психологічна картина, пси
хологічна повість, де втілено не дрібку людини, не якусь її рису, 
не якийсь момент її життя, — а всю людину, все її життя (чудо
вий зразок такої психологічної повісті — вірш «А. О. Козачков
ському»); у Шевченка багато таких поезій, де він живе увесь 
цілком, усією своєю істотою, створюючи закінчений, всеосяж
ний, вичерпний людський образ, відкриваючи цілий світ: 
здається, тут уже все сказане, більше вже нічого не можна по
вісти людям на всьому своєму віку, — але новий вірш — і но
вий світ, так само закінчений і вичерпальний. Ця безмежність 
суб’єктивного — також великий Шевченків внесок і в збагачен
ня та розвиток народного духу, і в скарбницю загальнолюдсь
ких цінностей. Одна з традицій, які він заповів українській лі
тературі, один із вимірів особистості художника, нечужий і 
Вінграновському.

...Давно вже зауважено, що ні в чім так не виявляється міра люд
ського в людині, як у ставленні до жінки, в найінтимнішій 
сфері кохання. 1, мабуть, душевний склад поета найочевидніше 
і найприродніше постає саме в тому, як він любить і говорить 
про свою любов. Останніми часами і в нашій літературі дедалі 
більше завойовує собі місце «секс», дехто комашиться навколо 
нього, поспішає епатувати ним читача як відсталого провінціа
ла. Потроху стає модним велемовствувати на публіку про свою 
нібито вельми небуденну «сексуальність» і носитися з нею, як 
із писаною торбою. Можна зрозуміти цю своєрідну браваду і 
можна лиш вітати звуження сфери різних табу. Проте, навіть за 
всієї ваги цих велезнадних громадянських здобутків, усе ж таки 
справжні глибини інтимної чуттєвості доступні лише біблійно- 
цнотливому (або, що те саме: біблійно-плотському) поетові, 
і лише кришталева цнота душі може тут бути по-справжньому 
безстрашною. Прочитайте поезію Вінграновського «Коли моя 
рука, то тиха, то лукава...» (або «Чорну райдугу»), — і вас зачарує
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оце наскрізь духовне переживання інтимної близькості як тихої 
благоговійності, як просвітленого екстазу... Аж не віриться, що 
сьогоднішня, цілком сучасна еротична лірика, за всієї одвер- 
тості й домовленості до кінця, може звучати так по-античному 
світло і свято, так побожно й артистично — так одвічно людяно.

Органічний благородний артизм Миколи Вінграновського (як пое
та), що дається взнаки і в шляхетному чутті міри та непомиль
нім смаку, і в розкоші інтуїції та уяви, і в самому характері 
рефлексій та «субтельності» навіть найпростіших реакцій 
(«Це ти? Це ти. Спасибі...» — до речі, знов мимовільна ремініс
ценція з Довженка, зі сценарію «Поеми про море»), — особливо 
відчутний у його поетичній мові. Мало в кого українське слово 
постає таким шляхетним і вишуканим, мало в кого досягає та
кої леткості й перевтільності, подільності й злучності живосріб- 
ла, мало в кого воно таке гнучке й улягливе, таке всією своєю 
природою спочутливе до найтонших нюансів думки й чуття, 
таке здатне віддавати їх своєю матерією. І водночас за всієї лег- 
коплинності, натхненної грайності слова — воно в нього буває 
грізне, суворе й лапідарне і завади ненапружено точне, буває 
тихо-грудне, як мова смутку, тверде, як виважене оскарження, 
тривожне до людства, як стук костура сліпого... Поетична фра
за в нього вищою мірою зграбна, пружна й необтяжена і водно
час раз у раз ненавмисне афористична — і таке враження, що 
він висловлює набагато більше, ніж сам гадав. Великий настро
ювач поетового голосу — серце — не лише дає і потрібний тон, 
і експресію, і смак, і глибину звучання, і шляхетність жесту, 
і переконливість, — воно й ощасливлює верховною владою над 
мовою. Вражають уже не просто лексичні, морфологічні, син
таксичні дива української мови, а її безмежна «слухняність» пое
тові, безмежне улягання думці і почуттю, найніжнішому лего
тові душі.

У всякому живописанні, поряд з універсальним принципом конт
расту, використанням світлотіні й зіставленням різних кольо
рів, зображального ефекту можна досягти й іншим шляхом: до
буваючись до «глибин» тієї самої барви, підкреслюючи її нею ж 
самою і таким чином досягаючи, прагнучи досягти, скажімо, 
чистої, абсолютної білості або чорноти... Щось подібне буває 
часто у Вінграновського: «Над білим полем біле небо», «на 
синю синь води», «і вовчі небеса над вовчими віками...» — і так 
без кінця. Він розглиблює якесь поняття ним же самим (наче 
вибирає, вигрібає слово зі слова: «Із тих одвертостей хоч крихіт- 
ливу крихту», «мале з малих, крилечечко із крил»), ступенює 
його до останньої межі, відчерпує до дна: «1 одинота-одина у
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ній одніє», «я сам самую», «Мовчить печаль, і сум мовчить'у" 
сумі, І ти мовчиш. Мовчання, й те мовчить». Так само виглиб- 
люються самими собою речі, звуки, дії: «І літак, що сам летить 
від себе...» Водночас він не менше вміє творити якість предме
ту, образу за допомогою її протилежності: «Безсилий силою», 
«тиша битви виліплена з крику», «життя нежите починали», «не 
вітер тишею, а тиша вітром дме»... Це не просто гра слів, спро
ба притуманити тверезого читача або несхибного критика. Ні, 
це один із його, Вінграновського, індивідуальних способів (знов- 
таки: небезвідносних до поетики народного мовлення) вжива
тися в матерію слова і спосіб повернути його відчуття читачеві; 
водночас спосіб подолати обтічність, приблизність, розшир- 
ливість слів і понять, крізь нашарування похватних асоціацій, 
автоматизмів, набутих чи зрутинілих значень, змертливу звик
лість сприйняття дістатися до первозданності слова, його чис
того осереддя, його внутрішнього тепла. Водночас це пов’язане 
і з отією плинністю, взаємопереливністю, а тому ніби й нескін
ченністю, невичерпаністю, неодмежованістю всього від усього 
в поетичному світі Вінграновського, де ніщо не є чимось саме 
собою... Треба належно оцінити отой невловний доторк Миколи 
Вінграновського до найтоншої грані, до самісінького піддоння 
душевного акту й відповідного йому слова. Або й творення 
цього слова...

У поезії Миколи Вінграновського, як і раніше, дуже своєрідно й 
багатоманітно живуть наша радянська доба, наша велика краї
на. Жоден важливий момент нашого суспільного розвитку, жо
ден акт нашої історії не оминув його душі. «Як поет я не можу 
не згадати визначних подій у житті нашої країни, очевидцем 
яких я був. Це Вітчизняна війна і Перемога, цілина і БАМ, 
це -  космос. Як поет я був би в тисячу разів бідніший, якби не 
був свідком цих подій», — казав Вінграновський у своєму чи не 
єдиному інтерв’ю '. Все це перетоплювалося і перетоплюється в 
його поезії. Але постає не стільки в предметних реаліях та зов
нішніх ознаках (хоч і не без них), скільки опосередкованою в 
поетичному переживанні духовною атмосферою, чуттєвою пе- 
режитістю. Навіть прямі громадянські декларації (з роками не 
такі часті) обертаються емоційним вибухом:
Духовна міро нації Дніпра,
Високий воїне з мозольними руками,
Та смерть стара, неправда та стара,
Щ о самоїдством жерла нас віками, —

1 Вінграновський М. Батьківщина і народ — це вічна* тема / /  Літературна Украї
на. — 16 травня 1980 р.
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Проклята, проклята, погибла — не гребе!
І ми не покручі, не блазні, не лакузи.
1 вільний дух, і вільних дум союзи  
Сьогодні наш заколосили герб.

У поезії Вінграновського не відчувається спеціальної установки на 
відтворення образу України. А проте образ цей є, він бентеж
ний і широкий (і повниться він не лише Києвом, Львовом, 
південними степами, Придністров’ям, Дніпром, «малими рі
чечками», тобто найбезпосереднішими натхненниками поета, 
а й відчуттям усієї дивної багатоманітності землі української, 
«згрозеності» її історії та величі звершень аж до шляху в космос). 
Як є і образ усієї нашої країни, братерства її народів (остан
нє — навіть у присвятах та переспівах). Образ неповторно 
суб’єктивний, а тому істинний і такий, що збагачує.

У мові про свій народ Вінграновський завжди має щось таке, що 
йшло від Шевченка. Це, мабуть, частка отого Шевченкового — 
подвійного, самозаперечного і двоєдиного, відчуття: своєї по- 
кликаності, відповідальності, поставленості над колискою жит
тя і майбуттям народу (порівняймо велике Шевченкове: «Я на 
сторожі коло них поставлю слово...» — і мимовільний перифраз 
Вінграновського: «Я на сторожі коло тебе поставлю атом і доб
ро») — і водночас своєї малості перед народом, своєї вини й 
заборгованості йому, своєї визначеності народом — у характері 
своєї духовності, у причетності до того нерозмінного золота 
душі, яке доніс народ і тільки народ, та до дивної сили його 
життєздатності:
...Та брів народ. Де бродом, де без броду.
Без нас, нетяг, тягнувсь з не бути в буть.
Бо він народ. Бо він глагол життя.
Він зміна змін. Йому нема заміни.
Бо він один крізь весни і крізь зими 
Веде свій слід з не бути у буття.

Вінграновський якось по-своєму прилучився до частки тих виболе- 
них почувань, що давали силу Шевченкові, Франкові, Лесі 
Українці протистояти чванькуватому суємудрію, яке «перерос
тало» свій народ у той спосіб, що навчалося відпасовувати йому 
побільше своїх претензій або ж збагачувалося еволюційно набу
тим дальтонізмом щодо нього. У великих громадських мужів і 
митців минулого було два полюси у ставленні до власного на
роду: почуття вини й боргу, муки ним і за нього, відповідно й 
пов’язане з цим поривання розкрити зсередини його красу й 
дух — і водночас гостре невдоволення історично зумовленим 
його станом, національна самокритика, титанічне зусилля ви
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різьбити його суспільне обличчя, накласти на нього «свого духа 
печать». У геніїв народопочування (а в почуванні свого народу 
є різні градації здатності) поєднані обидва ці полюси, а між 
ними цілий світ усіх можливих ставлень і відчуттів, їх взаємопе' 
реходів, зумовлених об’єктивним значенням відповідних явищ 
народного життя, — як-от у Шевченка, Петефі, Міцкевича, 
Шиллера, Марті. Сьогодні стосунок поета до народу інакший. 
Народ змінився, став господарем своєї долі, змінилася і роль 
літератури в його житті. Сучасному поетові важко «самотужки» 
охопити всю цю грандіозну сферу, хоча б через її страхітливу 
розрослість і небувалу історичну ускладненість, через гіпертро
фію суто сучасних рефлексій щодо цього. Але вся література 
народу, в сукупності своїй необчисленних зусиль, як і раніше, 
як і завжди, мусить виконувати свою постійно змінювану і зав
жди незмінну місію перед ним. Ціною творчого подвигу кожно
го з її робітників.

...Є у Миколи Вінграновського, як і в кожного поета, свої трудно
щі, творчі проблеми, свої небезпеки. Вони криються почасти 
там, де його сила. Істинно сказано: вади часто бувають продов
женням гідностей. Розкуте творче поводження зі словом, радість 
високої поетичної гри в нього інколи небезпечно наближається 
до самоцільної забави, показової гімнастики лінгвом’язів, де
монстрування стилістичних фігур вищого пілотажу. Примхлива 
перелітливість уяви, щасливий дар химерної інтеграції найвід- 
даленіших і найрізноякісніших душевних імпульсів та актів 
сприймання часом загрожує перетворитися на автоматичний 
прийом, на риторичний викрутас, при чому може втрачатися 
відчуття реальних ціннісних співвідношень, неоднаковості 
ваги супричетних речей і понять, — а звідси вже відкривалася б 
знадлива, але небезпечна перспектива «красивої» відписки від 
справжніх великих проблем доби. Втім, Вінграновський, здаєть
ся, інтуїтивно відчуває наближення своїх творчих небезпек і 
постійно оновлюється в душевних реакціях та естетичних актах, 
не даючи їм заавтоматизуватися. Його самоконтроль, самооцін
ка й смак як поета майже бездоганні.

Писати прозу він почав давно, майже одночасно з поезією. Повісті 
60-х років — «Світ без війни», «Президент» — створені воче
видь під впливом кіноповістей Довженка. Але молодий тоді ав
тор перейняв швидше зовнішні контури Довженкової роман
тичної і патетичної концепції життя та характеротворення, а не 
внутрішній масштаб і філософську глибину думки, і обидві на
звані повісті мені здаються досить риторичними. Може, талант
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Вінграновського суто ліричний і суб’єктивний як на «об’єктивну» 
прозу, на епос. Принаймні, тут його пафос не ніс у собі тієї 
незаперечності прекрасного і скоряючого особистого пережи
вання, що й поезія того ж часу (хоч «постановка» голосу наче й 
однакова).

Мабуть, автор і сам це відчув, бо наступні його повісті й оповідан
ня вже ліричніші й суб’єктивніші — природніші для нього. 
Кращі з них, на мій погляд, — це ті, де відтворено світ дитинс
тва або сферу співжиття людини й живої природи (а, власне, 
вся природа у Вінграновського — вищою мірою жива).

Ось, наприклад, невелике оповідання «Низенько пов’язана». Наче 
й ні про що — коли зміст прози шукати у фабулі, сюжеті лиш. 
Але ж він — у повному слові й кожній барві, у невловній атмо
сфері оповіді, у кожному порухові душі оповідача. І яка багата, 
інтенсивна й витончена тут ота сфера взаємодії людини й при
роди, яке суб’єктивне збагачення об’єктивного світу — як лю
дина сповнює природу своїми переживаннями й одухотвореніс
тю! І останнім акордом — зворушливість людських стосунків. 
Невеличке оповідання, а відчуваєш і характери, і долі людей — 
в їхній повноті й водночас нескінченності.

Чудова повість «Літо на Десні» неминуче асоціюватиметься з 
Довженковою «Зачарованою Десною» і, сказати б, напрошуєть
ся на порівняння. У Довженка більший масштаб, глибша пое
тична філософія життя, могутніший ритм емоцій. Він вклав у 
цей твір увесь свій спогад і всю свою мрію, свій заповіт-про- 
щання. Повість Вінграновського й для автора не мала такого 
значення, вона — емоційно «вільніша», грайливіша. І в ній більше 
поетичних подробиць, барвистіший спектр емоцій, рясніший 
гумор. Та за «легкості», дозвільності тону оповіді й усієї атмо
сфери — скільки побачено й пережито: як у добрій і трохи лу
кавій казці.

У повістях та оповіданнях останнього часу Вінграновський якоюсь 
то веселою, то сумовитою поетичною правдою поєднує світ лю
дей і світ звірів, птахів, рослин, життя всього живого й «нежи
вого». Причому в зображенні «персонажів» із фауни він показав 
себе не лише художником, а й  — несподівано — оригінально 
спостережливим натуралістом (оригінально, спостережливість 
його межує з фантазією і в неї переходить), а також, сказати, 
вигадливим «зоопсихологом». Певна річ, натхненне «освідом- 
лення», одухотворення звірів і птахів живиться насамперед каз
кою, але воно так чарівно психологізоване й злагіднене гумо
ром, що часом здається: так, мабуть, і справді могли б «подума
ти» або «сказати» ті істоти!
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Прочитаймо оповідання «Гусенятко» — які по-людському багаті 
вдачею його «персонажі». Який статечний господар старий 
гусак, який сім’янин, як радіє й печеться дітьми! З одного 
боку — спроба уявити «психологію» птаха, а з іншого — від
сторонення й виопуклення людського: людське, «пережите» 
птахом, у птасі, стає емоційнішим, безпосереднішим, немов
би очищається в своїй первозданній значимості. Так само і в 
«Сіроманцеві». Людське сприйняття немовби збагачується 
«звіриним» (тобто людським — за звіра), а «звірине» — люд
ським: поет наче повертає звірам їхнє ж олюдненим уже, наче 
віддячує їм за радість мати їх у своєму житті, за те, що вони 
є у світі, що збагачують світ людини, дають їй можливість 
думати й переживати за них... Вінграновський наче сприймає 
дійсність не лише людськими чуттями, а й «чуттями» всього 
живого, — на якійсь грані, що єднає все суще у спільному 
для всіх відчутті життя... Звісно ж, це людське, але загострене 
розумінням своєї значущості, граничності для всієї сфери 
живого.

Дуже цікавий аспект у зображенні звірів і птахів — це мотив 
пристосування їх до сучасного світу і, сказати б, співчуття, 
співрозуміння тягаря, обов’язку життя, місії життя. Всі ми 
теоретично знаємо, що звірові й птахові нелегко в сучасному 
світі, часом і податися нема куди. Але знаємо теоретично й 
приблизно. А Вінграновський показав з усією предметною і 
«психологічною» конкретністю, наче побував у шкурі свого 
Сіроманця і в пір’ячку свого Гусенятка. І мовби каже їм з 
усією любов’ю, і болем, і надією: тримайтеся! мужайтеся! 
Всім нам треба вижити!

І вічна для літератури тема дружби дитини зі звіром або птахом у 
Вінграновського має свою особливість: у дітях немовби віднов
люється вічна єдність живого світу, відчуття якої дорослі втра
тили. Діти для Вінграновського — не просто тема. Це й особ
ливе ставлення до життя, внутрішньо близьке йому, це ком
пенсація втрат дорослої тверезості і практичної доцільності. 
Невипадково, мабуть, він останнім часом із великою радістю 
(це відчувається) пише вірші для дітей і про дітей. І в них він, 
може, найбільше є собою. Бо сягає тієї свободи самовиражен
ня, яка є тільки в дитинстві і яку згодом людина неминуче 
втрачає. Його «дитячі» вірші — принципово новаторські тим, 
що «конгеніальні» дитячій уяві, співмірні з поетичністю дитя
чої душі. І проливають нове світло на природу всієї поезії 
Вінграновського. Зрештою, ніякі вони недитячі (принаймні, не 
спеціально дитячі — згадується порада Горького: «Для дітей
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треба писати так само, як і для дорослих, тільки краще»); вони 
для всіх і про всіх. І тут — ще один напрям творчих можливос
тей поета, яким, будемо вірити, і в майбутньому дивувати й 
дивувати нас...

Чверть століття тому Микола Вінграновський входив у поезію з 
гордою поставою, сильним голосом і «стодумною думою» про 
народ, про добу, про життя. Залишатися незмінною та дума 
не могла, хоч би як того хотіли «прихильники його таланту»: 
ніщо не стояло на місці, та й жива поетова душа не стане 
затягувати на собі петлю самоповторень. А все-таки дума та 
думалася й думається. Поет не позаганяв її в підтексти, не 
прихитрив модерно вимудреними придумками, не розчинив 
у нашвидкуруч збитих головокрутних коктейлях світового ні
бито ультраскепсису, не розосередив до невразливості. Вона 
лишилася живим, і на всю істоту, болем — величиною, що не 
підлягає стратегіям поетичних і позапоетичних поступовань. 
І не цікавиться світським попитом чи курсом поетичних ва
лют, бо не підпорядковується духовно-естетичній кон’юнктурі, 
володіє неодмінністю і непідзвітністю. Проте це вже не та 
безоглядна повінь, що була колись. Вона ввійшла в береги. 
Що ж, це природно. Хай тільки ті береги й далі залишаються 
широкі та високі, а плин поміж ними — глибокий та потуж
ний, дніпроводий.

Сьогодні Микола Вінграновський, може, менше «бере на себе», 
а більше віднаходить в історичному плині та в щоденності 
народного життя, життя всієї країни, у світі суб’єктивних 
вражень і спогадів, що є часткою того життя, інтимними мо
ментами «зв’язку часів». І це також і природно, і зрозуміло. 
Хотілося б тільки, щоб у цьому осяганні доби й народу «зсе
редини», через форми його буття й поетично трансформова
ну повсякденність самопочування, через химерію і «дитячу» 
правду уяви, — жили й далі колишня відповідальність та мас
штабність. Ще більші, як колись. Адже на порядку денно
му — ота проголошена, обіцяна «стодумність» у синтезі, ка
жучи поетовими ж словами, «тривогненності» молодості з 
усім «духоозброєнням» зрілості.

Поетовим «обов’язком і правом» є обов’язок та право сказати і в 
зрілості, як і в молодості: «І час був мірою мого людського 
духу».

(1969, 1986 рр.)
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Творчість Миколи Вішрановського вжедав-
ІСГПОПІ ічі_11ІП м і т  \  но визнана як одна 3 окРас нашої літера-
дл 1 ТУРИ> °ДИН ‘3 яскравих її здобутків. Пер-
d  І шим актом його самоствердження стала
ОІНГрОНОиСЬИОГО /  поетична збірка «Атомні прелюди», що

вийшла друком 1962 року, в часи деякої 
лібералізації радянського режиму. Книжка 

вражала своєю незвичайністю — масштаб
ністю поетичної думки й бентежною силою 

уяви; діапазоном голосу, що вміщав у собі і гро
мадянську патетику, і благородний сарказм, і щемливу ніж 
ність; високим моральним тонусом і самостійністю громадянсь
кої позиції, тією гідністю і суверенністю, з якими говорилося 
про болі народу, проблеми доби, суперечності історії. Космос, 
людство, земля, народ, доба, Україна — ось на яких регістрах 
звучала поетична мова Вінграновського, ось у яких вимірах жив 
його ліричний герой.

Наступна поетична збірка Миколи Вінграновського — «Сто пое
зій» — вийшла через п’ять років. На той час змінилася на гір
ше суспільно-політична атмосфера: уже відбулися не лише ідео
логічні погроми, жертвами яких стали поети-«шістдесятники» 
та інші молоді митці, а й політичні арешти національно актив
ної молоді. На зміну хрущовській відносній «відлизі» приходи
ло те, що пізніше дістало назву брежнєвського застою, хоч фак
тично було не застоєм, а реакцією. Потрібна була велика ду
шевна опірність, щоб вистояти, залишитися собою, говорити 
з читачем несфальшованим голосом. Микола Вінграновський 
зміг це зробити, хоч, звісно, він сам змінювався: нові обстави
ни, новий життєвий досвід, природний внутрішній розвиток, — 
а відповідно змінювався і характер його поезії. На місце грома
дянської вибуховості приходять розважливість і роздумливість; 
патетичні та героїчні інтонації обростають обертонами журли
вості, гіркоти, тихої радості; масштабність притишується зосе
редженістю. Вже вгадується внутрішній рух від душевної «роман
тики» до душевного «реалізму».

Виразне свідчення дальшого творчого розвитку Вінграновського — 
збірка «На срібнім березі» (1978). Поетів голос став начебто ти- 
хішим, але відбулося внутрішнє ускладнення й збагачення його

* Передмова до книги: Вінграновський М. Северин. Наливайко: Роман. — К., 
1996.
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лірики, підвищилася прихована, в собі зосереджена інтенсив
ність душевного життя. А 1984 року вийшла просто дивовижна 
невеличка книжечка — «Губами теплими і оком золотим». У ній 
органічно переплелися і переживання природи та спогади ди
тинства, й інтимна лірика, і предметна реальність світу, і хи- 
мерія, і казка, і добра витівка, і гумор, і затамована жура: най
буденніші будні людини і природи постають у ній як світова 
містерія...

Потім були ще поетичні збірки. 1 була велика книга «Вибраного» 
(1986). У ній репрезентовано і прозу.

Прозу він почав писати давно, майже одночасно з поезією. Створив 
кілька повістей та низку оповідань. У них відтворено переваж
но світ дитинства або сферу співжиття людини й одухотвореної 
природи (а власне, вся природа у нього вищою мірою одухо
творена).

Як у поезії, так і в прозі Микола Вінграновський, залишаючись 
собою, постійно «проростає» новими якостями, змінюється і 
раз у раз вибухає самовідкриттями. Таким «вибухом» став і його 
історичний роман «Наливайко», вперше опублікований у жур
налі «Вітчизна» (1992. — № 12; 1993. — № 1, 2) і удостоєний 
Міжнародної премії Фундації Омеляна і Тетяни Антоновичів 
(США).

Життя і долю Миколи Вінграновського, за всієї глибини його гро
мадянських і національних почувань, визначають глибоко осо
биста місія, глибоко особисті мотиви — в тому значенні, що 
він, на відміну від багатьох своїх ровесників, а ще більше неро- 
весників, ніколи не відгукувався на попит, не писав на тему, 
хоч би яку модну чи важливу, не брав «соціального» чи «патріо
тичного» замовлення, а творив тільки з внутрішньої потреби, 
не інакше, тільки як душа сама озоветься.

Колись в останні роки радянської імперії його послали в складі 
делегації УРСР на чергову сесію ООН — то був випробуваний 
прийом респектабельного підкупу творчої інтелігенції. Після 
таких поїздок, як правило, з’являлася книжка поезій або й ро
мани, що викривали «американський спосіб життя», а пізніше, 
в часи «перебудови», бодай засвідчували екзотичні враження та 
неабиякий кругозір авторів. З-під пера Миколи Вінграновського 
не вийшло нічого подібного. Він не з тих, хто програмує себе 
на якусь мету, він просто є собою.

Але саме тоді в закордонному інтерв’ю, відповідаючи на запитан
ня, над чим працює, він відповів:
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«...Працюю над історичною повістю про Наливайка — мого улюб
леного героя української історії. Відчуваю себе в боргу і перед 
історією, і перед сучасністю свого народу. Ту “вину” нашої лі
тератури перед своїм народом гостро відчуваю і як свою осо
бисту вину. Мушу її спокутувати — разом з іншими».

Маючи тепер текст роману, ми можемо зрозуміти, чому протягом 
багатьох років так вабила Вінграновського постать Наливайка 
і його доба. Адже йшлося про важливий етап консолідації 
української нації, коли процес цей міг піти і не в тому на
прямку, в якому пішов (традиція Київської держави вже була 
втрачена, нова ще не сформувалася); йшлося про формуван
ня нової національної самосвідомості, для якої ще бракувало 
виразного державно-політичного ідеалу, не кажучи про вря- 
дувально-адміністративну модель; ішлося про утвердження 
(або втрату) тяглості історичного буття України. Назрівала 
ситуація вибору історичної долі народом. Що могло бути 
ближчим Миколі Вінграновському, народженому для украї- 
нопочування?

Колись Мішель Монтень про головну книгу свого життя сказав, 
що не тільки він її писав, а й вона його писала. Процес творен
ня мистецтва є водночас і процес самотворення митця.

Результатом багаторічної праці Миколи Вінграновського став 
дивовижний твір, аналогію якому важко знайти в історичній 
романістиці. Це не данність історії, це магія історії, міф іс
торії. Історія чиниться в ньому як простодушно-вигадлива 
казка і водночас як алгоритм певних суспільних і національ
них сил. У геополітичний ландшафт роману рельєфно вписа
лися різні національні стихії середньовічної Європи й Азії, та 
водночас картина історії у Вінграновського, сказати б, радіс- 
но-україноцентрична — за всього незаздрісного відчуття її 
всесвітності.

У романі Микола Вінграновський постав і знаним, і незнаним. Він 
опанував нове для себе мистецтво — мистецтво історичної па
норами й хроніки, мистецтво оперування великою масою фак
тичного матеріалу, мистецтво розумування і філософствування 
навколо цього матеріалу. Водночас адекватна (достеменна) іс
торія — лише частина життя минулого в поетичному світі авто
ра. Стаючи великою стихією його внутрішнього переживання, 
історія фантастично збагачується безліччю, сказати б, незалеж
них від неї, історії, пригод людського духу й тіла, пригод різних 
живих істот і самих сил природи.
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І де ще ми знайшли б таке поєднання приголомшливої спостереж
ливості і незборимої вигадливості!

І в якому ще історичному романі про найдраматичніші моменти 
національної історії стільки кумедного, грайливого, легковаж
ного, а водночас за цим розкошуванням творчої сваволі — точ
ний моментальний знімок історичної грози і бентежна картина 
української долі.

Після Юрія Яновського з його «Чотирма шаблями» та «Вершниками» 
в українській прозі фактично не було баталістів, хоч історичних 
і неісторичних битв описано безліч.

Микола Вінграновський трохи, може, й несподівано виявив себе в 
«Наливайкові» чи не найбільшим баталістом у сучасному укра
їнському мистецтві, в усякому разі — найоригінальнішим і 
найазартнішим. Численні картини великих бойовиськ і малих 
сутичок у нього не тільки дають оптичний ефект скрупульозної 
панорами, а є спонтанним вибухом самої матерії оповіді, кон
центруючи в собі патетику руху великих людських мас і мін
ливість долі окремої постаті, брутальність сукупної сили, во- 
йовництва і щемливу цнотливість її смакування в автора, гост
рий драматизм і парадоксальний гумор.

Водночас баталія у Вінграновського — схрещення силових ліній 
історії, вузловий момент її динаміки, і він до самозабуття пе
реймається її трагічною красою, хоч за всім десь невидимо 
стоїть людська гіркота як останній осад історії, а може, — як 
єдине, що від неї залишається.

Для Миколи Вінграновського не минула безслідно його багаторіч
на робота в кіно. І в його поетичному мисленні, і в його роман
ному письмі чимало «кінематографічного». Це і монтаж кадрів, 
і чергування близьких та загальних планів, і постійна зміна 
щільності оповіді (то докладність, то лаконізм; то віяло варіа
цій, то стягування у метафоричний вузол); такі ж постійні пе
реходи від описового стилю до поетичного й казкового та нав
паки... Або згадаймо епічний, «кінопанорамний» розмах картин 
українського середньовічного степу і їхню зриму насиченість. 
Або кінометафору труни — домовини, в якій запорожці кинули 
Наливайка в Дніпро, не простивши йому минулих провин і не 
зрозумівши його ідеї єднання, не прийнявши простягнутої руки 
для злуки... Я вже не кажу про глибинний, міфологічно- 
всеоб’ємний зміст цієї кінометафори, що грізно унаочнює тра
гізм і самозгубність української історії, її братовбивчу розпана- 
ханість, — як багато долепояснювального й застережливого го
ворять навіть окремі «кіноподробиці», от хоча б коли кошовий
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Богдан М икошинський підвів Наливайка до тієї домовини, яку 
йому вготовив: «На її дубовому дні зеленіла запліснявіла дощо
ва вода, і два водяні жуки билися на ній лапками, бо не могли 
ту гнилу воду ніяк поділити». Метафора, гідна майстрів німого 
кіно!

Роман — і це рідкість для історичного жанру — написаний на 
«вільному диханні», він не скутий ніякими ідеологічними чи 
іншими зобов’язаннями, якимись готовими оцінками чи напе
ред продуманими інтерпретаціями; він не залежний від якоїсь 
підпорядкувальної жанрово-стильової моделі. У романі є і еле
менти історичної хроніки, і густий побутовий живопис, і гео- 
політичне тло (а подекуди й узагальнювальні авторські мірку
вання з цього приводу); є яскраво пригодницькі сюжетні лінії 
як героїчного характеру, так і бурлескного (походеньки Петра 
Жбура, зокрема, змушують згадати той варіант авантюрницької 
традиції в європейській літературі, що свого часу набрав форми 
так званого «шахрайського роману» — хоч тут маємо контамі
націю бурлескного з героїчним, як у «Енеїді» Котляревського); 
є і, сказати б, світова екзотика (поява арабської принцеси, не
гритянок і китайських приблуд в українських степах; знов-таки, 
пригадується прецедент: Майк Йогансен з його «Подорожжю 
ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки Альцести 
у Слобожанську Швейцарію» та «Неймовірними авантурами 
дона Хосе Перейра у херсонськім степу»); і є — все інше «опо
виваючи» — стихія поетичної химерії, яка і визначає неповтор
ність та органічність роману.

Це саме стихія, а не відомий у світовій і нашій літературі прийом 
«учуднення». Бо прийом передбачає свідоме настановлення, 
певну самодисципліну й зусилля над собою: це і техніка пись
ма, — а тут йдеться не про техніку, а про якість таланту 
Вінграновського, про його спонтанне «волевиявлення» (відсут
ність «регульованості», самокорекції інколи навіть шкодить ав
торові з його безмежною фантазією).

Вінграновський не може бути однотонним; йому, як дитині, швид
ко набридає одна манера, один темп, одна роль, — і, як дитина, 
він увесь час «грає», весь час змінює «гру», весь час зімпровізо- 
вує якісь повороти гри.

Ось, скажімо, тріумфально в’їздить до Острога княжато Януш з 
польським військом. Вінграновський малює колоритну картину 
побуту українського середньовічного міста, що постає перед 
вельможними тріумфаторами. Та цього й'ому мало, — тоді один 
із непроханих гостей, Янушів супровідник єзуїт дон Комулео
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знімає окуляри (бо своїм дивним виглядом вони привертали 
надмірну увагу міщан, викликаючи ревниве почуття у княжати 
Януша), — і «без окулярів дону Комулео все здавалося навпа
ки». І ця «навпакова» картина химерно відтінює реальну.

Сміливі метафори Вінграновського часто мають «відкриттєвий» ха
рактер, вони творять свій світ із глибшим, багатшим на емоцій
ність змістом, ніж буденний: «очі його дзвеніли від радості»; 
стояла така тиша, «що Наливайко почув, як у Свата (Наливайків 
кінь. — І. Дз.) задзвеніло у вусі» — таких прирощень нового ви
міру в нього безліч.

І світ цей дуже людський, дуже інтимізований, занурений у побут і 
плоть, але водночас і піднесений до містики. Тому, з одного 
боку, польські кулі, які розплющилися об Наливайкову шаблю 
і впали йому за комір, «пахли запліснявілою з діжки капустою» 
(а татарські стріли — часником), а з іншого — за Тимошем, хоч 
би де він був і що робив, тягнеться таємничий «вигинистий 
вихорець» — мовби душа його нареченої Оксани, що втопилася 
через шляхетську наругу.

За першим, «буквальним» шаром текстів Вінграновського майже 
завжди стоїть другий або й третій шар — «доданий», фігураль
ний, параболічний. Але не йдеться про алегорії й символи. 
Свого часу Олександр Довженко гостро заперечував тим, хто 
в його сміливих кінометафорах знаходив символічне значення: 
«Ще й досі говорять про символіку “Арсеналу”. Я заявляю, що 
ніколи не думав про символи, і навіть тоді, коли розстрілюють 
і не можуть розстріляти мого героя, я володів тією мірою твор
чої простодушності, яка дозволяє вірити в це, як у цілком за
конний і реальний факт».

Ось таку міру поетичної простодушності і самостійного життя ме
тафори маємо і в Миколи Вінграновського.

Тому в нього навіть у історичному романі можуть заговорити хов
рашки; дід Максим може набрати повну шапку місячного світ
ла, і, коли надіне шапку на голову, те світло патьоками вил
лється йому на обличчя; у Петра Жбура може відділитися від 
тулуба голова і значуще подивитися на нього збоку, щоб заду
мався над собою, а потім знову приліпитися; яструб, літаючи 
над степом, пізнає Северина Наливайка і «змодельовує» пано
раму бойовища; закинутий випадком в український степ ки
таєць У Пу вестиме складні дискусії з українськими козаками 
їхньою мовою (тоді як арабська принцеса німує перед мовним 
бар’єром) і зрештою коронує Наливайка на імператора Китаю — 
трохи аж надмірна фантазема...
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Вінграновський химерує без стриму, але це не витівки самопід’ю- 
джуваної думки, а (здебільше) спонтанна гра уяви, пластичне 
саморозгортання образів. Це, можна сказати, міфотворчість 
Миколи Вінграновського. І не можна порівнювати його твір із 
реалістичним (соцреалістичним!) романом «Наливайко» Івана 
Ле чи з науково-популярною повістю Віталія Кулаковського.

Минуле, відбите в документах і ретельних описах, стає предметом 
(чи надбанням) історії як науки. Минуле, закарбоване в народ
ній пам’яті, народному переживанні й переказі, стає міфом, 
який своєю чергою може продукувати (чи «провокувати») інші, 
суб’єктивно-творчі міфи. Міф у розумінні сучасної культуроло
гії — не довільна вигадка, не каприз нерозбірливої думки і навіть 
не первісне, донаукове пояснення явищ світу, а максимальне 
самовиявлення явища, події, особистості, мовби розквіт їхньої 
самості. «Міф є не субстанційне, але енергіальне самоствер
дження особистості [...] Міф є розмальовка особистості, кар
тинне випромінювання особистості, образ особистості» (О. Лосев).

Ось у такому значенні можна говорити про міф у Вінграновського, 
про його міфотворчість. Бачимо в нього розкошування «само
сті», саморозкриття матеріалу минувшини, — йому він віддає 
свою нестримну і невичерпну життєрадісну уяву.

Здається, варто Миколі Вінграновському покласти на щось своє 
чаклунське око, — як те «щось» починає жити само, своїм не
передбаченим і суверенним життям, і розгортається, і розгорта
ється своєю істотою, але ревно приберігаючи крихітку таїни...

Отож, на мій погляд, «Наливайко» Миколи Вінграновського — 
принципово нове і новаторське явище, досі не знане не лише в 
українській, а й взагалі в сучасній історичній романістиці: сво
го роду «химерна» історична проза, суттю якої є не відповідний 
матеріал, а невловний поетичний дух доби і людей доби в пара
доксальному осягненні автора, суб’єктивно-метафоричне ба
чення реалій, збагачених примхливою і прекрасною грою уяви 
й огорнутих райдужним серпанком ліричних переживань та 
розкішного гумору. Такого наскрізь національного кожною 
своєю барвою і такого неймовірно густого тими барвами, а вод
ночас звабливого й легкого до читання історичного роману — 
на грані дитячої наївності та чаклунської метафоричності, а вод
ночас, знов-таки, дуже поважного своїм образом історичної 
долі України, — такого роману ми ще не мали. І, звісно ж, біль
ше не матимемо, бо він неповторний. Секрет написання таких 
речей, мабуть, і самі автори назавжди втрачають, поставивши 
останню крапку.
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Мені пощастило бути досить близьким свідком того, як писалося 
«Наливайка». Писалося і довго — якщо мати на увазі хронологіч
ні меті створення роману (сам автор зазначає роки 1986—1992), 
і недовго — коли числити на ті хвилини грозового натхнення, 
в які, власне, Вінграновський і пише. Бо все інше — це тривала 
напружена праця, яка передує азартові втілення.

Цього разу праці було, мабуть, як ніколи неозоро. І не тільки тому, 
що довелося звертатися до багатющого і клопітного історич
но-джерельного матеріалу, а це для Вінграновського — новина. 
Але й тому, що народжувався новий стиль і навіть нова мова.

Так, так, — великий чутливець української мови Микола Вінгра
новський заново відкривав її для себе!

«Я з половини “Наливайка”, — зізнавався він, — почав вивчати укра
їнську мову -  і заново все переписувати. Тільки тепер пізнав 
українську мову!»

Писався «Наливайко» з великою любов’ю і великим болем. Або, 
може, любов і була болем. Коли писав, то, його словами, «ніко
го не любив» (мається на увазі: поза твором). Цим, мабуть, ска
зано, якою вичерпною мірою всі душевні сили йшли на «На
ливайка».

«Тепер уже більше нічого не напишу», — сказав мені Микола Сте
панович, закінчивши «Наливайка». Але я певен, що через деякий 
час ми почуємо такі ж слова вже з іншого, нового приводу.

Хай ще не раз зриватимуться ці розпачливо щасливі слова з вуст на
шого поета, знаменуючи цілковиту вичерпаність великим звер
шенням і водночас початок самоназбирування сил для нового...

Адже у великого таланту завжди попереду більше, ніж позаду.

Я не випадково виніс цей поетичний афо-

у тім, що незупинний розвиток — без відпо
чинку, без «тайм-аутів»; невгамовне шукання 

нової якості; постійне самонародження і са- 
оствердження на щоразу вищому рівні або в 
опій іпостасі, часом, може, і методом спроб та 

помилок, не без утрат, — найхарактерніша ознака його
творчої особистості. І це ми побачимо на матеріалі всієї його 
літературної продукції. Духовна жага, жадібність до пізнання й 
переживання світу та випробовування різних «підходів» до нього,

(19 9 6  р .)

ризм Івана Драча в заголовок передмови. Річ

* Передмова до книги: Драч І. Ф. Вірші та поеми. — К., 1991.



енергія самотворення притаманні Іванові Драчеві такою мірою, 
як небагато кому в українській літературі. Водночас творча іс
тота цього поета не є чимось невловним, протеїстичним, різ
норідним до еклектизму; навпаки, в ній виразно промовляє про 
себе стала інтелектуальна та емоціональна основа. І все роз
маїття його творчих виявів не справляє враження хаотичності, 
чи калейдоскопічності, чи парадоксальної некерованості, а під
лягає цілості поетового духу; розвиток не так імпульсивний, 
як продуманий (що відповідає силі раціоналістичного начала 
в енергетичному потенціалі Івана Драча), у всякому разі, має 
свою внутрішню логіку.

Та почнімо з деяких найнеобхідніших відомостей про поета. На
родився Іван Федорович Драч 17 жовтня 1936 року в селі Те- 
ліженці на півдні Київської області в родині робітника радгос
пу. Закінчив середню школу в районному центрі Тетієві, потім 
якийсь час викладав (не було ж дипломованих викладачів, не 
вистачало!) російську мову та літературу в семирічці сусіднього 
села Дзвеняче. Далі працював інструктором Тетіївського райко
му комсомолу, а з 1955 по 1958 рік відбував строкову службу в 
Радянській Армії. 1958 року вступив до Київського університе
ту, але не закінчив його: на той час юнак уже виявив незалежну 
вдачу і деякі «дисидентські» погляди, і його брутально «вижи
ли» з університету — з тієї «альма матер», яка через кільканад
цять років почне пишатися своїм «вихованцем» і запрошувати
ме до себе як почесного гостя... Втім, вищу освіту він таки 
здобув заочно, а також успішно закінчив Вищі сценарні кур
си в Москві, кілька років працював у сценарному відділі Київ
ської кіностудії художніх фільмів імені О. Довженка (а ще пе
ред навчанням у Москві був короткий — але надзвичайно 
цікавий час: 1961-1962 роки — період роботи в редакції газети 
«Літературна Україна»),

Уже з цієї анкетної квінтесенції бачимо, що юнацький етап Драчевої 
біографії був типовим для його літературного покоління багато 
в чому, але де в чому й особливим, з моментами унікальності. 
Отож трохи про це.

Згадаймо рік народження: 1936-й. Цей рік дав українській літера
турі не тільки Івана Драча, а й Миколу Вінграновського, Віталія 
Коротича, Володимира Підпалого. Роком раніше народилися 
Василь Симоненко і Борис Олійник, роком пізніше — Євген 
Гуцало. Майже всі ті, кого пізніше назвали поколінням «шіст
десятників» і хто разом із трохи старшими Григором Тютюн
ником, Ліною Костенко, Дмитром Павличком, Віктором Близ- 
нецем та трохи молодшими Валерієм Шевчуком, Володимиром
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Дроздом, Миколою Холодним, Василем Голобородьком, Васи
лем Стусом та іншими ознаменували нову хвилю в українській 
літературі, визначали обличчя молодого тоді літературного по
коління. Дивовижний генетичний вибух — немовби українська 
земля поспішала народити нові таланти на зміну масово стра
ченим; немовби народ рятував себе біологічно після геноциду 
1932—1933 років і після винищення культури в 30-ті роки.

Дитинство цього покоління припало на роки війни, фашистської 
окупації, тяжкої повоєнної відбудови. Але їхні характери та долі 
формувала атмосфера не лише гнітючих вражень та жорстоких 
випробувань, а й тієї недоглянутості, що обертається дитячою 
свободою і багатством самостійного досвіду, і того своєрідного 
морального катарсису, очищення у взаємодопомозі та про
тистоянні спільній біді й щоденним смертельним небезпекам — 
у часи воєнного лихоліття, а потім — тих надій на благодатне 
майбутнє, що прийшли з кінцем війни. Мабуть, звідси і мо
ральний ідеалізм та максималізм багатьох найдостойніших із 
цього покоління, а також задатки вродженої інтелігентності, 
далі розвивані за рахунок постійної душевної й інтелектуальної 
роботи. Роботи, що випливала із жадоби пізнання: як потреба 
компенсувати елементарну обділеність дитинства. У підлітків, 
для яких книжка була рідкістю, а епізодичний фільм у злиден
ному сільському кінотеатрі та недорікувата (через постійні об
риви дроту) радіоточка тільки й давали бентежне відчуття шир
шого світу, — у цих підлітків складався особливий, може, мало
зрозумілий сьогодні, романтичний потяг до цього ширшого 
світу, бажання доступитися, «дотягтися», дорівнятися до ньо
го — насамперед за рахунок знань, науки. Звідси голод на 
книжку й культуру, звідси ревні зусилля причаститися і до му
зики, і до живопису, і до всіх з’яв безмежного і знадливого 
світу мистецтва. І, може, Іван Драч як ніхто блискуче і повно 
уособлює оце самовироблення українського інтелігента-неофі- 
та, шлях сільського хлопця до багатств світової культури, всу
переч усім об’єктивним перешкодам, завдяки власній інтелек
туальній потребі та культуротворчій волі. І воднораз це взагалі 
образ історичної долі української інтелігенції, яка щоразу муси
ла починати все «з нуля» — внаслідок насильницького перери
вання традиції, браку національної освіти, фізичного винищен
ня цілих поколінь культурних діячів.

Але покоління майбутніх «шістдесятників» мало ще й ту особ
ливість, що, переживши на самому початку свого життя гло
бальну катастрофу і глибоке всенародне збурення, якими стала 
війна, та бувши причетним до надзвичайного загальнонародно
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го напруження післявоєнної відбудови, воно немовби психоло
гічно було забезпечене здатністю до масштабних соціальних 
переживань. До того ж, воно не встигло набути гнітючого до
свіду, яким жорстока сталінська дійсність наділила старші по
коління, і відповідно їхні думки були порівняно менше обтя- 
жені політичними стереотипами, обережністю і страхами. Воно 
більше чекало від майбутнього, легше сприймало нові надії та 
ілюзії. Це той випадок, коли соціальна і політична наївність 
залишають більший резерв для громадянської активності.

Тож коли після смерті Сталіна з’явилися ознаки того, що нове 
керівництво країни у пошуках виходу із кризи, в намаганнях 
змоделювати нові політичні та соціально-економічні перспек
тиви готове на часткову ревізію сталінізму і деяке послаблення 
деспотизму,— саме це молоде покоління зреагувало на таку 
перспективу найдовірливіше і найбурхливіше. А коли XX з’їзд 
КПРС став ареною критики деяких із найочевидніших злочинів 
Сталіна і задекларував прагнення до оновлення і демократиза
ції суспільства, — то це, власне, і дало поштовх «шістдесятниц
тву», яке стало чи не найприкметнішою складовою ширшого 
національно-культурного руху в Україні (що, своєю чергою, 
вписувався в суспільні зрушення загальносоюзного масштабу).

Майже всі ті, кого пізніше назвали «шістдесятниками» (з легкої 
руки Олеся Гончара) фактично починали наприкінці 50-х років. 
Чи не найщедрішим джерелом нової літературної хвилі виявив
ся Київський університет. Тут у ті роки рясно вродило на моло
дих поетів, тут навчалися Василь Симоненко, Іван Драч, Борис 
Олійник, Володимир Підпалий, Станіслав Тельнюк, Микола 
Холодний, Тамара Коломієць, Наталка Кащук, Петро Засенко, 
Володимир Коломієць, Дмитро Онкович, Микола Сом, Роберт 
Третьяков. Активно діяла літературна студія, в яку на творчі 
зустрічі з початківцями приходили Максим Рильський, Павло 
Тичина, Остап Вишня, Володимир Сосюра, Андрій Малишко.
Це була велика школа для початківців, але, навчаючись і набу
ваючи власної творчої сили, багато хто з них готувався кинути 
виклик старшим, сказати своє нове слово, шукати естетичну 
альтернативу традиційній поезії.

Ім’я Івана Драча тоді ще нікому нічого не говорило (до того він 
встиг опублікувати лише кілька не надто помітних віршів у 
журналі «Вітчизна»). 18 липня 1961 р. побачила світ поема з 
трохи дивною назвою — «Ніж у сонці» (яка дістала чимало нарі
кань і навіть глуму, хоч схожі метафори можна знайти в ук
раїнській поезії і 20-х років: «ми сонце взяли на багнети»,— 
і раніше та, зрештою, можна згадати і народне: «з вилами на
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сонце» — саме в аналогічному гротесково-іронічному ключі, 
а Ірина Вільде про одного зі своїх героїв каже, що він «пори
вався з мотикою на сонце») і з не позбавленим претензійності 
жанровим означенням «Феєрична трагедія в двох частинах» й 
одразу стала незвичайною подією. Одних вона приголомшила і 
навіть шокувала незвичністю форми і зухвалим звертанням до 
тем, які належало обминати. Других — спантеличила або навіть 
і обурила нечуваністю і складністю («незрозумілістю») поетич
ної мови. Третіх — буквально ощасливила, як довгождане одкро
вення, глибиною і пристрасністю душевного відгуку на наболілі 
«кляті питання» доби та гострою сучасністю органічного у своїй 
самобутності поетичного вислову. Молодий, до того нікому не 
відомий поет одразу ж набув багатьох прихильників, ладних на
віть заплющувати очі й на очевидні мінуси твору, що раптом 
став притчею во язицех, — слабкість, штучність загальної кон
цепції, несерйозність запропонованих вирішень зачеплених у 
поемі проблем, і навіть, мабуть, нещирість (з огляду на реальні 
суспільні умови та цензурну «стелю» для думки), низку надужи
вань риторикою тощо. Для ревного українського читача тих 
років, що стужився за новим словом у своїй поезії, всі ці втрати 
з лишком перекривалися тим зарядом молодого завзяття, який 
буквально бив, шугав із поеми, енергією експериментаторства, 
масштабністю поетичного мислення, яскравістю фантазії і, ска
зати б, обіцянням доторку до найсокровенніших глибин драми 
нашого суспільного буття — хай обіцянням трохи наївним і 
трохи самовпевненим. Для багатьох було зрозуміло, що прий
шов поет із непересічними можливостями і великим майбуттям.

Щоб краще зрозуміти враження, яке справили на читацьку громад
ськість перші публікації творів Івана Драча та інших «шістде
сятників», треба ще дещо сказати про суспільно-політичну й 
літературну атмосферу, в якій вони з’явилися і набрали знамен
ного звучання. Назву лише деякі події та обставини, під знаком 
яких чинилося піднесення духовного життя або які самі були 
його прикметами. Рік 1961-й був роком підготовки і проведен
ня XXII з ’їзду КПРС, який продовжив курс XX з’їзду на крити
ку, хай і обмежену, сталінізму («культу особи Сталіна»), а тому 
багато важив у житті країни, начебто поклавши край політич
ним коливанням (на жаль, як виявилося, ненадовго). Був це 
і рік легендарних польотів у космос Юрія Гагаріна, а потім 
Германа Титова, що справили велике враження на радянську і 
світову громадськість і були максимально використані кому
ністичною пропагандою для створення ілюзії незаперечних пе
реваг соціалізму, його безмежних соціально-економічних і нау-
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ково-технічних можливостей. (В українських же поетів — Т*в 
Драча особливо — мотив радянських космічних успіхів поста
вав і як доказ світової ваги України, аргумент для піднесення 
національної гідності. Тим-то у Івана Драча умовний космо
навт «на Личаківський цвинтар йде», щоб віддати шану світо
чам України).

Феномен «шістдесятників» не був чимось поодиноким, геть ви
ключним або незбагненним, як це подекуди здавалося тоді, 
з ближчої відстані, коли не всі спромоглися вбачити ширшу 
картину літературного життя. Він виростав із загального підне
сення української літератури, яка переживала свої обнадійливі 
дні і прагнула про багато що сказати сміливіше і вагоміше, ніж 
досі. Але молоді — «хлюпни нам, море, свіжі лави!» — вносили 
в цей процес свою гостру новизну, енергію шукань і добру 
творчу зухвалість. Головне ж — вони були молодими, несли 
надію, і це хвилювало...

Вимоги до поезії зростали, образ і місія її бачилися як мало коли 
високими, від неї чекалося чудотворної дії. І молоді — як і 
годиться молодим — відчували це особливо гостро, вони були 
просто «заряджені» внутрішньою потребою відповісти на цей 
поклик часу. Хай за їхньою запальністю та наївним «титаніз- 
мом» почасти проглядала ще і незрілість духу, і неусвідомлена 
претензійність, але головним було не це, головним було щире 
жадання нового поетичного масштабу та нової поетичної мови. 
Проникливі і зичливі з читачів та старших письменників добре 
відчули те й радо привітали молоду зміну. Але вистачало й не
прийняття, й недоброзичливості, які невдовзі дістали могутню 
«державну» підтримку.

Тим часом вийшла перша поетична збірка Івана Драча «Соняшник» 
(1962). У ній, на жаль, не було поеми-феєрїї «Ніж у сонці» — 
певно, видалася видавцям надто експериментальною. Та все 
одно збірка виправдала найкращі читацькі сподівання, явивши 
поета яскравого і динамічного. Великий цикл балад та етюдів із 
його широким спектром настроїв і тональностей засвідчив емо
ційний та інтелектуальний діапазон молодого поета, якому до
ступні були і громадянська патетика («Прометеївська балада»); 
і простодушно стилізована безпосередність та наївна парадок
сальність уяви («Балада про соняшник»); і ліричний гротеск із 
пряною побутовою конкретністю («Балада про випрані шта
ни»); і «інтелектуалізація» народно-поетичної традиції, суб’єк
тивна контамінація різних мистецьких явищ, поєднання модер
но-професійної і фольклорної естетик; і.лірика кохання — від 
лагідно-мрійливої («Лебединий етюд») до демонстративно-
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пристрасної («Нічний етюд»). Певно, Іван Драч як інтелекту
альна й естетично «заряджена» особистість у цей час інтенсив
ного становлення жадібно відкривав для себе світове мистецтво 
у його вершинних виявах, і вдячне його переживання відбилося 
в поезіях збірки — у гострій інтерпретації мистецьких тем і 
мотивів, у сміливих суб’єктивних версіях низки мистецьких 
постатей. Відчувається не лише щаслива відкритість до світу 
мистецтва, а й певна амбіціозна націленість на опанування, ду
шевне привласнення його. Причому молодого поета цікавлять і 
ваблять насамперед авангардні явища і форми (див.: «Сльоза 
Пікассо», «Соната Прокоф’єва» та ін.), а також рівноцінне, 
співзвучне з ними в українській народній і професійній тради
ції («Балада про Сар’янів та Ван-Гогів», «Манайлова вистав
ка»), — це те, що йому внутрішньо близьке, що надихає його на 
власні шукання. Відповідні поезії Івана Драча — своєрідний ес
тетичний маніфест, в якому є і елементи протистояння куль
турному провінціалізмові та рутині й епігонству, і сприкреність 
стереотипом «хуторянства», і палке молодече бажання зірвати 
цей стереотип з образу української духовності, ствердити її 
здатність до сучасного динамізму.

У світлі цього надзавдання варто, певно, розглядати і друге тематич
не крило Драчевої поезії — українська історія і культура, її под
вижники. Поет шукає тут підтвердження життєздатності укра
їнської нації, її суспільнотворчого і духовного потенціалу. Все 
це мало легкопрочитуваний полемічний підтекст, сприймалося 
як гостре оскарження занепалості сучасників, і тут починали 
звучати дошкульні сатиричні й гротескові мотиви, як-от у го
лосному свого часу фрагменті про «українських горобців» із сим
фонії «Смерть Шевченка». На той час усе це було незвичне й 
сміливе.

Звертала на себе увагу в збірці й жанрова свіжість, підкреслена ви
нахідливість; енергія метафоризму, часом парадоксальна асо
ціативність, багата ритмомелодика. Загалом молодий поет не
мовби випробовував модуляції свого голосу і можливості ду
шевного «самонастроювання», свої емоційні та інтелектуальні 
«ролі», — але ці спроби доростали до рівня доброї поезії завдя
ки як незаперечному талантові автора, так і його соціальній 
контактності, відкритості до життя. Деякі вірші першої збір
ки — справжні поетичні шедеври, яким забезпечене місце серед 
класичних надбань української музи.

До першої Драчевої збірки написав грунтовну передмову Леонід 
Новиченко, авторитетний літературознавець і критик, глибо
кий «характеролог» літературних явищ. Спершу він ставився до
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«експериментів» Драча з деякою настороженістю і не без скеп
тицизму (як і, скажімо, М. Рильський), але невдовзі зміг гідно 
оцінити його поезію. Помірна підтримка «метрів» була знамен
ною і почасти допомогла Іванові Драчу вистояти в тій ідеоло
гічній хуртовині, яка насувалася на щойно народжене «шістде
сятництво».

«Соняшник» Івана Драча — поряд з «Атомними прелюдами» Ми
коли Вінграновського та «Тишею і громом» Василя Симоненка — 
став одним із центральних явищ тодішнього літературного жит
тя на Україні, сповненого жаги оновлення, творчої тривоги і 
гарячкових надій. То був дивний час для української поезії, та
кий недавній і такий невідновний за своїм внутрішнім настроєм. 
Після цілого історичного періоду догматичної заціпенілості та 
понурого запустіння, скрасити який не могла навіть наявність 
в українській літературі таких видатних, першокласних поетів, 
як Павло Тичина, Максим Рильський, Микола Бажан, Леонід 
Первомайський (можна тут додати ще Василя Мисика, Івана 
Виргана, які тоді щойно поверталися до творчого життя), — не 
могло, по-перше, тому, що й ці майстри за тодішніх умов не 
могли працювати на свою потужність, і їхнє нове піднесення 
тільки починалося; по-друге, тому, що старше покоління, без 
постійного допливу нових сил, не може забезпечити повноти 
літературного життя, нове слово повинні сказати нові люди, — 
так от, після гнітючого періоду стагнації раптом немовби одразу 
якось з ’явилася рясна когорта яскравих молодих поетів. Першою 
ластівкою, що сповістила весну, була Ліна Костенко. Потім 
прийшов Дмитро Павличко. Потім — Микола Вінграновський, 
Василь Симоненко, Віталій Коротич, Борис Олійник, Іван Драч, 
а за ними або навіть одночасно з ними — Григорій Кириченко, 
Микола Холодний, Борис Нечерда, Борис Мамайсур, Василь 
Стус, Павло Мовчан, ще трохи згодом — Василь Голобородько, 
Григорій Тименко, Віктор Кордун, Василь Рубан, Валерій Ілля, 
Валентина Отрощенко, Надія Кир’ян, Михайло Григорів, Іван 
Семененко... Все це дуже різні поети, але в них було й спіль
не — потреба говорити про докорінні проблеми буття, свого і 
народного; відпадіння від рутинного світопочування, ствер
дження особистості та пошук нового.

Українське літературне відродження було провісником ширшого 
легального національного руху (про нелегальні гуртки тоді ми 
не знали), який зароджувався в 60-ті роки і почасти вже й за- 
маніфестовував себе політично (переважно в матеріалах «сам- 
видаву» — втім, це сталося трохи пізніше), а водночас — скла
довою загального процесу активізації суспільно-політичного і
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духовного життя в усьому Союзі (що дістало тоді назву «відли
ги»), Командно-адміністративна система побачила в цьому за
грозу своїй монопольній диктаторській владі і вдалася до 
«профілактичного» придушення. Під тиском сталіністів Хрущов 
поступово відмовлявся від своїх реформаторських намірів, та й 
самі ці наміри були надто обмежені, до того ж на них спотвор- 
ливо накладалися суб’єктивізм і самодурство самого Хрущова. 
Почалися гучномовні проробки творчої інтелігенції, в якій де
спотична влада завжди вбачала і завжди вбачатиме головного 
порушника спокою і головного свого ворога.

Відбулися дві на широку ногу поставлені й бучно розпропагандо- 
вані «зустрічі» Микити Сергійовича Хрущова з діячами мистец
тва і літератури: в 1962 і 1963 роках. На першій з них було дано 
сигнал до наступу по всьому фронту на так званих «формалістів» 
і «абстракціоністів». На фальшивому офіційному жаргоні так 
називали всіх неслухів, усіх хоч трохи схильних до незалежного 
творчого мислення та естетичних пошуків. Певна річ, не інте
ресом до тонкощів художніх засобів керувалися вожді, а бажан
ням, використовуючи свою владу, перекрити будь-які ходи для 
незалежної людської думки, тримати письменників і діячів мис
тецтв у ролі «автоматників партії» (вислів Хрущова).

Від України на цю «зустріч» було запрошено кількох старших літе
раторів і — мабуть, для постраху, для науки — кількох молод
ших: Івана Драча, Миколу Вінграновського і автора цих рядків. 
Дуже виразно пам’ятаю, який сором відчували ми після тих 
ганебних сцен, коли Хрущов обливав брудом талановитих людей, 
бризкав слиною, обзиваючи художників «педерастами», а поваж
на сивочола інтелігенція сиділа, втопивши очі в підлогу і хова
ючи очі один від одного, і тільки Ілля Еренбург наважився хоч 
і в непрямій формі, але досить прозоро заперечувати ошалілому 
вождю. Згадую про це лише для того, щоб читач уявив, у якій 
атмосфері робили свої перші кроки ті, хто сьогодні є гордістю 
нашої поезії, і з якими обставинами та чинниками мусили вони 
рахуватися.

На розвиток хрущовських указівок в ідеологічних і літературних 
комендатурах усіх республік та областей кинулися шукати влас
них формалістів і абстракціоністів. В Україні першими названо 
Ліну Костенко, Івана Драча, Миколу Вінграновського, потім цей 
список збагачувався (аж поки не дійшло до політичних звину
вачень та арештів, але то вже інша тема). Почалася справжня 
вакханалія вірнопідцанства, моральної нерозбірливості й есте
тичного невігластва, щоб не сказати людської глупоти. Але, 
на відміну від кампаній сталінських часів, лунали голоси завуа-
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льованої, а то й прямої остороги, заклики до поміркованобтіг 
Зокрема, Максим Рильський у статті «Серйозна річ — мистец
тво» («Літературна Україна» від 29 січня 1963 року) недвознач
но радив: «Було б дуже прикро, коли б у нас почали робити з 
московської зустрічі та з відгуків на неї в пресі швидкі, “скоро
палительные”, “організаційні” висновки...» І навіть нестрим
ний апологет Хрущова Андрій Малишко у статті під характерним 
для цього роду виступів заголовком — «Ближче до людських сер
дець» («Літературна Україна» від 8 січня 1963 року), — звично 
тавруючи «абстракціоністів», водночас фактично намагався ви
вести з-під удару Миколу Вінграновського, Івана Драча, Євгена 
Гуцала.

Ситуація погіршилася після другої «зустрічі» Хрущова з діячами 
літератури і мистецтва, яка відбулася 8 березня 1963 року і дала 
новий поштовх полюванню на відьом. Тепер в один ряд із мос
ковськими крамольниками (Еренбург, Євтушенко, Возне- 
сенський, Ахмадуліна — це тільки з письменників) в Україні 
твердо поставили Віктора Некрасова, Ліну Костенко, Миколу 
Вінграновського, Івана Драча, Віталія Коротича, Євгена Летюка 
(трохи пізніше до чорного списку надовго потрапив Василь 
Симоненко; прийшла черга, вже за тяжчим рахунком, і на Івана 
Світличного, Євгена Сверстюка та багатьох інших). Не було 
кінця і краю засіданням, зборам, активам, «мітингам», резолю
ціям — кампанія проробки переростала в божевільну «психічну 
атаку». На розширеному засіданні Президії правління СПУ 
15 березня один із її керівників, нині покійний, від імені «мо
гутнього багатонаціонального колективу радянських письмен
ників» грізно застерігав «старих і молодих одинаків, які надто 
вже зарвалися»: «Схаменіться, поки не пізно. Не ганьбіть себе 
остаточно: радянський народ терплячий, але всьому є кінець» 
(звіт про засідання опубліковано в «Літературній Україні» від 
19 березня 1963 року). В числі від 5 квітня «Літературна Україна» 
повідомила про зустріч низки провідних українських письмен
ників із робітниками заводу «Арсенал». Робітники, повідомляла 
газета, «гаряче підтримували настанови партії, спрямовані на 
дальший розвиток літератури і мистецтва, гостро засуджували 
ідейно хибні позиції та відступи від методу соціалістичного реаліз
му в творах В. Некрасова, І. Еренбурга, Є. Євтушенка, А. Возне- 
сенського. Справедливі докори були висловлені, зокрема, на 
адресу І. Драча, М. Вінграновського, які в своїй творчості при
пускалися ідейно нечітких, плутаних тверджень і формалістич
них викрутасів». Аналогічні звинувачення, були підтримані й на 
офіційному рійні — в доповіді тодішнього першого секретаря
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ЦК КПУ М. Підгорного на нараді активу творчої інтелігенції та 
ідеологічних працівників України 8 квітня та у виступах на ній. 
А потім — у численних газетних публікаціях та, звісно ж, «лис
тах трудящих», якими рясніли шпальти газет. Особливо зво
рушливим було одностайне люте піклування про чистоту і про
зорість українського поетичного слова — у розвиток тези тов. 
М. Підгорного: «Формалістичні викрутаси із словом неодмінно 
приводять до викривлення і затуманення ідейно-художнього 
змісту творів. А що справа стоїть саме так, свідчать деякі тво
ри молодих поетів М. Вінграновського, І. Драча, Л. Костенко^ 
(«Літературна Україна», 9 квітня 1963 року).

Проте, хоч як ускладнилася ситуація для молодих поетів і, зокрема, 
для Івана Драча, він уже встиг здобути авторитет, завдяки яко
му його важко було просто «викреслити» з літератури (влада не 
повторила цієї своєї помилки і молодших, наступну хвилю, прос
то вже не пускала до друку — такі талановиті поети, як В. Голо- 
бородько, В. Кордун, В. Ілля, В. Рубан та інші десятиліттями 
не могли надрукувати свої книжки, отож начебто й не існували 
в літературі).

Що ж до І. Драча, то його літературна діяльність мала свої виму
шені паузи, але загалом він усе-таки міг публікувати свої твори, 
хоч і не всі. Наступна його поетична збірка вийшла 1965 року і 
мала характеристично-ефектну назву: «Протуберанці серця», 
покликану підкреслити чуттєвий масштаб і інтелектуальну тем
пературу поетичного голосу автора. Суспільно-політичні обста
вини не сприяли повноцінному розвиткові громадянської лірики; 
вже відчуваються симптоми пригасання національно-патріотич
них мотивів у ній; натомість більше місця посідає партійно-па- 
фосна віршована публіцистика, що мала забезпечити «прохід
ність» інших мотивів (а втім, і вона у Драча позначена темпера
ментом і винахідливістю). Для цієї збірки особливо характерними 
були «космічні» претензії та зусилля ввібрати в поетичну мову 
понятійний апарат сучасної науки, що, одначе, подекуди мало 
доволі зовнішній, поверховий і показний характер. Водночас на 
збірці позначилося розширення діапазону душевних реакцій на 
світове буття, форсування філософічності, взагалі, сказати б, 
употужнення світоглядного поля автора. Драчеве світосприй
мання стає ще напруженішим, інтенсивнішим. Ця напруженість 
здається не так внутрішньо-спонтанною, як інтелектуально чи 
раціоналістично стимульованою, «вольовою». Але любовна ліри
ка — вона належить до кращого в збірці — засвідчує й емоціо
нальну глибину нашого поета.
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Того ж 1965 року, коли вийшли «Протуберанці серця», сталася тра=~ 
гічна подія в новітній українській історії, що відбилася і на долі 
літературного «шістдесятництва». Маю на увазі арешти патріо
тичної молоді, проведені у Києві, Львові та деяких інших містах 
України і спрямовані на придушення національно-культурного 
відродження. Писати правду стало ще важче, а підносити пи
тання зі сфери національного буття — і взагалі неможливо, 
принаймні в незамаскованій формі. Пафос Драчевої поезії від
чутно змінюється. Але було б непрощенним спрощенням пояс
нювати це лише зміною зовнішніх, цензурних та інших обста
вин. Головна причина, на мій погляд, у тому, що Драчеві про
типоказане самоповторення, якого від нього вимагали деякі 
любителі патріотичних декламацій. Освоївши одну тему, один 
рівень, одне амплуа, він іде далі. І свою належність Україні він 
уже не хотів висловлювати у прямолінійних, хай і скоряючої 
сили, деклараціях, — він волів просто належати їй і розбудову
вати українську духовність, давати свою версію української 
ментальності, — у такий спосіб образ своєї Вітчизни і свого 
народу можна зробити зобов’язливішим і привабливішим, ніж 
за допомогою патріотичних заклинань, навіть і поетично до
сконалих.

За енергією шукань, розгоном випередження і садизмом самозмі- 
ни Іван Драч — явище небувале в усій українській поезії. Він 
увесь — коли брати кожен окремий момент його еволюції — 
скімлива душевна незакінченість, постійно поновлювана невід- 
найденість і незгармонізованість, причому обсяг недостаючого 
немовби зростає в міру зростання обсягу опанованого чи спро- 
буваного, і таким чином духовна самонестача, що жене його, 
виявляється нескоротливою. Це знову підтвердила і наступна 
збірка — «Балади буднів» (1967). Тут виразно проступає вже ін
ший, порівняно з «Протуберанцями серця» і тим більше «Со
няшником», напрям шукань: спроба виразити метафізичну гли
бину людських буднів, корінну проблематичність буття. Це ніби 
раціоналістична романтизація буднів сучасності — не за раху
нок специфічного сентименту, поетичного благодушенства та 
суб’єктивного захвату, а за рахунок розкриття чи спроби роз
криття їхньої внутрішньої чуттєвої наповненості, таємничості і 
часом незбагненності, їхньої влученості в космічне життя. Іван 
Драч прагне охопити найширший та найрізноманітніший ма
теріал — від натуральності локального побуту до повсякденних 
складнот духовного самовизначення. Вихитрена інтелектуаліст- 
ська настановочність і високий вольовий*навал часом знаходять 
вихід у своєрідному напруженому «плетінні словес» — в якомусь
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ЦК КПУ М. Підгорного на нараді активу творчої інтелігенції та 
ідеологічних працівників України 8 квітня та у виступах на ній. 
А потім — у численних газетних публікаціях та, звісно ж, «лис
тах трудящих», якими рясніли шпальти газет. Особливо зво
рушливим було одностайне люте піклування про чистоту і про
зорість українського поетичного слова — у розвиток тези тов. 
М. Підгорного: «Формалістичні викрутаси із словом неодмінно 
приводять до викривлення і затуманення ідейно-художнього 
змісту творів. А що справа стоїть саме так, свідчать деякі тво
ри молодих поетів М. Вінграновського, І. Драча, Л. Костенко^ 
(«Літературна Україна», 9 квітня 1963 року).

Проте, хоч як ускладнилася ситуація для молодих поетів і, зокрема, 
для Івана Драча, він уже встиг здобути авторитет, завдяки яко
му його важко було просто «викреслити» з літератури (влада не 
повторила цієї своєї помилки і молодших, наступну хвилю, прос
то вже не пускала до друку — такі талановиті поети, як В. Голо- 
бородько, В. Кордун, В. Ілля, В. Рубан та інші десятиліттями 
не могли надрукувати свої книжки, отож начебто й не існували 
в літературі).

Що ж до І. Драча, то його літературна діяльність мала свої виму
шені паузи, але загалом він усе-таки міг публікувати свої твори, 
хоч і не всі. Наступна його поетична збірка вийшла 1965 року і 
мала характеристично-ефектну назву: «Протуберанці серця», 
покликану підкреслити чуттєвий масштаб і інтелектуальну тем
пературу поетичного голосу автора. Суспільно-політичні обста
вини не сприяли повноцінному розвиткові громадянської лірики; 
вже відчуваються симптоми пригасання національно-патріотич
них мотивів у ній; натомість більше місця посідає партійно-па
фосна віршована публіцистика, що мала забезпечити «прохід
ність» інших мотивів (а втім, і вона у Драча позначена темпера
ментом і винахідливістю). Для цієї збірки особливо характерними 
були «космічні» претензії та зусилля ввібрати в поетичну мову 
понятійний апарат сучасної науки, що, одначе, подекуди мало 
доволі зовнішній, поверховий і показний характер. Водночас на 
збірці позначилося розширення діапазону душевних реакцій на 
світове буття, форсування філософічності, взагалі, сказати б, 
употужнення світоглядного поля автора. Драчеве світосприй
мання стає ще напруженішим, інтенсивнішим. Ця напруженість 
здається не так внутрішньо-спонтанною, як інтелектуально чи 
раціоналістично стимульованою, «вольовою». Але любовна ліри
ка — вона належить до кращого в збірці — засвідчує й емоціо
нальну глибину нашого поета.
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Того ж 1965 року, коли вийшли «Протуберанці серця», сталася тра
гічна подія в новітній українській історії, що відбилася і на долі 
літературного «шістдесятництва». Маю на увазі арешти патріо
тичної молоді, проведені у Києві, Львові та деяких інших містах 
України і спрямовані на придушення національно-культурного 
відродження. Писати правду стало ще важче, а підносити пи
тання зі сфери національного буття — і взагалі неможливо, 
принаймні в незамаскованій формі. Пафос Драчевої поезії від
чутно змінюється. Але було б непрощенним спрощенням пояс
нювати це лише зміною зовнішніх, цензурних та інших обста
вин. Головна причина, на мій погляд, у тому, що Драчеві про
типоказане самоповторення, якого від нього вимагали деякі 
любителі патріотичних декламацій. Освоївши одну тему, один 
рівень, одне амплуа, він іде далі. І свою належність Україні він 
уже не хотів висловлювати у прямолінійних, хай і скоряючої 
сили, деклараціях, — він волів просто належати їй і розбудову
вати українську духовність, давати свою версію української 
ментальності, — у такий спосіб образ своєї Вітчизни і свого 
народу можна зробити зобов’язливішим і привабливішим, ніж 
за допомогою  патріотичних заклинань, навіть і поетично до
сконалих.

За енергією шукань, розгоном випередження і садизмом самозмі- 
ни Іван Драч — явище небувале в усій українській поезії. Він 
увесь — коли брати кожен окремий момент його еволюції — 
скімлива душевна незакінченість, постійно поновлювана невід- 
найденість і незгармонізованість, причому обсяг недостаючого 
немовби зростає в міру зростання обсягу опанованого чи спро- 
буваного, і таким чином духовна самонестача, що жене його, 
виявляється нескоротливою. Це знову підтвердила і наступна 
збірка — «Балади буднів» (1967). Тут виразно проступає вже ін
ший, порівняно з «Протуберанцями серця» і тим більше «Со
няшником», напрям шукань: спроба виразити метафізичну гли
бину людських буднів, корінну проблематичність буття. Це ніби 
раціоналістична романтизація буднів сучасності — не за раху
нок специфічного сентименту, поетичного благодушенства та 
суб’єктивного захвату, а за рахунок розкриття чи спроби роз
криття їхньої внутрішньої чуттєвої наповненості, таємничості і 
часом незбагненності, їхньої влученості в космічне життя. Іван 
Драч прагне охопити найширший та найрізноманітніший ма
теріал — від натуральності локального побуту до повсякденних 
складнот духовного самовизначення. Вихитрена інтелектуаліст- 
ська настановочність і високий вольовий лавал часом знаходять 
вихід у своєрідному напруженому «плетінні словес» — в якомусь
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модерному бароко, розкішному та сухуватому водночас, витон
ченому й холоднуватому попри кипучу лексику, многоцвітному 
й подекуди прикрасованому. Недостатність мимовільної плас
тичності й чуттєвої безпосередності І. Драч часом хоче компен
сувати, затопити народнопоетичною стихією, але з неї інколи 
проглядає жорстка раціоналістична конструкція, — хоча водно
час у нього є низка блискучих удач в органічному поєднанні 
фольклорного та інтелектуального начал, у використанні фоль
клорної поетики задля розв’язання нових, підкреслено сучас
них завдань.

У віршах збірки «До джерел» (1972), власне, у нових її віршах, по
мітна ще одна нова тенденція: до епізації вірша, до об’єктивованої 
оповіді про «людей з народу», характерний людський типаж. 
І. Драч немовби заповзявся створити широку галерею поетич
них портретів таких людей із нелегкою долею (а в ній — доля 
народу), показавши через них життєву силу, щедру вдачу, тала
новитість свого народу і черпаючи в цьому віру в його історич
не буття. В цьому циклі балад («Балада про дядька Гордія», 
«Балада про дядька Зінька», «Балада про батька» та ін.) смако
вита побутова конкретність і локальний колорит та крута ха
рактерологія присмачені романтично-типізуючим згущенням і 
ліричним захватом. Цей мотив у Драчевій поезії звучав і далі, 
а пізніше, емоціоналізований ностальгією і внутрішньою потре
бою нового духовного звертання до місць дитинства, до «малої 
вітчизни», знайшов яскраве розкриття у збірці «Теліжинці».

До своєї «малої батьківщини» Іван Драч повертається, збагачений 
і розглиблений причастям до Батьківщини великої — України, 
але й цю велику бачить через живу конкретність малої і тим 
«інтимізує» її.

У Драчевій поезії є те, що можна назвати «трудом пам’яті» — не 
лише тієї інтимної, про яку щойно згадувалося, а й історичної, 
культурологічної. Тут маємо одну з поетових причетностей до 
процесу самоствердження народу всупереч дії сил національної 
нівеляції, — тут теж місія поета, і він знаходить можливості 
здійснювати її за найнесприятливіших суспільних і літератур
них обставин. Свідчення цього — галерея створених ним гли
боких образів діячів української історії та культури (у збірках 
«До джерел», 1972; «Київське небо», 1976; «Сонячний фенікс», 
1978; «Шабля і хустина», 1981; «Київський оберіг», 1983; «Лист 
до калини», 1994; «Вогонь з попелу», 1995; «Сізіфів меч», 1999), 
інтерпретованих на історіософському і культурософському рів
ні та здатних як збагатити наші знання про самих себе, так і 
роз’ятрити наше переживання самих себе як народу, загострити
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нашу потребу національної ідентифікації. З приводу історизму 
Драчевої поезії можна згадати слова Мартіна Гайдеггера (в есеї 
«Гельдерлін і істота поезії») про те, що поет минулого був тема- 
тизований історією, а поет сучасності — проблематизований нею.

Не треба забувати, що роки творчої зрілості Івана Драча припали 
на добу соціально-політичної і духовної стагнації суспільства, 
добу брежнєвської задухи, яка тяжко пригнічувала людську дум
ку і душу. Поетові важко було виборювати власний духовний 
простір, доводилося весь час змінювати напрямки шукань для 
«прориву» до слова правди, маневрувати, робити якісь спроби і 
відмовлятися від них. Часом поет помилявся разом зі своїм су
спільством, разом з усіма нами. Скажімо, сьогодні не так одно
значно сприймаються оди науці, пафос індустріалізації, не ка
жучи вже про романтику атому, якими позначені збірка «Корінь 
і крона» (1974) та ін. Не дали довготривалого результату і спро
би зануритися в робітничу тему (зокрема в донецькому цик
лі) — тут відчувається певна силуваність, стилізація під «демо
кратичний» тон, — хоч загалом ці зусилля якоюсь мірою збага
тили поетичний досвід і палітру І. Драча. А «сцієнтичні» вірші 
його — попри те, що він залишається раціоналістичним навіть 
у своїй жагучій грі з ірраціональним, — так чи інакше дають від
чути драматизм борінь наукової думки: як образ буття і страж
дань матерії світу. Виразною інтелектуальною барвою сюди до
дається і філософська іронія І. Драча. Втім, в останніх його 
поетичних збірках, зокрема у збірці «Противні строфи» (2005) 
відчувається певна екстенсивність, «калейдоскопічність» — як 
зворотний бік тематичної невситимості.

У різні часи було багато нарікань на «складність», «незрозумілість» 
поезії І. Драча. Що ж, його тексти справді бувають складні, 
і читати їх — не розвага. Але це переважно та складність, на яку 
поет не тільки має право, а й за яку доброзичливий читач може 
бути йому лише вдячний: складність поезії, яка вводить у склад
ність життя і навчає шанобливо і тремтливо зупинятися там, 
де міг би пройти бравурно і бездумно. Хоч буває і риторична 
складність, що приховує ілюзію глибини; буває тривіальність; 
інколи вчувається надуманість і бракує неспростовної внутріш
ньої необхідності. Що ж, може, це неминучі «накладні витрати» 
на диявольськи непогамовний творчий пошук; відчутні, але не
минучі втрати поета, який зважився, здається, причаститися, 
доступитися, доторкнутися до всіх мислимих сфер буття сучас
ного людства.

Тут варто сказати, що саме спрощення поетичного мовлення і зни
ження напруги складності не йдуть на користь Драчеві. Це видно
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на прикладі деяких віршів останніх років — тих, у яких перева
жає публіцистична риторика, хоч і темпераментна, але депутат- 
ськи-прямолінійна, «називна», а не фігуративна. Подекуди це 
просто версифікаційне обгрунтування минущих вражень від кон
кретних осіб, конкретних подій-вражень, що не набули есте
тичного переформатування. У таких випадках хотілося б біль
шої інтерпретаційної дистанції між цією конкретикою й актом 
поетичного образотворення. Та й публіцистичний темперамент 
не завжди утримується на віртуозній лексичній ноті, зісковзую
чи інколи в хизливу брутальність побутової експресії, — і тоді 
здається, що тільки повага до власної статечності не дозволяє 
Драчеві «задрав штаны, бежать за комсомолом» — змагатися з 
деякими молодими у виверганні «ненормативної лексики».

Це можна зрозуміти. Іван Драч тому «зривається» часом на емоцій
не «зведення рахунків», лексичне гнівопокарання всякого не- 
гіддя, що надто тяжким є розчарування, і гірко людині, яка 
стільки сил і часу віддала (в тому числі і в Рухові) боротьбі в 
ім’я ідеалу незалежної, процвітаючої, європейської України, — 
гірко бачити деградацію суспільства, скаламученого і демагога- 
ми-українофобами, і псевдопатріотами-нездарами. Пече його 
сором за нашу національну нездатність: «Коли ж ми збудемось 
в народ?» Але й у цій течії Драчевої поезії дужчає струмінь 
натхненної сатири. Адже Драч, як завжди, весь у русі, і він ще 
не раз подивує нас.

Діапазон творчості Івана Драча широчезний. Він — автор низки 
кіносценаріїв, у тому числі сценарію «Криниця для спраглих», 
за яким режисер Ю. Іллєнко'ще в середині 60-х років відзняв 
фільм, що став однією з вершин українського філософсько- 
поетичного кіно, — і трагічною втратою для нашого мистецтва 
обернулася заборона цього фільму на чверть століття. В його 
доробку — і лірико-драматичні поеми, драми, кіноповісті, в яких 
звучать найгостріші конфлікти світу другої половини XX століття 
(«Зоря і смерть Пабло Неруди» — до речі, цей твір, свого часу 
не дуже сприйнятий і зовсім забутий у часи розрахунку з радян- 
щиною, нині цікаво прочитується у світлі подолання народом 
Чилі диктатури Піночета); осмислюються естетико-гуманістич- 
ні принципи демократичного мистецтва і громадянський ідеал 
та обов’язок митця («Соловейко-Сольвейг», «Київська фантазія 
на тему дикої троянди-шипшини»); пошукується сенс націо
нальної історії. Не знати, чи у своїх поетичних драмах Іван 
Драч свідомо орієнтувався на досвід Лесі Українки (певно — 
так: адже він глибоко вникав у її творчість як інтерпретатор її 
образу), — у всякому разі об’єктивно це виглядає як спроба
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розвивати традицію інтелектуальної, «діалогічної» драми, зорієн
тованої на поетичний агон (риторичне змагання, гострий пуб
лічний диспут); випробовує він і введення в розвиток конфлік
ту «античного хору». На жаль, ці пошуки поета не дістали під
тримки в українському театрі, та й сам він до них охолов. Хоч 
не виключено, що знайдеться режисер, який виявить не поба
чені театральні ефекти в поетичних драмах Івана Драча.

Не можна не сказати і про наукові та літературознавчі інтереси 
І. Драча (до речі, і за його біографічними кіноповістями «Іду до 
тебе» — про Лесю Українку, «Київська фантазія...» — про Ми
колу Лисенка — стоїть серйозна дослідницька робота автора). 
Він — один із авторів біографічної повісті «Григорій Сковорода» 
(1984). Активний учасник і організатор сучасного літературного 
процесу в Україні, він зацікавлено й гаряче відгукується на ньо
го численними узагальнювальними й аналітичними статтями та 
рецензіями, глибоко інтерпретує класичну спадщину. Частину 
його статей було зібрано у книзі «Духовний меч» (1983), згодом 
перевиданій у російському перекладі в Москві (1988). Як літе
ратурному критикові І. Драчеві притаманні масштабність ба
чення художнього життя і вагомість естетичних критеріїв, еру
диція, вимогливий смак, проникливість і гострота характерис
тик, темпераментність стилю. Особливо слід відзначити широку 
сприйнятливість І. Драча до несхожих поетичних манер своїх 
сучасників (що нечасто буває навіть у найкращих поетів, бо вони 
часом безсилі проти власного суб’єктивізму), здатність уболіва
ти за побратимів і радіти їхнім творчим успіхам, готовність під
тримати, — що особливо виявилося в його ставленні до молод
ших, з яких не один завдячує йому своїм «конституюванням» 
у літературі.

Перекладацька праця Івана Драча обіймає широке коло найвизнач
ніших майстрів сучасної світової і багатонаціональної радян
ської поезії, а також низку імен світової класики. Вона засвід
чує багатство його естетичних імпульсів та професійну невтомність, 
а водночас, своєю чергою, збагачує українську літературу пер
линами чужомовної поезії.

Окремо треба сказати бодай кілька слів про раннішу поему Івана 
Драча «Чорнобильська мадонна» (1988), що залишається чи не 
найзначнішим твором усіх літератур на цю апокаліптичну тему. 
Жанр поеми в різних його модифікаціях (лірична, ліро-епічна, 
лірико-драматична, драматична) посідає важливе місце у твор
чості Драча, який і тут виявив себе енергійним експеримен
татором, модернізуючи архітектоніку і. збагачуючи стилісти
ку, вводячи елементи кінодинаміки, колажу, публіцистики,
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документалістики — і таким чином розширюючи жанрові межі, 
збагачуючи виражальні можливості української поеми. З цього 
погляду також, але насамперед з погляду своєї змістової кон
цепції, поема «Чорнобильська мадонна» має неабияку вагу.

З’явилася вона як відповідь на страшну Чорнобильську трагедію — 
вже після того, як були опубліковані поеми Світлани Йовенко 
«Вибух», Бориса Олійника «Сім», повість Юрія Щербака «Чор
нобиль», роман Володимира Яворівського «Марія з полином у 
кінці століття». Тобто, коли багато що з наболілого було вже 
сказано, і потрібна була нова якість художньої інтерпретації 
моторошної події, її суспільно-політичних передумов та наслід
ків, морального рахунку до кожного з нас, до суспільства і до 
всього людства, який із цього випливає.

Поема розпочинається потужним і багатообіцяльним зачином, у яко
му 1. Драч, немовби слідом за великими поетами минулих часів, 
закликає собі на підмогу всі сили мистецтва й духу, аби спромог
тися впоратися із завданням, яке перед ним стоїть, подужати 
тему, що мислиться як рівновелика темам і образам «богів 
мистецтва» — «від Рубльова до Леонардо да Вінчі, від Вишгород- 
ської Мадонни і до Сікстинської, від Марії Оранти до Атомної 
Японки». Автор крається від усвідомлення мализни своїх сил, 
розривається між цим усвідомленням і владною потребою вті
лити образ, який мучить його.

Своєрідність Драчевої поеми, порівняно з іншими творами на цю 
тему, в тому, зокрема, що автор поставив перед собою завдання не 
так відобразити подієвий бік чорнобильської трагедії, її, сказати б, 
фабулу, як, обертаючи тему окремими гострими гранями, дати 
концентроване вираження свого суб’єктивного переживання її, 
того потрясіння свідомості, яке вона викликала, з виходом на 
вічні моральні та філософські питання, що набувають якості осо
бистої пристрасті. Перед нами — квінтесенція пережитого й пере
думаного за весь цей надзвичайно «спресований» час.

Глибоке враження справляє розділ «Роздуми під час відкритого Чор
нобильського суду в закритій зоні на стару-старосвітську тему: 
“Ірод і Пілат”». Великі злочини минулих віків, каже поет, були 
«іменними», нинішні ж анонімні. На лаві підсудних у Чорнобилі 
сиділо шестеро, але сьоме, головне місце, залишалося вільним. 
На ньому безіменність. На ньому міг сидіти вчений, державний 
муж, поет — кожний з нас. Хто він, Пілат, що вмиває руки від 
радіації? Чи не ти сам? Перевір свої діяння і свою совість перед 
лицем того випробування апокаліптичним майбуттям, що насу
вається на людство. На стику мови євангельської притчі і мови 
сучасної спраглої істини суспільності поет говорить про від
повідальність усезагальну і конкретну, невблаганно-особисту.
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Прагненням, не втрачаючи побутового сприймання чорнобильсь
кої теми, піднестися до узагальнено-есхатологічного, у масшта
бах усієї людської історії та образів культурної свідомості, зумо
влена і її своєрідна міфологізація. У системі символіки поеми 
центральне місце посідає заголовний образ. Пройшовши через 
низки варіацій (селянська Мати, Солдатська мадонна, Хреща- 
тицька мадонна), він набуває в епілозі остаточності, доволі незви
чайної, нетрадиційної, але такої, що вражає: Чорнобильська ма
донна стає уособленням, втіленим закликом до відповіді за все, не 
гідне людини, втіленою невідворотністю суду совісті, останнім 
нагадуванням про відповідальність за майже вже погублений світ. 
На своїх руках «сива чорнобильська мати» несе «хворе дитя», і це 
хворе дитя — наша планета, наша земля, саме людство.

Патетика фіналу поеми полонить і вражає. В цілому потенціал пое
тичної думки й етичної сили твору високий, хоч і не все в поемі 
позначене досконалістю виконання, і перепади художнього рів
ня та й просто змістовності відчутні.

Ще до написання «Чорнобильської мадонни» атомна катастрофа 
опинилася в центрі громадянської, публіцистичної діяльності 
І. Драча. (Можливо, що почуття письменницького обов’язку, 
породжене усвідомленням страшної загрози для самого існу
вання українського народу, було посилене ще й суб’єктивним 
переживанням мимовільної «вини» за колишні гімни на честь 
атома.) Він же перший на з ’їзді письменників України в травні 
1986 року одверто і драматично поставив питання про голод 
1932—1933 років в Україні, — що тоді вимагало рідкісної муж
ності. Згодом він очолив Народний Рух України за перебудову 
(тепер — РУХ), віддаючи йому весь час і енергію, на шкоду влас
ній творчості. (Мимоволі згадується, як часто кращі українські 
письменники і далекого, і недалекого минулого опинялися в 
такій ситуації, беручи на себе той тягар і ті обов’язки, на які не 
знаходилося відповідної міри політиків.)

Громадянська і політична діяльність Івана Драча останніх років 
поставила його під вогонь догматиків, недоброзичливців і не
нависників українства, зробила навіть об’єктом інсинуацій та 
різного роду інспірованих «філіппік». При цьому найбільше ек
сплуатується досить фарисейський прийом: проти нинішнього 
Драча виставляють деякі його давні поезії про Леніна, про пар
тію. Цей прийом я називаю фарисейським — по-перше, тому, 
що до нього вдаються саме ті, хто створював у суспільстві 
атмосферу, коли ніяка діяльність неможлива була без здійснен
ня відповідних ідеологічних ритуалів; а тепер вони питають не 
з себе, а зі своїх жертв; по-друге, тому, що це антиісторичний
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підхід, який не враховує ні обставин доби, ні розвитку світогля
ду як особистості, так і суспільства.

Але всі ці інсинуації — минуще. Час усе ставить на своє місце. Де 
сьогодні ті жалюгідні звинувачення, які скеровувано колись на 
голови «шістдесятників» і де самі ті грізні «прокурори»? їх за
буто раз і назавжди. А поети залишилися. І Драч залишився. 
І залишиться, незважаючи на будь-який новий розвиток подій. 
Бо є у світі неперехідне. Це — правда. Слово і дія в ім’я правди. 
Це — вболівання за свій народ, за Україну. Мужнє громадянсь
ке слово про неї і мужня громадянська дія в її ім’я. Це — пле
кання високого образу людини і ствердження її прав та гідності. 
Таку позицію можна оббріхати, але ненадовго. Тим більше, 
коли за нею — роки й десятиліття жертовної праці, талановитої 
творчості, яка здобула визнання не лише в Україні, а й у шир
шому світі. Адже твори Івана Драча видано в багатьох країнах 
світу в перекладах десятками мов, і його ім’я стало одним із 
символів повноцінності сучасної української культури, її здат
ності посісти гідне місце в культурі людства. Він стояв і стоїть 
в одному ряду з видатними поетами другої половини XX ст. 
літератур народів колишнього СРСР — такими, як Ояр Вацієтіс, 
Отар Чіладзе, Косин Кулієв, Андрій Вознесенський, Євген Євту- 
шенко, Едуардас Межелайтіс, Давид Кугультінов... І така його ре
путація цілком заслужена, вона забезпечена об’єктивною цін
ністю кращої частини його творчого набутку — масштабністю 
звертання до найгостріших проблем сучасності, відчуттям діапазо
ну історії, спраглим істини драматизмом світосприймання, багат
ством розкутих художніх форм і динамікою експериментаторства, 
експресією, красою і витонченістю лексики й стилістики, загальним 
високим інтелектуальним і естетичним потенціалом.

(1991, 2005рр.)
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Р іЗ Ь б я р  і  У найтяжчі хвилини свого життя і навіть
ВлОСНОГО 9 у к у  І У*е прощаючись зі світом Василь Огус
('Восмль Стисг 1 твеРД0 в>Рив> Щ° вернеться до народу своїм 

У /  словом і «край почує» його. Тоді, в безпро
світності всеторжествуючого «реального со

ціалізму» і загальній резиґнації, ця віра мало 
кому була під силу і могла здатися коли не са- 

мовтішанням, то хіба затятим викликом темним 
силам заглади. Але насправді за ним стояло відчуття світового

* Передмова до книги: Стус В. В. Під тягарем хреста: Поезії. -  Львів, 1991.
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часу, я к и й  коригує рух історії, кладучи свої межі навіть найпо
тужнішим царствам брехні й рано чи пізно оприлюднюючи за
печатану правду.

Нині ми вже й усі це бачимо. Стусова непоступлива (але зовсім не 
донкіхотська!) віра в моральний абсолют виявилася прозірливі
шою, ніж розпачливе «примирення з дійсністю» багатьох із нас.
І сам він вернувся до свого народу, поезія його залунала на 
Україні, її почули, в неї вслухаються. Його ім’я сьогодні на 
вустах не лише у знавців та прихильників української поезії, 
а й у всіх, кому дорога Україна. Схиляються перед ним і поза 
Україною — люди різних національностей та країн: ті, кому ви
пало читати його або довідатися про його долю і боротьбу.

Палка шана української суспільності зробила неминучим і високе 
офіційне визнання: Василеві Стусу присуджено Державну пре
мію імені Т. Г. Шевченка 1991 року. Звісно ж, гіркі думки при
мішуються до природного задоволення з приводу цього хоч і 
трагічно запізнілого, та все ж таки бажаного і неминучого акту. 
Неминучого, бо нічиє ім’я з наших сучасників так не перегу
кується з Шевченковим, як Стусове...

Але загальне визнання і навіть захоплення, хоч як це парадоксаль
но, завжди криють у собі й певну небезпеку для об’єкта своєї 
екзальтованої уваги. Те, що у всіх на вустах, має великий шанс 
бути поверхово сприйнятим. Свого часу ще Дені Дідро заува
жив, що видимість відомого є найбільшим ворогом пізнання. 
Ця закономірність особливо наочно виявляється на прикладах 
ставлення читацької маси до видатних явищ літератури, зокре
ма поезії. Ми всі «знаємо» Шевченка, Франка, Лесю Українку 
(чи, скажімо, Пушкіна, Лєрмонтова, Міцкевича, Ґете, Байрона, 
Гюго), і це звільняє нас від необхідності пізнавати їх постійно 
й «інтимно», самостійно — не лише через їхню репутацію в гро
мадській думці.

У випадку ж таких доль і таких поетів, як Василь Стус, ця небезпе
ка ілюзорного знання набирає ще й специфічного характеру: 
поверхове — не з текстів, а зі слави — сприйняття спокушає 
моделювати образ поета за власного світоглядною чи політич
ною потребою, редукувати складний поетичний світ до небага
тьох із громадськи акцентованих формул.

У глибокій передмові до Стусових «Палімпсестів» (видавництво 
«Сучасність», 1986) Юрій Шевельов писав: «Парадоксально, 
але правда: героїчна біографія Стуса сьогодні стоїть на переш
коді розумінню його як поета. За літературним словом ми шу
каємо і знаходимо образ чесності й непохитності людини, це 
зрозуміло й виправдано в сьогоднішніх обставинах. Але не треба
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забувати про інше, не тільки українське, а й загальнолюдське, 
не тільки часове, а й тривале в поезії Стуса».

Так, це правда. Більше того, для багатьох читачів національно-па
тріотичний мотив заступає і ще неминуче довго заступатиме і 
весь разюче нетрадиційний, ятрущий образ України, і всю пов
ноту і складність поетового «Я», драму людського духу в ньому.

Але правда й інше: водночас доля Василя Стуса кидає гостре опро- 
зорююче світло на всю його поезію, багато що в ній пояснює, 
як і сама знаходить у ній пояснення. Біографія і самонастанов- 
лення, доля і поезія в нього невіддільні одне від одного. Рідкісна, 
трагічна неподільність поезії і долі. Треба тільки бачити і те, 
і те сповна, неупереджено й неспотворено.

...Серед найрізноманітніших типів поетичних натур, що їх являє 
нам історія світової літератури, можна вирізнити два полярні: 
той, що знаходить радість і мудрість у простих, усім від Бога 
даних виявах життя, і той, що за рутиною буденщини бачить 
трагічні бездоння незбагненного, дошукується неможливої від
повіді на вічні питання і застрашений відпочатковою абсурд
ністю буття перед очима смерті, хоч і може дивитися в ці очі 
стоїчно. Обидва ці полюси поетичного світосприймання репре
зентовані в різні часи і в різні епохи багатьма талановитими, 
а то й геніальними поетами.

Василь Стус ближчий до поетів отого другого психологічного по
люсу, полюсу трагізму. Його трагізм, відпочатковий настрій 
трагічного світосприймання, може, йшов не стільки від фі
лософського принципу, світоглядних переконань (як, скажімо, 
у митців екзистенціалістського штибу), скільки від висоти етич
ного ідеалу та від етичної непоступливості, — але потім він був 
підкріплений і інтересом до екзистенціалістської філософії, 
в якій Василь Стус знаходив дещо споріднене із власним світо- 
почуванням.

Але своєрідність і небувале загострення в це «екзистенційне» світо
почування внесла належність Василя Стуса до нашої доби, до 
«соціалістичного» суспільства і до України. Метафізична прин
ципова абсурдність буття часом лише «мається на увазі» і раз по 
раз відступає перед конкретною, горлорізною абсурдністю анти- 
буття, нав’язуваного потворною суспільною системою. Одна 
річ — філософські муки вільного творчого духу в недосконалому, 
але все-таки вільному (хай і відносно) суспільстві, і зовсім інша 
річ — муки думки і совісті людини в такому суспільстві, де і їй 
самій, і всьому народові зав’язано рота, де ґвалтують з кляпом 
у роті (не кажучи вже про страждання від концтабірних зну
щань). Тому трагізм поезії Василя Стуса не лише психологічно
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«наочніший», а й надзвичайно інтенсивно забарвлений соціаїїв-" 
ними і національними тонами, і не тільки індивідуалістичний, 
а й «колективістичний»: єднає його з безліччю відомих і невідо
мих йому людей, охоплених тим самим станом духу; єднає з 
цілим народом, навіть коли народ ще не усвідомив трагізму 
свого становища.

«Нестерпно надокучили уламки доль, ламані лінії бажань і звер
шень, гримаси наслідків. Моторошно чутися без краю свого, 
без народу, яких мусиш творити сам зі свого зболілого сер
ця», — ці слова з табірних записів могли б правити за мотто для 
його поезії, в якій і заперечення Вітчизни є лише формою її 
найгострішого переживання, а розпачливо-викличне індивіду
алістичне виособлення тільки засвідчує неможливість позбути
ся позаособової відповідальності.

У вищенаведеному запису — підсумок багатьох гірких роздумів, 
присмак дисидентського і табірного досвіду. Але ще й на само
му початку громадянського і творчого шляху Василь Стус мав у 
душі таке саме трагічне відчуття фатальної пов’язаності своєї 
долі з долею багатостраждальної рідної землі, а своїх внутріш
ніх моральних та інтелектуальних проблем — з долею народу. 
Тільки тоді починалося з рахунку до самого себе. Ось що писав 
він у листі до Андрія Малишка 1962 року: «Зрозумійте мене в 
моєму горі, бо я чую прокляття віків, чую, бездіяльний, свій 
гріх перед землею, перед народом, перед історією. Перед людь
ми, що своєю кров’ю кропили нашу землю, довгий мартиролог 
борців за національну справедливість лишає нам історія, а ми 
навіть на гнів праведний не можемо здобутись». Це був початок 
шляху, початок відліку, коли Василь Стус ще не вирізняв свого 
«Я» з «Ми», — ще не було спокутувано «свій гріх», ще не було 
знято з себе «прокляття віків», ще не було здобуто права на 
власний позов до земляків...

Тут постає питання, на яке хтозна чи й знайдеться колись відпо
відь: чому і як зроджується національне самоусвідомлення та 
почуття національної гідності й обов’язку, потреба національ
ної справедливості у людей суспільства, яке, здавалося б, геть 
втратило всяку національну пам’ять і індивідуальне обличчя, де 
цілі покоління від народження й до смерті не чують про це ні 
звуку і навіть цих слів не знають, де все робилося для того, щоб 
ці поняття не виникли і не набули реального змісту? І чому в 
одного це самоусвідомлення і почуття належності пробуджуєть
ся, а другий — здавалося б, з такими самими душевними, мо
ральними, інтелектуальними якостями. — спокійнісінько об
ходиться без них, не відчуваючи ніякої ущербності, а часом і
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об’єктивно не бувши позначений нею? Чи тут важить емоцій
ний склад, чи діапазон соціальних почувань, чи якісь враження 
дитинства, випадковості самоосвіти або напрям інтелектуаль
них шукань, чи спосіб розв’язання проблеми «точки опертя» 
для власного «Я», чи різниці в генетичному потенціалі?..

У всякому разі, Василь Стус як особистість формувався в обстанов
ці, здавалося б, якнайменше сприятливій для національного 
самоусвідомлення. Народився (1938 року) на Вінниччині, але 
дитинство і юність минули на Донеччині. Навчався в Донецькому 
педагогічному інституті, трохи вчителював на Кіровоградщи- 
ні, потім — армія. Восени 1963 року вступив до аспірантури 
Інституту літератури ім. Т. Шевченка Академії наук УРСР і був 
на той час уже людиною з досить сформованими поглядами. 
Отже, чи не найважливіший етап становлення особистості при
пав саме на донецький період, період навчання в донецькому 
педагогічному інституті.

І тут я, сам донеччанин, хочу заперечити тривіальне уявлення про 
Донеччину як край безнадійно зрусифікований і для українства 
безперспективний. Принаймні, в 40—50-ті роки там ще жила 
по-своєму колоритна українська мова (хай і на периферії су
спільності: в селах та на передмістях), чувся подих землі укра
їнської і були люди, що свідомо працювали заради української 
культури, хоч і мусили бути в цьому обережними, а то й скрит- 
ними. Що ж до очевидного факту цілковитої зрусифікованості 
офіційного життя, то саме цинічна брутальність цього факту, його 
приголомшлива невідповідність до безугавних пропагандист
ських заяв офіціозу про розквіт національних культур саме й 
могла провокувати (і провокувала!) допитливу думку, про
зріння і протест — або ж готувала ґрунт для них, принаймні 
в душах декого із вдумливої молоді. Не випадково ж саме До
неччина дала і Івана Світличного, і Василя Стуса, і Василя 
Голобородька, і Миколу Руденка, і Олексу Тихого, а раніше — 
Володимира Сосюру та Миколу Скрипника. І багатьох інших.

До речі, один особистий спогад саме на цю тему. Десь у перші часи 
нашого знайомства, року 1964-го, Василь розповідав мені, як 
ще недавно його, студента донецького педінституту, залучали 
до перекладання з російської на українську величезної бюро
кратичної писанини донецького раднаргоспу. Молодшим по
колінням читачів треба нагадати, власне, пояснити, що то таке: 
раднаргосп. Ради народного господарства були складовою ре
форм Хрущова (який, створюючи їх, посилався на досвід рад- 
наргоспів ленінського часу) і мали знаменувати перехід від цен- 
тралізовано-галузевого управління народним господарством до
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територіального. Підпорядковані були всі раднаргоспи України 
Республіканській раді народного господарства, і тому офіційні 
зносини з нею мали вестися українською мовою. Оскільки ж у 
донецькому раднаргоспі на це не були спроможні, то залучали 
до цієї справи фахівців-філологів. Про це й оповідав Василь — 
із сарказмом щодо політикансько-бюрократичного маскараду і 
з болем за українську мову. Тепер, пригадуючи це, я розумію, 
яке в нього ще тоді було і почуття національної гідності, і вод
ночас неприйняття формально-показових, адміністративно-око- 
замилювальних способів розв’язання «національного питання»... 
Між іншим, доля немовби навмисне випробовувала чи переслі
дувала Василя оцим специфічно українським канцелярським 
перекладацтвом: ним йому довелося займатися і в різних київ
ських установах після того, як вигнали з аспірантури.

А вперше я почув про Василя Стуса під час одного з приїздів у 
Донецьк від Андрія Васильовича Клоччі, колишнього «молод- 
няківця», а на той час — літературного і театрального критика, 
визначного авторитета в культурному житті Донеччини. Багато 
років він завідував відділом культури і мистецтва газети «Ра
дянська Донеччина», був у керівництві донецької організації 
СНУ і потроху підтримував охочих і здатних писати українсь
кою мовою. До поля його уваги потрапив і Василь Стус. Отож 
під час однієї зустрічі з ним я і почув від нього ім’я Стуса: мо
вляв, є у нас один хлопець, він ще себе покаже, через кілька 
років будемо входити в його кабінет отак-о... (Андрій Васильович 
жартома згинався, як перед великим начальником.) Характерне 
уявлення! Інтелектуальний потенціал мислився як підстава для 
кар’єри. Якби ж то знав покручений сталінізмом «молоднякі- 
вець», які думки і яка сила визрівала в його протеже! До речі, 
Василь Стус у розмовах не раз із вдячністю й повагою згадував 
про Клоччю, але вже пізніше, мабуть, під впливом якоїсь кон
кретної, не відомої мені обставини змінив свою думку і в одно
му з табірних листів відгукнувся про нього зневажливо.

Якщо від Андрія Васильовича Клоччі Стус міг довідатися про 20-ті 
роки нашої літератури, а дещо й прочитати (зокрема, у того 
були журнали 20—30-х років), то добру обізнаність із західною 
літературою він великою мірою завдячує Тимофієві Трифоновичу 
Духовному, викладачеві зарубіжної літератури донецького пед
інституту. То був наш улюблений викладач, а Василь став його 
улюбленим учнем. У Тимофія Трифоновича була величезна біб
ліотека зарубіжної літератури, перекладів і оригіналів, він за
любки пропонував нам свої книжки для читання, ми не дуже то
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цінували, а от кількома роками пізніше знайшовся щонайзапо- 
падливіший абонент: Василь Стус!

До літератури у Василя був не лише читацький, а й поважний тео
ретичний інтерес. Він і привів його до аспірантури Інституту 
літератури. І в перші київські роки Стуса сприймали в його ко
лі швидше як майбутнього літературознавця, ніж як поета. Ма
ло хто знав про його віршування, а сам він своїх поетичних 
амбіцій не виявляв. У літературному середовищі та на вечорах 
коли й виступав, то більше в обговоренні творів своїх това
ришів, ніж із читанням власних. Писав рецензії, критичні 
статті, і часом вони справляли більше враження і мали більший 
розголос (наприклад стаття «Най будем щирі» — у журналі 
«Дніпро»), ніж його нечисленні поетичні добірки. Але за своїм 
душевним складом і способом мислення, у своїх стосунках зі 
словом і, зрештою, в самопочуванні Василь Стус був таки поет. 
Невидиме внутрішнє визрівання, наростання поетичної потуги 
в ньому тривало, і тільки несприятливі зовнішні обставини, 
крайнє загострення цензурного тиску, що зводило нанівець 
можливості друкування, перекрили появу в українській літера
турі ще тоді нового визначного імені. Але невдовзі було втраче
но і можливість літературознавчої праці.

Річ у тім, що Василь Стус із його чутливістю до суспільних про
блем відразу ж по приїзді до Києва увійшов до кола грома- 
дянськи активної української молоді, в той культурно-націо- 
нальний рух, що розпочався в Києві і ширився по всій Україні 
(пізніше він дістав назву «шістдесятництва»). Він виник на 
хвилі тих надій і прагнень до оновлення всього суспільного 
життя, поштовх яким дали викриття так званого «культу особи 
Сталіна», ідеї XX з’їзду КПРС та реформи перших років вла
дарювання Хрущова. Власне, це були перші симптоми націо
нального пробудження, і в його тодішніх формах багато що може 
викликати сьогодні зверхню усмішку, але для свого часу то був 
необхідний і неминучий етап. «Шістдесятництво», з його гост
рою критикою антидемократичних спотворень соціалістичного 
ідеалу, виробляло власну концепцію відродження «істинної», 
«ленінської» моделі соціалізму (як альтернативної до тоталітарної 
«сталінської»), і в цій концепції, як і у вимогах до влади дотри
муватися букви і духу Конституції СРСР та Програми КПРС, 
уже містилася ідея суверенності України, виражена в поняттях 
того часу (згодом відбувалася еволюція і диференціація «шіст
десятництва»), Дразливого для начальства і суспільно «небез
печного» характеру набувало цілеспрямоване викриття «шістде
сятниками» зловмисної невідповідності між словами і ділами
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влади, між конституційними нормами і анти конституційною 
практикою. Провісниками всього національно-культурного 
руху (а він фактично робився вже й політичним) були поети- 
«шістдесятники»: Василь Симоненко, Микола Вінграновський, 
Іван Драч та їхні молодші послідовники (як і попередники: 
Ліна Костенко, Дмитро Павличко насамперед), а водночас і 
такі літературні критики та публіцисти, як Іван Світличний, 
Євген Сверстюк, Вячеслав Чор5новіл, згодом Валентин Мороз. 
Однак помилково було б зводити справу до активності молодих 
літераторів. Уже на початку 60-х років у Києві виник Клуб 
творчої молоді, який об’єднував і мистецьку, і наукову молодь.
І після його розгону контакти різних груп молодої української 
інтелігенції (і тієї, яка щойно наверталася до українства) три
вали. Та й живі душі з-поміж залишків старших поколінь не 
залишалися осторонь процесу оновлення, відродження. Особ
ливо помітно це було в літературі. Маю на увазі не лише актив
ну громадянську «дисидентську» діяльність Бориса Дмитровича 
Антоненка-Давидовича чи щедре культурницьке навчительство 
Григорія Кочура, а й громадсько-літературну позицію таких 
авторитетів, як Максим Рильський, Павло Тичина, Михай
ло Стельмах, Олесь Гончар, Леонід Первомайський, Микола 
Бажан.

Яким було місце Василя Стуса у тодішньому колі молодих поруш
ників державного спокою? Тут треба почати з його вдачі. Він не 
належав до людей, легких у спілкуванні. Небалакучий, але на
пружений не лише у слові, а й у мовчанні, він не надавався ані 
до беззмістовних розваг, ані до патріотичної риторики та й усі
лякої необов’язковості взагалі. У всяку справу вносив серйоз
ність і, сказати б, невисловлений моральний ригоризм. Мабуть, 
доречніше було б у цьому зв’язку говорити про моральний мак
сималізм, якби це поняття не було ще в ті часи замацькане й до 
краю скомпрометоване людьми, які, самі сидячи в кущах, ви
магали подвигу від інших, та й офіціозною літературною рито
рикою. Дивовижа та й годі, але характерна дивовижа: в ті часи 
всебічної, в тому числі й моральної, деградації, найулюблені
шою темою літераторів, публіцистів і журналістів були теорети
зування й балачки на предмет «морального максималізму» як 
нібито визначальної риси радянської людини і радянської літе
ратури... Певна річ, усе це не мало ніякого стосунку до реаль
ного життя і реальної поведінки людей та їхніх ціннісних орієн
тацій. Справжнє етичне самоствердження індивіду могло відбу
ватися хіба що поза цією словесною лузгою, яка нестерпно 
засмічувала моральний простір суспільства.
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...Колись Кант сказав про дві дивні й величні речі: зоряне небо над 
людиною і моральний закон у людині. Зоряне небо над твоєю 
головою і моральний закон у тобі. Василь Стус був одним із тих 
не дуже й багатьох, кого це стосувалося сповна і владно. Був лю
диною морального абсолюту. Чи то самою природою, як благо
родний метал, був гарантований від окислення, чи то такою 
сильною була його воля, цілеспрямована на високе етичне са
мопочування і дію. Мабуть, і те, й те. Але, в усякому разі, небу
денна сила волі була виписана на всьому його образі й виявля
лася завжди, в ситуаціях і вирішальних для долі, і в житейській 
щоденності, навіть у дрібницях.

Постійна моральна наелектризованість Василева була б вельми об
тяжливою для оточення (яке і в найкращому разі потребує чер
гування хвилин напруги з годинами відпруження), якби не його 
бездоганний внутрішній такт і делікатність. Навіть великодуш
ність — адже немилосердна вимогливість його була націлена на 
самого себе, а не на інших. У цьому його принципова відмін
ність від агресивних моралістів. У всякому разі, щодо оточення 
його вимогливість поєднувалася з широтою підходу й розумін
ня. Тому він був у дружніх зв’язках або конструктивно співпра
цював із людьми різних поглядів (крім непорядних, звісно) і 
поколінь, різних професійних інтересів. І мав серед них добру 
репутацію, користувався повагою — ще, може, не так завдяки 
поетичним успіхам (тоді не таким і помітним), як завдяки есте
тичній освіченості, ерудиції, самостійності думки, відточеності 
вислову. В нього були друзі і серед художників, скульпторів, му
зик, театралів, і серед молодих учених, філософів, «технарів», — 
друзі не до застілля, а до інтелектуального спілкування. А в лі
тературних колах його цікавили і Павло Тичина та Микола 
Бажан, і Андрій Малишко та Леонід Первомайський; найближ
чими ж йому були, звісно, «шістдесятники», з якими його по
в’язала міцна особиста дружба. Загалом же його літературні 
зацікавлення були незвичайно широкі. Вже тоді, в середині 
60-х років, він почав активно перекладати, насамперед з ні
мецької, яку добре знав. Багато читав у світовій літературі та 
філософії. Зокрема, захоплювався європейською модерністською 
поезією, яку тоді тільки починала відкривати для себе наша 
літературна молодь (багато що доходило через польські пере
клади).

Свої поезії Василь Стус не поспішав публікувати, на шпальти газет 
і сторінки журналів не прагнув пробитися, хоч інколи його дру
ковано. Тим часом поетичний доробок зростав, і десь напри
кінці 60-х років Василь Стус запропонував до видавництва
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«Радянський письменник» машинописний текст поетичної збір-' 
ки, якій дав назву «Зимові дерева». Вона дістала позитивні ви
давничі відгуки та «внутрішні рецензії» (одну з них написав 
Іван Драч), але видана не була, оскільки доля книжок вирішу
валася тоді не у видавництвах, а у відповідних відділах ЦК Ком
партії та в інших «органах». Але вона набула деякого поширення 
серед літературної молоді (принаймні Києва) у машинописному 
виконанні і, таким чином, трохи таки стала фактом літературно
го життя.

Можливо, назва збірки мала звучати як символічне означення ста
ну нашої духовності: замороженість, завмерлість, але й уперте 
протистояння зимі та назбирування сил для весняного пробу
дження. У всякому разі — мотив стійкості супроводжував го
ловну тему збірки: пошук самоозначення. Пошук цей мав від
буватися у широкому просторі духовності людини XX століття.

Уже в «Зимових деревах» почали визначатися деякі постійні моти
ви творчості Василя Стуса. Це насамперед лірика кохання. 
Власне, щось ширше. Захоплення і розчарування молодої душі, 
переживання невдач (природно, кожної з них — як непоправ
ної і згубної) — це немовби зізнання душі про зусилля знайти 
відгук у світі, зріднитися з іншою душею, тим подолавши само
ту, а отже, й власну невикінченість, і долучившись до чогось 
загальнозначущого. (Стус завжди, від самого початку і протя
гом усього життя, гостро відчував і передавав свою самоту, але 
не ототожнюймо цю духовну і «філософську» самоту з побуто
вою і навіть взагалі фактичною — хоча залежність між ними є; 
все-таки фактично він був серед друзів, але високоорганізована 
особистість завжди мучиться своєю не так минущою покинутіс- 
тю, як екзистенціальною самотою, що в ній концентрується 
відчуття недосконалості людського «я», суспільства і світу.) 
Отож лірика кохання — це і лірика найінтимнішої орієнтації в 
цінностях людських стосунків узагалі, лірика самовипробову- 
вання на соціальну і духовну «резонансність» своєї особис
тості.

Другий помітний мотив «Зимових дерев» — переживання своєї на
ціональної істоти. Це зовсім не те, що патріотична патетика. 
Остання не була властива Василеві Стусу від самого початку. 
Патріотична патетика і риторика (в доброму значенні слова), за 
всього можливого багатства тонів і діапазону змісту, — все-таки 
односпрямований потік думок і емоцій, притому ж свідомо чи 
несвідомо «керований», зорієнтований на певну мету, на пев
ний результат. Вона була великою мірою притаманна першій 
хвилі «шістдесятництва». Але одної її було замало для само-
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виявлення української національної свідомості. Тому в багатьох 
поетів (у тому числі й перших «шістдесятників») вона невдовзі 
починає змінюватися, ускладнюватися, а то й викликає деяку 
естетичну опозицію (наприклад, у так званої «київської школи 
поетів», до якої тоді входили Валерій Ілля, Микола Воробйов, 
Віктор Кордун, Василь Рубан та інші, посереднім чином — і 
Василь Голобородько, Михайло Григорів, Іван Семененко та 
інші). У Василя Стуса національне самоусвідомлення діставало 
вихід не так у декларованій експресії (хоч і вона є: «Ти вже не 
згинеш, ти двожилава, земля, рабована віками, і не скарать тебе 
душителям сибірами і соловками...» — вірш 1963 року), як у 
«аналітичній» роботі поетичної думки, в переживанні різних, 
інколи суперечних імпульсів. Саме в цій роботі душі, часом 
душевній муці, розкривається зміст особистої причетності до 
національної долі, і він має різні виміри, різне оціночне за
барвлення — від розпачливого національного самокартання 
та умовного прийняття бід України, що є, власне, формою ви
словлення цих бід («Звіром вити, горілку пити... і добі підстав
ляти спите вірнопідданого лице, і не рюмсати на поріддя, коли 
твій гайдамацький рід ріжуть линвами на обіддя кількасот бо
жевільних літ» — вірш 1964 року), — до навдивовижу інтимного 
і водночас пророчого переживання жертовності задля України 
(цикл «Костомаров у Саратові»; цей цикл, особливо вірш VI з 
нього, крім того, дуже виразно вказує на внутрішню приро
ду Стусового «українства», породженого відчуттям історичної 
скривдженості України, несправедливості щодо неї і потреби 
заступитися за неї — бо хто ж, як не ти сам, стане за неї: «Хто 
ж їй води подать захоче? Закриє очі хто — скажи?»).

Обидва згадані вище мотиви осяяні світлом етичного абсолюту. 
В інтимній ліриці це виявляється у високості ідеалу пошукува
ної спорідненої душі та в гостроті неприйняття невідповідності 
йому; в ліриці національного самоусвідомлення це постає висо
кістю розуміння України.

Третій мотив, виразно відчутний у збірці, виникає із тієї критичної 
енергії, що породжена Стусовим етичним максималізмом. Ця 
енергія оформлюється в гротескне бачення і саркастичну інтер
претацію буденного низького існування, того, що нині ми зве
мо бездуховністю, а тоді сприймалося як різні вияви міщанства, 
обивательщини. Коли ж ішлося про низькі рівні національного 
життя, — народжувалося те, що можна співвіднести з національ
ною самокритикою, властивою всякій поезії національного 
пробудження і відродження і в українській поезії репрезенто
ваній іменами Шевченка, Франка, Лесі Українки, Володимира
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Самійленка та ін. З роками цей мотив у поезії Стуса звучатиме 
дедалі потужніше й гіркіше, співмірно із загостренням націо
нального болю.

Подаючи свою першу збірку до видавництва, Василь Стус, звісно, 
не мав великих надій на публікацію. І відмова не стала для ньо
го несподіванкою, хоча, певна річ, і сприкрила. Проте невдовзі 
він компонує нову збірку — «Веселий цвинтар». Теж промовис
та назва, підказана фантасмагорією української реальності! 
У цій збірці поглиблюються мотиви попередньої і з ’являються 
нові, а гротеск не тільки межує із неповажно трактованим тра
гізмом, а й набуває подеколи якогось зухвало-відчайдушного 
характеру. Звісно, в цьому відбилося ускладнення, погіршення 
як особистої творчої та громадянської ситуації самого Василя 
Стуса, так і політичної та духовної ситуації на Україні.

Говорячи про ті чи інші мотиви Стусової поезії, слід пам’ятати про 
умовність їх виокремлення. Власне, всі вони поєднуються в ній 
в загальну екзистенціальну картину. Поезія Василя Стуса, треба 
сказати, в принципі непрограмова, нетематична. Або, інакше 
кажучи, вона вся на одну «тему»: поетове самопочуття, стан 
його «Я». Але одноманітності тут немає і не може бути — бо це 
«Я» є не данність, а становлення і переживання (в тому числі й 
переживання себе самого). Переживання ж не буває повтор
ним, воно завжди інакше.

У зосередженій на самопізнанні поезії неминуче з’являється про
блема ідентичності свого «Я», і тоді самопізнання зі спокійно
го, а то й комфортного стає дискомфортним, болісним, почасти 
й розкладовим (хоч сильна воля бере зрештою гору над дезінте- 
груючим самоаналізом).

«Сто дзеркал спрямовано на мене, в самоту мою і німоту», — чи
таємо в одному з віршів. Але насправді то не якісь дзеркала 
світу, а сто очей його власного сумління й суворого самопере- 
мірювання, то мука пошукування самого себе: «Де ж ти є? А де 
ж ти є? А де ж ти?» Часом доскіпливість такого самопошуку- 
вання призводить до самозаперечення, до відчуття очужілості 
собі самому: «Мені здається, що живу не я, а інший хтось живе 
за мене в світі в моїй подобі...» Цей вірш — свого роду філо
софсько-психологічний етюд про нездійсненність свого «Я», 
про трагічну суперечність між «власним» і «чужим» у цьому 
«Я», між «Я» собі покладеним і тобі вреченим: «Ти... Тільки 
перехожий межисвітів, ворушишся на споді чужого існування»; 
між надією на самоздійснення і відпочатковою приреченістю: 
«Ти ждеш іще народження для себе, а емерть ввійшла у тебе 
вже давно».
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У світовій класичній поезії однією з вічних тем є суперечність між 
духом і плоттю, між бажаним самоздійсненням і можливим. 
Але поезія XX століття незмірно ускладнила цю тему. Колишня 
порівняно проста антитеза перетворилася на сув’язь болючих 
дисонансів, що охоплюють собою виміри не лише особистої 
вдачі, суспільної структури та людської природи, а й космічно
го буття. І «лаконічний крик усесвіту» вдирається в дисгар
монійну музику Стусової поезії.

Інший аспект цієї теми розгортається у вірші «У тридцять літ ти 
тільки народився, аби збагнути: мертвий ти єси у мертвім сві
ті...» Тут — трагізм самоусвідомлення, що скинуло пелену жи
тейської конкретності та побачило безнадію поривання за ви
значені світоприродою межі. І це вже безнадія не особова, 
а родова, і розмова з собою на «ти» стає розмовою з людиною 
як родовою істотою, життя якої — в філогенетичному минуло
му, бо ним визначене. З розпачливим сарказмом людині — люд
ству — пропонується зворотний розвиток аж до палеонтологіч
ного початку...

А от у вірші «Як страшно відкриватися добру...» вже не сардонічна 
пропозиція, а констатація: людство бачиться як «плем’я само- 
їдів», готове здійснювати свою самоїдську місію аж до кінця — 
«допоки аж останній самоїд не з’їсть себе самого із філософ
ським виразом». Глузливі репліки щодо людського філософ
ствування («...і, повні філософських рєзигнацій, мізкують, з кого 
б смажити печеню...») не випадкові й покликані в драстичний 
спосіб підкреслити фальш цивілізації, розрив між претензійним 
розумуванням людини та її непозбутньо егоїстичною, більше — 
тваринною, неолюдненою — природою, колективною тварин
ністю спільноти...

Тут треба сказати, що такий принципово песимістичний і навіть 
нігілістичний образ людської історії та людської спільноти не 
був у поезії Василя Стуса якимось абсолютом: він співіснував з 
іншими образами, іншими інтерпретаціями і з ними діалектич
но взаємодіяв. Але все-таки він дуже сильно виражений, і на це 
треба зважати. Певно, тут пояснення слід шукати не лише в 
світопочуванні самого Василя Стуса, в його принципово кри
тичному поцінуванні людства, його історії та перспектив, а й на
самперед у конкретному соціальному досвіді, в суті того су
спільства, в якому укладалася поетова доля і в якому панувала 
безнадія щодо спроб щось змінити; в політичній і моральній 
атмосфері, яка душила його. І немає сумніву, що цей досвід, ця 
суть і ця атмосфера величезною мірою загострювали філософ
ський та загальноісторичний песимізм Василя Стуса (і, може,
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останнє і було крайньою, але водночас і легітимною формШа 
вираження першого?). Однак це не знімає іншого питання: чи 
той «фундаментальний» песимізм своєю чергою не загострював 
сприйняття конкретної абсурдності конкретного суспільства?

Це діалектичне співвідношення має і свій національний вимір. 
Філософський, загальноісторичний песимізм має у Василя Сту- 
са щедре українське підживлення, з українського трагічного до
свіду. Чи, може, й виростав на цьому українському ґрунті, лише 
знаходячи підтвердження й покріплення у світовій історії, на яку 
екстраполюється:
...Протрухлий український материк 
росте, як гриб. Вже навіть немовлятко 
й те обіцяє стати нашим катом 
і порубати віковий поріг, 
дідівським вимшілим патріотизмом...
Це твердь земна трухлявіє щодня, 
а ми все визначаємось. До суті 
доходимо. І, господом забуті, 
вітчизни просимо, як подання.

Тут уже чується і тута за дією в ім’я України як виклик забарному 
самоозначенню чи, принаймні, як трагічний коментар до нього...

Моторошна містерія української долі дістала конгеніальне собі ви
раження в поезії «Чого ти ждеш? Скажи — чого ти ждеш?» 
Після Шевченка так про Україну ніхто не казав («о, най свя
титься край проклятий мій»), такої України ні в кого не було 
(«Пустинь України безмежнішає в цьому голосінні...»), хіба в 
Маланюка. На це треба було мати шевченківську звагу. І шев
ченківське право — певно, Стус жив у передчутті такого свого 
права. В сюжеті драматичного роздуму прямо-таки «матеріалі
зовано» жах історичної безпросвітності України і суб’єктивної 
непевності її синів («Там ридає Україна над головою сина: про
щавай. І плачуть там, видушуючи з себе сльозу навмисну, двоє 
ворогів, радіючи, що син той не любив ні України, ні землі, 
ні неба»)...

І знов-таки: мова про Україну йде не в політично-патріотичному, 
а в історіософському й екзистенціальному сенсі, масштабі. Як 
ото було й про принципову нереалізовність свого «Я». І до кого 
звертається поет зі своїм запитанням: «Чого ти ждеш? Скажи — 
чого ти ждеш?» До  себе самого? До свого антипода? До України? 
До її апокаліптичного ворога — «демона зла»? Все переплелося 
в цьому видінні, і немає ясності в ньому, як і в долі України, 
є лише гнітюча, болісна незбагненність. Вона, одначе, і поро
джує волю протистояння силам заглади, волю бути.
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Нагадаємо: це були 60-ті роки, власне, вже кінець їх. Свідкам тієї 
доби неважко зрозуміти, наскільки випадав Василь Стус із 
панівної суспільної атмосфери, наскільки не відповідав держав
но застосованим до літератури критеріям. Навіть порівняно із 
«класичним шістдесятництвом» він разюче вільніший у своєму 
духові, незалежніший і безстрашніший у невблаганному думан
ні. Тож не дивно, що ті, від кого залежало, друкувати чи ні, 
були просто шоковані, і вагатися їм не довелося. Адже йшло 
подальше гарячкове закручування гайок, а тут цей дивак чи то 
зухвалець... І навіть ліберальна добромисність трохи торопіла 
перед такою пристрасно-крижаною одвертістю: де ж оптимізм, 
де бадьорість, де заклична надія, навіщо такий гнітючий тон?.. 
Насправді ж така поезія, безстрашно занурюючись у безодню 
буття, поглиблює його розуміння, гуманістично позначає його 
сліпий трагізм і тим облагороджує людину, гуманізує сприйнят
тя непідвладного їй світу, вигранює духовне «Я». Але як було 
зрозуміти це тим, хто на мистецтво дивився як на засіб агітації 
за дострокове виконання п’ятирічних планів! А втім, може, 
саме вони добре розуміли небезпеку, яку становила вільна люд
ська думка для їхньої всесвітньоісторичної в’язниці духу.

Проте була ще одна обставина, яка зробила публікацію поетичних 
творів Василя Стуса практично неможливою. В останні дні серп
ня 1965 року влада провела серію політичних арештів у Києві, 
Львові, Івано-Франківську, Луцьку та інших містах. Жертвами 
арештів стали національно активні представники творчої ін
телігенції, в тому числі Іван Світличний, Панас Заливаха, 
Михайло і Богдан Горині, Валентин Мороз. 4 вересня в київ
ському кінотеатрі «Україна» під час урочистої прем’єри славет
ного фільму Сергія Параджанова «Тіні забутих предків» частина 
публіки влаштувала акцію протесту проти арештів. Активним її 
учасником став Василь Стус, і з того часу він опинився на особ
ливому рахунку у відповідних органів. А далі досьє на нього 
постійно зростало, оскільки він брав участь у несанкціонованих 
літературних вечорах, підписував листи з протестами проти 
чергових політичних репресій, читав недозволену літературу 
тощо.

Неможливість друкуватися Василь Стус сприймав зовні спокійно, 
але насправді це, звісно, дуже пригнічувало його. Фактично 
система позбавила його не лише права реалізувати продукт 
своєї інтелектуальної праці, а й права на саму цю працю. А на 
прожиття мусив заробляти, влаштовуючись на різні випадкові й 
тимчасові посади не за фахом, — після того, як його відрахува
ли з аспірантури Інституту літератури за участь в акції 4 вересня
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1965 року. Відлучення від улюбленої праці, муки вимушенбго 
німування (точніше: постійне заглушування голосу) сприяли 
радикалізації поглядів, інтересові до «самвидаву». Система наче 
навмисне намагалася будь-що зробити зі Стуса свого принци
пового противника. Але він ще не втрачає надії врозумити вла
ду, переконати її в тому, що раціональне розв’язання наболілих 
проблем було б в інтересах усіх, усього суспільства. В листі до 
ЦК КПУ та КДБ при Раді Міністрів УРСР від 28 липня 1970 року 
він пише: «Певен, що сьогодні є багато таких питань, необхід
ність розв’язання яких майже однаково відчувають О. Солже- 
ніцин і Ю. Андропов, В. Нікітченко і В. Мороз, В. Козаченко і 
І. Дзюба, І. Світличний і М. Шамота. Потреба здорового діало
гу все зростає [...] Відсутність потрібного діалогу створює пре
красний ґрунт для перебільшення незгод, розбіжностей. Кожен 
із учасників мовчазної дискусії сприймається ніби через збіль
шувальне скло. Людина, що має іншу позицію, сприймається 
протилежною стороною за... ворога! ...Ненормальні умови ціл
ком закономірно продукують “ворогів”, приводять до крайньої 
поляризації».

Варто звернути увагу на це: не Стус шукав конфронтації, як запев
няли репресивні органи і як, на жаль, уявляють справу ті, хто ду
має, що «героїзує» Стуса, приписуючи йому принципову анти- 
радянськість від самого початку, добровільний вибір на користь 
непримиренної боротьби. Стусові нав’язували конфронтацію, 
нав’язували політичну боротьбу, як і багатьом, може, більшості 
з тих, хто просто закликав до розуму і порядності, до пошану
вання прав людини і до громадянського порозуміння. Інша 
річ — і в цьому драма нашого суспільства, — що й така — швидше 
моральна, ніж політична — позиція була небезпечною для ре
жиму і об’єктивно ставала формою його заперечення, яке посту
пово набирало таки політичного характеру. Цинічна влада, 
вірячи у всесильність репресій, фактично провокувала своїх 
громадян, перекриваючи всі шляхи до порозуміння, до діалогу 
і люб’язно «пропонуючи» лише один шлях: до протистояння 
(крім капітуляції, звісно).

Десь уже незадовго до арешту, в середині чи в другій половині 1971 ро
ку, Василь Стус написав листа до Президії Спілки письменни
ків України та до ЦК КПУ — в справах літературних. У ньому 
він обставав за своїх ровесників, позбавлених доступу до друко
ваних органів, приречених на мовчання, говорив про втрати, 
яких зазнає українська література, про гнітючу атмосферу в 
Спілці, звертався до почуття обов’язку*й совісті її керівників. 
Цей лист (до речі, на жаль, ніде досі не опублікований, мабуть,
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втрачений, хоч у судовій справі він є) — ще один доказ того, як 
Василь уболівав за стан нашого культурного життя і як уперто 
шукав можливостей конструктивної дії на легальному рівні. Але 
й цей «крик душі» слідчі органи кваліфікували як зловмисну 
антирадянську пропаганду.

Якось восени 1971 року до Києва приїхав зі Львова Вячеслав Чор- 
новіл і побажав зустрітися у вузькому колі для обговорення 
перспектив українського національно-культурного руху. Зустріч 
відбулася в будиночку, де мешкав Василь Стус (у київському 
передмісті Святошине, на вулиці Львівській). Крім господаря 
та гостя, були Іван Світличний, Євген Сверстюк і я. Звичайна 
товариська розмова в очах перестрашених (чи надто запопадли
вих) шпиків набула характеру «конспіративної змови», і, мені 
здається, саме тому, що зустріч відбувалася на квартирі Василя 
Стуса, він був поставлений на особливу «замітку».

Заарештували Василя Стуса, як і багатьох його друзів, пам’ятної 
ночі з 12 на 13 січня 1972 року. Слідство все зробило, щоб 
професійні заняття літератора кваліфікувати як антирадянську 
діяльність, а самого поета — як особливо небезпечного держав
ного злочинця. Разюча несправедливість і глухий цинізм «пра
восуддя» назавжди змінили внутрішню орієнтацію Василя Сту
са. Він побачив перед собою катів, катівську владу, і вже не 
шукав порозуміння з нею чи діалогу, а відповідав тільки пре
зирством, викриттями і рішучістю вистояти. А побачене й пере
жите в тюрмах і таборах висталило цю рішучість.

Не була така доля фатально призначеною йому. Він народився для 
праці, для творчості. І все могло б скластися інакше, якби вла
да і суд не були такими безглуздо жорстокими...

Поетичне Слово стало причиною Василевої біди, за Слово його 
тяжко покарано. Але воно ж, Слово, віддячилося йому тим, що 
додавало сили і гордості за найтяжчих умов.
...Ще виживу, вистою, викричу Я  —  

допоки поглине мене течія.
Хай світ збожеволів, та розум ясний 
і зісподу входить у витлілі сни.
Ще треба терпіти і марне — клясти.
Лиш ти мене, Господи-Боже, прости!

І під час слідства, в камері слідчого ізолятора КДБ у Києві, і в конц
таборах, і на засланні Василь Стус використовував кожну віль
ну хвилину і всяку найменшу можливість для читання й писан
ня. Формально йому не було заборонено «писати і малювати», 
але фактично за це переслідували і відбирали та знищували чи
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конфіскували написане. Проте завдяки Василевим друзям Чи-”  
мало його віршів збереглося і потрапило на волю. Разом із де
якими ранішими вони склали збірку «Палімпсести», видану 
1986 року на Заході зусиллями видавництва «Сучасність» (упо
рядкування Надії Світличної, яка врятувала і зберегла багато 
текстів; передмова Юрія Шевельова). Назва збірки належить 
самому Стусові, і, як завжди у нього, вона багатозначно сим
волічна. Палімпсестами називалися пергаменти, на яких стерто 
старий текст і написано новий, крізь який, однак, старий може 
інколи проглядати. Отож що: ствердження важливості нового 
письма, що верховенствує над старим? Натяк на те, що під верх
нім шаром треба шукати спідній, глибший, потаємний? Заклик 
бачити співвідношення старого і нового, драматичний розви
ток? У всякому разі — не просто літературознавчий термін у 
буквальному значенні...

Уже не раз говорилося про найочевидніше у Василя Стуса: ціліс
ність його особистості. Михайлина Коцюбинська в передмові 
до першого радянського видання Стусової поезії («Дорога 
болю», 1990) зауважила, що Франкове визначення: «ціла люди
на» — нікому так не відповідає, як Стусові. І це слушно. Але... 
Тільки в певному значенні: у значенні моральної несхитності 
життєвої позиції, громадянської і побутової поведінки. Тобто, 
це стосується «зовнішньої» людини, людини дії. Але на рівні 
світогляду і світопочування, у внутрішній, духовній структурі — 
він у постійній боротьбі із самим собою, у самонез’ясованості 
та самоневіднайденості... І саме це дає отій його «зовнішній» 
цілісності таку глибину, ціну і переконливість, як, може, ні в кого 
в українській поезії, та й не тільки в українській. І лише з усієї 
сукупності суперечних рефлексій вимальовується цілий образ 
Поета — людини, яка жила в найскладнішу добу історії і в най
тяжчому для людської совісті суспільстві.

Він не крився з тим, що носив у собі, не боявся і перед українством 
постати таким, яким українському поетові «не личило» поста
вати, — і в цьому теж мужність, стоїцизм.

І патріотизм його мужній не лише протистоянням ворогам України, 
а й протистоянням її синам. І в патріотизмі цьому не лише і не 
так традиційні тони — бадьорі, закличні, грізні, войовничі, — 
як сумні, розпачливі, стражденні й стоїчні: «Терпи, терпи — 
терпець тебе шліфує, сталить твій дух — отож терпи, терпи...» 
Це не той патріотизм, до якого ми звикли. Мабуть, і патріотиз
мом це назвати важко — це набагато складніший комплекс почу
вань і поглядів. Але це те, що робить проблематику України зро
зумілою людям будь-якої нації, а інтерпретацію -  прийнятною,
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самоусвідомлення ж сучасного українця — співмірним із само
усвідомленням світової інтелектуальної еліти: хоч і неоднако
вим за змістом та характером, але якісно рівноцінним. Як і вза
галі світопочування Ваісиля Стуса рівноцінне світопочуванню 
«планетарної» людини другої половини XX століття.

Треба мати на увазі й те, що Стусове переживання України народ
жувалося і діялося також і в гнітючій атмосфері нашої тодішньої 
патріотичної буденщини. Так, так. Було відродження 60-х ро
ків, було натхненне «шістдесятництво», були ентузіазм, само
відданість... Але були й безпомічність у практичних справах; 
і брак людей діла, натомість ряснота патріотичних плакальни
ків, надто за патріотичною ж чаркою; і були нескінченні, без
плідні й одноманітні до нестерпності балачки про мову, мову, 
мову... що заступали собою все світове життя. Дуже добре 
пам’ятаю, яким обридлим було все це і для всіх нас, і для Василя 
Стуса. Для нього особливо... Якими принизливими, а часом і 
гидкими бували спотворені форми українського патріотизму за 
умов абсолютного антиукраїнського терору. Як важко було 
поєднати в собі людину на повен зріст і українця-патріота. І як, 
проте, неможливо було для українця бути людиною, не бувши 
патріотом. Василь Стус вертав українське до вселюдського, 
світового, а вселюдське, світове привертав до українського... 
А отой маячливий абсурд, трагічна пародія національного псев- 
доіснування відбилися в несамовитих гротесках Василя Стуса.
Довкола мене цвинтар душ 
на білім цвинтарі народу.
Бреду в сльозах. Шукаю броду...

Свіча горить. Горить свіча — 
а спробуй, відшукай людину 
на всю велику Україну.
Мигочуть тіні з-за плеча.
Безмовні тіні. На лиці 
лиш очі і уста безгубі.
Шепочуть: ми підданці згуби, 
і мерзлі сльози на щоці.
Ми розминулися з життям.
Не тим, напевне, брались шляхом 
і марне марим вороттям 
на первопуть свою.

Стус веде по-шевченківському безоглядну розмову з Україною на 
«ти» — на це дали йому право його любов і його страждання за 
неї. Його мова до українства сповнена тяжких осудів, однак ці 
осуди сприйме лише душа співвідповідальна. На жаль, ті, кому
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адресуються пекучі докори, здебільше глухі й не схильні до До
чування вини...

У поезіях табірного п’ятнадцятиріччя біль розлуки з Україною по
ступово стає болем очужіння. В цьому одна з відмінностей 
Стусової поезії від Шевченкової — за всієї глибокої спорідне
ності ідеї України, за високої міри Стусової спадкоємності 
щодо Шевченка. Але що таке це очужіння? Не поет відсторо
нюється від України, а Україна немовби чужіє до нього і до 
самої себе, втрачає себе саму. Таке особливо гостро бачиться 
йому під час короткочасного повернення на батьківщину, в ан
тракті між двома арештами: «...І стала невпізнанна уся моя 
батьківщина кохана, що знаною здавалася здаля... І світ нехит
рий, в якому люди не живуть, а сплять, проблискує густою чорно
тою, що стала мов закляття над тобою»; «Яка нестерпна рідна 
чужина, цей погар раю, храм, зазналий скверни! Ти повернувся, 
але край не верне — йому за трумну пітьма кам’яна. Як тяжко 
нагодитися й піти, тамуючи скупу сльозу образи. Радійте, лицемі
ри й богомази, що рідний край мій — царство німоти».

Як не зрозуміти цей безжалісний, але справедливий рахунок люди
ни, що взяла на себе такі муки за гідність образу України і ба
чить велике самозневажання роду. Ще й раніше бачити таке 
самозневажання, самонищення було йому нестерпно, і в ньому 
піднімався гнів: «Спаскуджене парсунами п’яниць, розпусни
ків, повій, заброд, ссавущих і пришелепкуватих землячків, це 
грішне без гріха глухе містечко тряслось, гойдалось, мов драго
вина, під шептами байдужих баляндрасників, волівши догодити 
всім і вся, — яким війнуло холодом на мене в цій вичужілій 
вітчині...»

Очужіння переходить у заперечення: «нема мені вітчизни». Вітчизна 
не тільки «зраджена», а й «зрадлива». В ній «разить мене од 
запаху трутизни». Таких убивчих слів у Стуса багато, але не 
можна їх брати на віру поза контекстом. Адже це — лише один 
із актів у шаленій драмі почуття, драмі любові до України і 
страждання за неї. Навіть кленучи, як Шевченко, він, як і 
Шевченко, не може і не хоче позбутися її влади над собою, як 
і кари за неї. Те, що він проклинає, — це минуще і спотворене 
в Україні. А те, в ім’я чого він проклинає Україну минущу, 
спотворену, рабську, — це Україна вічна, Україна істинна, 
Україна жива. І якій сам дає життя:
Я єсмь, Вітчизно, як і ти, — 
єси на всевіки і віки.
Бо з мого крику рвуться ріки 
цнотливої, як куля, мсти.
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Пливка складність, пекуча суперечність образу України, розтрою- 
дженість почування України у Василя Стуса — це складова час
тина всього його трагічного самопочуття. Мабуть, не просто 
частина, а осереддя. З цим пов’язане й особливо напружене, 
невідступне звучання в нього мотиву самоти — одного з вічних 
мотивів світової поезії.

Зазвичай у поезії тема самоти випливає з природного для розвине
ного людського духу відчуття своєї осібності, нездоланності 
іманентних духовних бар’єрів і труднощів соціальної самореалі- 
зації. Але особливо загострюється через несприятливі обстави
ни долі, політичне вигнанство тощо (таких прикладів у світовій 
поезії багато — від Овідія до Міцкевича, а як далі — то до 
Хікмета й Маланюка). Одне з найглибших у світовій поезії пе
реживань самоти знайдемо у Шевченка. У нього воно зумовле
не не лише природою могутнього духу, а й особистою долею, 
особистим і національним сирітством та неприкаяністю, відлу- 
ченістю від України і проблематичністю існування самої України. 
Стус і в цьому дуже близький до Шевченка. Але в нього самота 
посилена і отим «очужінням» України, запереченням її в її то
дішньому стані (таке було і в Шевченка, але в Стуса, відповідно 
до історично складнішої картини реальності українського су
спільства другої половини XX століття, — складніший і полі
тичний та моральний «рахунок» до нього); і, нарешті, відчуттям 
трагічного розходження між собою, який стає дедалі безогляд
нішим у прагненні до мети і твердішим у самозреченні, та при
борканою, притихлою Україною доби тихого терору і тотальної 
«стабілізації». Оця остання обставина, помножена на Стусів 
суб’єктивний духовний максималізм, і породжувала оте: «О Боже 
мій, така мені печаль, і самота моя — така безмежна, нема — 
вітчизни», і оте: «твій шанталавий, без’язикий і недорікуватий 
люд»; і призводила до того, що він часом подумки — в почуван
ні абсолютної самоти — відсторонював себе і від найближчих 
друзів, — хоч саме в солідарності з ними, у спільному страж
данні за Україну, в самій Україні і знаходив подолання тієї са
моти і смерті:
Зрадлива, зраджена вітчизна в серці дзвонить 
і там росте, наш пригнітивши дух.
Ви, нею марячи, зазнайте скрух і скрух — 
і най вас Бог, і най вас Бог боронить.
Розкошлані на всіх вітрах вагань, 
як смолоскипи молодого болю, 
в неволі здобули для себе волю, 
ногою заступивши смертну грань.
Щедрує вам безсмертя щедрий вечір
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в новій Вітчизні — по громадді спроб. ~ "
Отож не ремствуйте, що вам на лоб
поклав Господь свій світлий перст нищівний.

У Стусовому переживанні самоти є і «позаісторичне» — відгомін 
особливого індивідуалістичного світосприймання, підсиленого 
впливом індивідуалістичної ж та екзистенціалістської філосо
фії, яку він з інтересом читав (Ніцше, Ортега-і-Гассет, Гайдеґґер, 
Сартр та ін.). Але, правду кажучи, метафізована проблема само
ти у західних інтелектуалів здається філософською грою (хай і 
хоч якою глибокодумною) перед реальним досвідом Василя 
Стуса, перед його пекельним «стоболем», «семигорами горя». 
І його розпачливе: «Немає світу. Я існую сам» — це не плід 
високих філософських спекуляцій, а справжній стан духу за 
умов цілковитої байдужості світу до долі не лише окремої лю
дини, а й цілого народу. Але також і перебирання на себе всьо
го тягаря відповідальності й кари, звага бути собою всупереч 
силам усього світу.

Буття собою означало для Василя Стуса протистояння не лише 
світові (світові зла), а й... собі самому. Внутрішню боротьбу і 
долання роздвоєності. Це здається парадоксальним, неймовір
ним: такий алмаз громадянської мужності — і якась роз
двоєність, внутрішнє сум’яття? Але це неймовірне хіба для того, 
хто гадає, що подвиг чиниться сам собою, а не свідомим зусил
лям. Почитаймо уважно і придивімося до отієї постійної внут
рішньої незгідливості із самим собою: «розбратаний сам із со
бою...»; «Деперсоналізація душі: один як перст стою себе супро
ти (супроти себе сам стою супроти)»... Характерне оте: супроти 
себе самого він стоїть сам — «один як перст». Тобто: вже ніхто 
не міг йому нічого закинути — на такій моральній височині він 
був, — але сам він і далі чимось собі дорікав і чогось від себе 
вимагав. Затята воля верховенствувала над серцем і розумом, 
давала їм напрям. Він пильнував себе самого. Часом звертався 
до себе у хвилини, що здавалися йому хвилинами слабкості, 
і власним словом употужнював власний дух (див., наприклад, 
разючу своєю оголеністю рефлексію, що починається словами 
«Це просто втома...»). Але то не слабкість і не втома. То надмір
ність покладеного на себе тягаря. І зрідка прохоплюється бла
гання:
О Боже, тиші дай! О Боже, тиші!
Ця самоокупація душі, 
оця облуда людяності, може, 
страшніша за злочинство, ця жага 
самотерзання в вимерлому світі
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на і іівречей-напівлюдей, цей крик 
ізрунтаного серця — то занадто 
нестерпно для людини. Тиші дай, 
мій Господи! Зніми з душі бажання 
нових чинінь...

Але те бажання — дужче за нього... Колізія між розумінням надмір
ності своїх вимог до самого себе і неможливістю вмалити їх 
виливається в благання до Бога не лише погамувати бодай тро
хи «жагу самотерзань», а й внести у світове життя більшу мо
ральну ясність: «Значи справжніші межі між смертю і життям, 
між днем і ніччю, між правдою й брехнею [...] А земля занадто 
змістилася з орбіти [...] Надто мало землі для духу...»

Подеколи Стус говорить із собою, як з іншим, і власне життя здаєть
ся йому несвоїм. А своє — непрожитим. І мучить мука непрожи
того життя («...і розминувся ти з собою...»; «той недобутий час 
мене пече...»). Він прагне звільнитися від випадкового й накину
того, відшукати свою початкову сутність: «Хай почекає час, аби в 
безчассі я вдруге міг постати, коли всі водіння вщухли...» Це знов- 
таки один із вічних мотивів великої світової поезії, і Стусові 
рефлексії самоочужіння мають і філософсько-екзистенційний 
зміст: невіднайдення самого себе. Ця метафізична проблема наби
рає і простішої форми: кожен живе несвоїм життям у тому значен
ні, що невблаганні й несподівані обставини або не дають здійсни
ти життєву програму, або відтручують лінію долі геть убік від за
міреного напрямку. Але у Стуса ота чужість власного життя має й 
інший, страшніший сенс. Адже доля переінакшена тут не якимось 
випадковим збігом обставин і не філософською абсурдністю бут
тя, а насамперед колосальною знищувальною енергією дияволь
ської держави... Ні, не хотів Василь такої долі, вона йому і самому 
часом незрозуміла, але «щось» диктувало йому бути саме таким, 
і що таке те «щось», його поезія сказала...
0  не дивуй, о не дивуй мені — 
моє життя для тебе незбагненне.
Воно й мені чуже — і не про мене 
чужіти в чужаниці-чужині,
де я зацвів у потойбічні дні
1 щедро попускаю закрайсвіту 
свою одляглу душу, часом криту 
усесвіту великого на дні.
Коли з’являється в солодкім сні 
моя Вітчизна майже призабута — 
о, як тоді морозять душу пута!
О вирвись, вирвись, вирвись!
Але ж — ні.
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Тюремні й табірні вірші Василя Стуса, крім усього іншого, дають 
світової міри картини психологічного стану в’язня, психологіч
ної суті самого ув’язнення як форми катування: «Весь обшир 
мій — чотири на чотири. Куди не глянь — то мур, куток і ріг. 
Всю душу з’їв цей шлак лілово-сірий, це плетиво заламаних 
доріг». Або: «Напевне, приписали до майна тюремного уже й 
тебе самого — всі сни твої, всі мрії, всі думки, завівши до реєс
тру потайного і зачинивши на міцні замки». Часом поетичне 
відтворення самопочуття сягає точності медичного діагнозу: 
«...Хоч силоміць ув очі засилюй сон! Привиддя постають... [...] 
Не кукайте, криваві зозулі, над бідною моєю головою, коли ві
конце обснувало млою, коли мені так тяжко без землі, зависло
му у вертикальній трумні. О кружні кроки, скрадливі й безшум
ні!» Це кроки невидимих, але щосекундно присутніх і незримо 
в тебе націлених наглядачів — кроки, що обрамлюють сталевою 
биндою, як наручниками, всі найпростіші й найскладніші ду
шевні рефлексії в’язня. Але — парадоксально: «Як моторошний 
сон — ці дні і ночі пригнічують мене і додають безмежних сил». 
Це — парадокс поета. Визнання зродилося в контексті суто 
психологічних переживань тюремного побуту і самого перебу
вання в тюрмі — начебто без участі політичних емоцій та сим
волів віри. Вони десь у глибині, незримі.

Мабуть, сили додавало Василеві Стусу й те, що він — поет від Бога 
і як поет міг увічнювати свої переживання у слові, що давало 
відчуття вищості над долею і влади над страхом смерті: не зник
неш безслідно, залишиться Слово, в якому і ти, і твої болі, 
і твій світ, і твоя вищість над ворогами й катами...

Коли говорять про чиюсь мужність і самопожертву, не завжди уяв
ляють, що за цим стоїть. Адже не тільки Василева доля вирішу
валася. Наскільки простіше було б, якби кожен відповідав тіль
ки за себе і брав на себе тільки свій біль. Та не про себе думає 
людина в тюремній клітці...
Скільки набилося туги!
Чим я її розведу?
Жінку лишив на наругу,
Маму лишив на біду.
Рідна сестра, як зигзиця,
Б’ється об мури грудьми...

Розумів, що іспитує не лише себе: «Тож іспитуй, як золото, на про
бу коханих, рідних, друзів і дітей: а чи підуть крізь сто твоїх 
смертей тобі услід?» Може — жорстоко. Але — не його вина. 
Мучився їхніми муками не менше, ніж вони — його. Не знаю, 
чи є в світовій поезії такої сили слова болю за рідних, яких
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мимоволі прирік на горе. Знову і знову його душа чує страждан
ня матері, дружини, батька, сина:
Колодязь, тин і два вікна сумні, 
що тліють у вечірньому вогні.
І в кожній шибі — ніби дві жарини -  
журливі очі вставлено. Це ти,
0 пресвята моя зигзице-мати!
До тебе вже шляхів не напитати
1 в ніч твою безсонну не зайти.
Та жди мене. Чекай мене. Чекай, 
нехай і марне, але жди, блаженна.
І Господові помолись за мене.
А вмру — то й з того світу виглядай.

А як страшно сказано про сина: «...і син біжить, як з горла кров бі
жить». А з якою тяжкою виною сповідується до дружини, просить 
прощення, — але того, що за виною, зректися йому несила...

Хто відчує отой біль за найрідніших людей, оту вину за те, що по
кинув їх напризволяще, оту безсилість чи неможливість заради
ти їм, — і все це безмірно загострене видимою можливістю лег
шого вибору, — той бодай наблизиться до розуміння і співпере
живання тяжкого й неповоротного Василевого рішення:
...мороком горло огорне — 
ані тобі продихнуть.
Здрастуй, бідо моя чорна, 
здрастуй, страсна моя путь.

Бо — «відчайдушно пролягла дорога несамовитих».
...У світовій поезії немало пекучих болей і оскаржень, породжених 

душевними муками і фізичними стражданнями поета. Але на
вряд чи хто міг сказати про себе: «Біда так тяжко пише мною, 
так тяжко пише мною біль...» Це вже інша якість вираження 
терпінь. Не словами про біль, а самим болем. І яким мав бути 
той біль, що народжував уже не просто слова, а саму звукову 
матерію болю: «Ой, як та біла бідота боліла, о як боліла біла бідо
та», «і вже болить душа, на дуб здубіла», «розлука, ствердла на 
бурштин», «горлом, окривілим од крику», «твій біль пелехатий», 
«стобіль», «о семигори горя», «дибиться гора Терпінь», «бо в горлі 
застуда, у грудях пітьма, і світ обступає стокрик — Колима», «цей 
паверх терпінь», «як мені небеса болять, коли я їх нечую....»

Але це не просто анатомія болю — аж до агонії душі, коли ця душа, 
до крові оббита в лабіринтах страждань, безнадійно б’ється об 
глухі мури світової байдужості. 1 не просто картина світу через 
призму страждань, хоч і це є: «тугий небокрай, погорбатілий з 
люті гірких дорікань...» Та тут і інше: власне страждання поєд
нане зі стражданням Вітчизни; тут узагальнений образ мук
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людства; тут страждання за всіх: «...та кожного кривда мене Є&- 
піка...» І це знімає ймовірне заперечення: чи може бути поезія 
страждання, поезія болю? Це — Страсті по Василеві Стусу. Або 
Страсті по Людині, яка кликала: «посвітися, ясен болю мій».
І: «Де ти єси, де ти єси, Велика моя Скорбото, Матере?»

В останні роки Стусова поезія дедалі більше говорила про Смерть. 
Це для нього не тема, не теоретичний постулат. А те, що стояло 
перед очима постійно. Не треба ображати поета припущенням, 
що йому незнаний був страх смерті і що не шкода було проща
тися із життям. «...Кривавим оком світиться одчай... То все твої 
страхи, страхи, страхи»... «На хижім вітрі чезне й ниций страх» 
у цьому образі вгадується міра випробувань, перед якими від
ступав страх: коли гартувалася воля. І було: «І все ж — життя, 
не смерть боготвори», — аж поки страждання і чин вибору ви
лилися в оце благання: «Наблизь мене, Боже, і в смерть угорни, 
пірну я у тебе, ти в мене пірни...»; «дай можновладну смерть»; 
«...радісно вмерти, бо світ цей сліпий, бо суще не любить жи
вого». І це вже в сходженні на Голгофу («тож до Голгофи гу
биться узвіз...») сказалося: «Як добре те, що смерті не боюсь я...»

Подолання страху смерті, як і здатність вистояти у випробуваннях 
надлюдської міри, можливі у стані покликаності, відчуття якої 
взагалі було властиве Василеві Стусу, а в останні роки опанува
ло ним. Покликаність ця подвійна — і Вітчизною, Україною: 
доля «в беручке багаття України мене, за руки взявши, пове
ла», — і Богом: «То є Господній перст», «...на лоб поклав 
Господь свій світлий перст нищівний»; «Я вступаю, Боже, 
в царство твоє». Аж до такого: «В мені уже народжується Бог...» 
Але тут не про гординю йдеться, не про богорівність, а про те, 
що Бог входить у душу, «і поступово одміняє душу», і готує її до 
«блаженної миті раптового самоспалення»...

А взагалі Стус, як і Шевченко, веде напружений і складний діалог 
із Богом («Ти надто щедрий, Боже, — стільки жаху вергаєш на 
мале моє життя...»), в якому є і оскарження (знов-таки — як і в 
Шевченка, за долю України). Але то вже тема окремої статті. 
Як і аналіз Стусової поезії в контексті світової лірики роман
тичного песимізму та екзистенціалістської літератури і філософії.

Тут тільки зауважу, що характерний для романтичного світосприй
мання і романтичного мистецтва конфлікт між мрією і життям, 
високими пориваннями мислячої і чуттєво витонченої душі та 
брутальністю світу — у Стуса ускладнений за рахунок, з одного 
боку, акцентованого філософами XX ст. сприйняття драми бут
тя і самоти людського «я», а з іншого — перебування в нелюд
ській системі суспільства з її тотальним запереченням особис
тості, як і особистості збірно-національної — України. Отож світова
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скорбота, світовий біль романтиків набирають складнішого 
змісту, обтяженого рефлексіями історіософського і політичного 
плану в конкретнішій формі. Хоч стоїть, хай і по-інакшому, 
проблема трагічної недовершеності, недосконалості світу; хоч, 
як і в романтиків-песимістів, трагічне сприйняття життя стає 
запорукою протистояння злу, оборони гідності людини, стій
кості, непіддатливості.

Філософи екзистенціалізму, які не раз зверталися до поезії для під
твердження своїх поглядів (згадаймо есей Мартіна Гайдеґґера 
«Гельдерлін і сутність поезії»), знайшли б найбагатший матеріал 
у В. Стуса. Але у нього ж, на мій погляд, — і певне заперечення 
або подолання екзистенціального світопочування. Воно в тому, 
що головні антиномії проблеми екзистенціалізму (життя — смерть, 
існування як буття для смерті; самота — комунікація; страх — 
рішучість; закиненість у буття — осягнення свободи; екзистен- 
ціал -  безособове) Василь Стус розмикає в переживання долі 
свого народу і в належність йому, в подвиг задля нього. Не ка
жучи вже про те, що поряд зі Стусовою злитністю вічних мук 
думки і невідкличних реальних страждань людини і народу — 
філософські муки романтичного песимізму й екзистенціалізму 
можуть здатися, сказати б, інтелектуально «самонакликаними». 
Як перед стражданнями Стефаникових селян бліднуть муки ін- 
телігентів-індивідуалістів європейської прози початку століття.

Мало не загальновизнаною стала думка, популярна і серед блиску
чих літературознавців, і серед не дуже обізнаного зі Стусовою 
поезією загалу: мовляв, якби не стражденна доля його, ми б не 
мали такого поета; якби не тюрма і каторга, Стус не став би, 
тим, ким став, ким є. «Тоді б Україна не мала Поета» — ця 
фраза кочує з однієї газетної статті в іншу. В ній хочуть висло
вити любов до поета або возвеличити його, але в ній несвідо
мий цинізм. Мовляв, брежнєвські кати, скалічивши Стусові 
життя, зате вчинили нам великого поета...

Наважуся заперечити. Я трохи знав Василя Стуса і принаймні щодо 
одного в ньому можу бути свідком — це був інтелект могутній 
і тонкий, і притому інтелект постійно самовдосконалюваний і 
самонарощуваний, з безмежними можливостями самовдоско
налення і самонарощування. І зрозуміло, що за нормальних 
умов ці можливості розвинулися б у такій повноті, якої годі й 
уявити. А що не було б того болю й страждань, які є в поезії 
Стуса, то й це ще хтозна. Підстав для страждального сприйнят
тя життя йому б вистачало і поза цим. Адже терпів він не тільки 
за себе, а й за Україну, мучився і недосконалістю людини, і ста
ном людства, і вічними трагічними загадками буття... Зате були
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б, крім цього і поза цим, іде якісь інші, вже невідтворні сфери 
його духовної діяльності та форми поетичної творчості.

Коли пишеш про таких людей, як Стус, мусиш насамперед поста
вити собі запитання: чи маєш моральне право? Це стосується 
кожного, а мене — якщо йдеться про Стуса — особливо. Я не 
одразу зважився...

До 1972 року в мене були близькі дружні стосунки з Василем. Після 
арешту, його і мого, наші дороги розійшлися. Бо все-таки ми 
були різними — не лише вдачею, а й поглядами. Я обрав шлях 
компромісу, він — непримиренності. 1975 року він написав «Від
критого листа до Івана Дзюби». Як розповідав мені син його, 
Дмитро Стус, він пізніше жалкував, що написав цього листа і 
що його опубліковано. Як на мене — дарма жалкував. Сказав те, 
на що мав право і що повинен був сказати. Я міг би щось запе
речити, щось пояснити, але сам собі я говорив більше і тяжче.

Однак я знаю й інше. Знаю свідчення його найближчого друга по 
табору Михайла Хейфеца в його книзі «Українські силуети» про 
Василеве ставлення до мене вже в ті табірні роки. І пам’ятаю 
останні рядки з того Василевого «відкритого листа»: «...я й сьо
годні не можу відвернути від тебе свого погляду».

Він не воював зі мною. Він говорив до мене. І це дає мені право 
говорити до нього. І не лише словами, а й ділами. Закінчиться 
ж наша розмова аж там, де ми знову зустрінемося.

(5 квітня 1991 р.)
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Єдген І  Здається, не так давно входили в літературу Євген 
ГUUQDO — 1 буцало, Володимир Дрозд, Валерій Шевчук, вно- 

* І  сячи новий струмінь у нашу прозу. А вже творчий 
‘  шлях кожного з них добігає знаменної чвертьві

кової позначки. І вже важко уявити сучасну укра
їнську прозу без їхніх імен, без їхніх творів. 

Доробок Євгена Гуцала — один із найбагатших кіль
кісно і найрізноманітніших жанрово в сучасній україн

ській літературі. Понад двісті оповідань, майже два десятки 
повістей, два романи, дві поетичні збірки, п’ять книжок для 
дітей, численні есе, нариси, рецензії в періодиці... Вже й це 
вагомо свідчить про енергію творчості та продуктивність пись
менника, який давно і по праву здобув добру літературну ре
путацію.

Надруковано в журналі «Українська мова і література в школі» (1985, № 11).
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Гуцало постійно привертав увагу критики, про нього багато напи
сано. Але — здебільше про окремі твори, збірки. Намагаючись 
скласти загальне уявлення про весь обшир його творчості, харак
тер літературної еволюції та стильове обличчя у вікових змінах, 
доходимо необхідності починати з бодай короткого огляду 
зробленого ним у різних жанрах. Тут — у «малій прозі», в нове
лістиці.

Для багатьох прозаїків жанр оповідання — це своєрідний трену
вальний майданчик пори літературної молодості. Нагнавши 
м ’язи і обважнівши досвідом, вони виходять на ширше поле. 
Із рвучкого коника новелістики залюбки пересідають у залізо- 
кутий віз ломовика романістики. І лише вряди-годи поверта
ються до колишнього захоплення, нерідко вже й розучившись 
ставити дихання для короткої дистанції.

Та буває й інакше: коли «мала форма» для прозаїка — мов рідна 
домівка, до якої він раз у раз вертається хоч би з яких емпіреїв; 
мов «свято, що завжди з тобою». Такий і Гуцало. Зрештою, саме 
в цьому жанрі здобув найбезсумнівніші свої успіхи і саме йому 
насамперед завдячує своє літературне ім’я.

Звернула на себе неабияку увагу вже перша збірка його опові
дань — «Люди серед людей» (1962). Мабуть, свіжою емоційніс
тю та потягом, смаком до відтворення розмаїтих живих харак
терів, навіть формально наголошеним у назвах і всієї збірки, 
і окремих творів («Іван», «Світлана», «Кесар», «Вожена», «Гор
дій», «Марися» та ін.). Щоправда, часом це були ще не стільки 
характери, скільки шкіци характерів, і не стільки правда люд
ської долі, скільки ефектний епізод. Нерідко молодий автор 
вдавався до ординарної силуваної романтизації, надуманих сю
жетних загострень із банку літературщини («Дорога під хмари», 
«Мати»), що мало компенсувати брак психологічної мотивації, 
недостатню силу переконування характером. Не було ще твердої 
постановки голосу, певної власної інтонації, і не раз прорива
лося пряме наслідування ритмомелодики і синтаксичних конс
трукцій новелістики 20-х років (особливо раннього Головка), 
стилізація під народнопоетичний лад: «То не вітка антонівки 
бамкнула серед ночі, то й не місячний промінь торкнувся...» 
Найкраще вдавалося авторові — і то було симптоматично — 
відтворення або традиційних народних вдач, передусім чистих і 
щирих жіночих («Марта»), або трохи «дивацьких», які, занурю
ючись у життя під гострим кутом суб’єктивної затятості, бачать 
його глибше, своєрідніше, поетичніше, ніж загал.
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Уже дві наступні збірки -  «Яблука з осіннього саду» (1964) та «Хус-' 
тина шовку зеленого» (1966) — засвідчили сформованість Є. Гу
цала як самобутнього новеліста. Оповідання приваблювали при
родністю письма, щирістю авторового стосунку до свого ге
роя — здебільше юнака або дівчини з селянським типом 
емоційності та доброю душевною вдачею, які тільки ще вихо
дили у життя, стикалися з його загадками. Приваблювали яко
юсь «боязкою», ще не роззухваленою поетичністю, м’яким від- 
тіненням краси у самому плині життя, у відчутих душею под
робицях його. Добірною художньою мовою — по-народному 
виразною у персонажів (хоч діалогом автор послуговувався ску
по), виплеканою і стилістично витонченою в автора. Ощадністю 
і місткістю простої оповіді, коли почування і стани душі людсь
кої (а це і був основний об’єкт зображення) дається відчути і 
«доуявити» за якимось одним словом, одним жестом, поглядом, 
здвигом уст, заломом брови, тремтінням голосу. Хоч уже можна 
було відчути і тенденцію до розлогого ліричного витлумачення 
переживань... Це був якийсь щасливий ранок творчості, коли 
прозоро бачиться і м’яко та лунко-далеко мовиться. Бралося 
перші акорди пізнання життя...

Юнаки і дівчата, діти й підлітки з чистою, нічим іще не скаламуче
ною народною вдачею виходили у широке життя, і ще тільки 
прочувалися майбутні незлагоди та клопоти душевні, майбутні 
випробування. А перші зіткнення з недитячою і непестливою 
реальністю озивалися ще тихим спокійним роздумом. Таким 
був — хоч і не виключно, але переважно — світ, який Гуцало 
любив і з яким ішов у літературу.

Згадаймо «Скупану у любистку». Невеличке оповіданнячко, на кілька 
сторінок. І що там у ньому? Та нічого особливого, мовляв... 
Польовий табір тваринників коло дубової посадки. Дядько 
Олекса підвозить конюшину і, скидаючи її вильми, лукаво-бай
дуже, аби розважитись, чіпляється до молодесенької доярки: 
«То ходять до тебе парубки, Вусте, чи не ходять?» Раз питає, 
а потім ще, а потім ще. По-доброму глузує з мовчкуватої дівчи
ни, з її нерозтраченої бездонної соромливості. Та й поїхав собі, 
забув. А в дівчини засоромлення змінилося незрозумілою ту
гою. Підходить молодий тракторист Грицько: «— Здоровенька!»
І раз, і другий, і третій лагідно викликає Вустю на розмову, а та 
лиш мовчить. «—Дивна. Навіть рота не розтулить» ...Скінчила 
доїти. Ще не скоро приїде машина по доярок. Вмилася, ноги 
побанила. І наче несподівано й для самої себе опинилася в дубо
вій посадці, де трактористи. Поспівчувати б Григорієві — бать
ко в нього захворів, так бракує слів. Обом хочеться постояти,
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але розмова не в’яжеться, мовчання гнітить. Попрощалися. 
Вертається Вустя до дівчат. Там, як водиться, — грубуваті жар
ти, натяки. «Ну, які ж вони...» — оті дівчата, старші... І було їй 
дорогою назад самотньо й холодно — не так, як уранці, коли в 
поле їхали і з усіма разом реготала. «Наче вийняли серце...»

А до чого назва: «Скупана у любистку»? Та це між іншим, такими 
словами обмінялися з Грицьком:

«А від тебе любистком пахне.
Вона, ніяковіючи, швидко відказала:
— Це я змила коси в любистку. І вся скупалася...»
Мало що описано і сказано. І багато що. Бачимо цю безмежно 

цнотливу дівочу вдачу, скупану в любистку народної поезії та 
народної душевності. Відчуваємо зародження першого почуття 
і тривоги, якою озивається до неї світ. Здогадуємося, що нелег
ко їй буде в житті — з її совісливою делікатністю, і віримо, що 
не полишить її ота тиха щирість душі...

У перших збірках оповідань герой чи героїня вимальовувалися з 
одного-двох епізодів, у простих житейських ситуаціях, легень
ко, «акварельно» прорисованих; нерідко у м ’якій, приглушу
ваній (ще не розгорнутій, не усвідомленій) колізії з людьми 
старшими — трохи тяжчої вдачі й розважнішої настроєності або 
просто більшого досвіду, відповідальності.

Ось «Багряне листя». Теплий осінній день (як чудово відтворено 
його кількома дотиками мрійливо-радісного пензля!). Старий 
дід викручує соняшничиння на городі. Сусідська дівчина Олена 
навідується позичити кислого тіста. А потім, наче між іншим, 
питає, що пише дідів онук Федір з армії. Дід не дуже тямить, 
чого їй треба. Олена береться помагати дідові, знов питає. А дід 
чи то й далі нічого не розуміє, чи вдає. Так нічого й не довіда
лася Олена, окрім того, що Федір у кожному листі розпитує про 
дідове здоров’я... Теж коротесеньке і наче й геть не вичерпливе 
оповіданнячко, ескіз. Але скільки предметної і психологічної 
картинності! Як живу бачимо дівчину, в якій цікавість і щось 
більше, ніж проста цікавість, змагаються із соромливістю та доб
розвичайністю, переживаємо за її наївні хитрощі, трохи аж зло- 
стуємо із дідової старечої нездогадливості чи байдужкуватості... 
В міру і зі смаком текст насичено простими, але багатомовними 
спостереженнями, що роблять оповідь «стереоскопічною». І бар
ви городу, гра сонячних променів, пошумлювання бджоли — 
це не просто природне тло дії, а сама її емоційна магія. 

Делікатність душевної правди була і там, де Євген Гуцало подавав 
складніші психологічні колізії, як-от у «Інні та Мудрику». 
М’яко, тонко і з якоюсь досконалою викінченістю вималювано
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історію тимчасового очужіння двох люблячих, двох гарних і До
рогих одне одному людей — історію, нікому не видну і навіть са
мими героями не цілком усвідомлювану, яка, сказати б, у дійс
ності майже і не відбулася, а проте... була, бо пережилася: і не 
стільки, може, герої її пережили, скільки ми, читачі. (І пізніше 
Гуцало в багатьох оповіданнях звертатиметься до таких ситуа
цій, коли можливість якогось розвитку подій не стала реаль
ністю житейською, але була реальністю душевного життя, зав
дяки переживанню її як дійсності чи як загрози.)

За цією подумки «відіграною» пригодою не хочеться бачити і не 
бачиш досить набридливого на той час мотиву: непорозуміння 
між самовідданим активістом, що на заклик партії залишив міс
то і поїхав на село, ставши головою колгоспу, та його менш 
свідомою молодою дружиною, — хоч формально маємо начебто 
саме такий сюжет. Письменникові не раз закидали, що він 
оминає або побіжно лише зачіпає соціальні та виробничі відно
сини в сучасному селі; про деяку периферійність соціальної та 
виробничої сфер для його художньої свідомості ще говоритиме
мо далі; загалом же треба сказати, що такі закиди виникали з 
неврахування особливостей Гуцалового таланту. Соціум та іс
торію він бачить не безпосередньо, а «вловлює» в не завжди 
адекватній їм людині, в чиїх переживаннях вони не конче і 
впізнаються. (Коли ж намагався писати «фронтально» соціаль
но, — майже завжди зазнавав художньої поразки.) У нього не 
проблемна «задумка», а живі, тремкітно справжні люди. Тут — 
люди щирих почуттів, віддані одне одному. Настільки близькі 
душевно, емоційно, що могли годинами мовчки «розповідати» 
одне одному все, кожен про себе, і розуміли «оповідане» — на 
висоті закоханості. Але в такій готовності до взаєморозуміння є 
своя небезпека — воно з часом автоматизується, і «розмовляєш» 
уже з уявним зручним співбесідником, а не з життям у особі 
близької, але ніколи не знаної до кінця, вічно змінної людини... 
Знати, любити — це щоразу відкривати заново. А інакше... улюб
лений образ «відшаровується» від реальної людини, між ними 
утворюються небезпечні зазори, — і ось уже Інна з подивом чує 
слова колгоспників про її Мудрика, голову колгоспу: їхнє уяв
лення не накладається на її, бо вона фактично вже не живе 
його життям і не знає його...

Тонко показує письменник, як щоденні мовчазні «розмови» Інни з 
чоловіком переходять у «дискусії», в яких вона знаходить не
спростовні аргументи, вбачаючи Мудрикову вину в тому, що 
холонуть її почуття. Так само подумки розгортається і нетривале, 
суперечливе взаємотяжіння Інни та Вовкуна — вчителя фізики,
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колеги по школі. Все це не стало дійсністю, але до кінця про
довжилося, випробувалося подумки, в уяві та ймовірнісному 
переживанні. І через те стало частиною душевного досвіду, не 
бувши досвідом житейським. З цієї нікому не видної пригоди 
(навіть Мудрик ні про що не здогадується) Інна вийшла зрілі- 
шою, жіноче мудрішою. Не те що зрозуміла, а істотою своєю 
відчула: і себе, і свою любов треба щоразу заново підтверджува
ти, заново здійснювати свою душевну справжність, — щоразу 
відкриваючи для себе найдорожчу людину в її житті й діянні. 
Не давати запанувати звиклості, що зупиняє, до неправди збід
нює улюблений образ, призводить до очужіння. Треба зближу
ватися життями, а не тільки почуттями.

Це одне з тих оповідань, у яких Євген Гуцало досягнув естетичної 
цілісності, викінченості та єдності побутового, ліричного і психо
логічного струменів (психологізм його не аналітичний, а плас
тичний: у настроях, картині переживань, зовнішніх характерис
тичних виявах, самопочуванні, що не переходить у прискіпливу 
спостережливість і невідступну рефлексію); ощадності, емоцій
ної цільності оповіді, промовистості і у великому (загальний 
розвиток мотиву, інтерпретація персонажів), і в малому (под
робиці побуту, конкретні характеристики, стилістичні засоби). 
А який лаконічно-виразистий пейзаж і скільки в ньому лірич
ного настрою та психологічного навантаження!

Така ж уявна дія, пригода подумки — і в оповіданні «Жайворонки 
над сивим житом». Герой приїздить до рідного села з дружи
ною, йому пригадуються дні юності, і ось сама собою зро
джується думка: побачити дівчину, яку колись любив. Цей див
ний ностальгічний настрій минає, не вилившись у вчинок. Але 
внутрішньо герой переживає не тільки намислену зустріч, а й ці
лий можливий «варіант» життя, один із його ймовірних пово
ротів. І пережите стає частиною його душевного й етичного 
досвіду. Адже душевна й етична реальність людського «я» — це 
не тільки те, що знайшло вихід у дії, висновку, слові, а й те, 
що не дозріло до них, «відсіялося», було відхилене, так би мо
вити, більшістю внутрішніх голосів, або й просто задовольни
лося своїм внутрішнім буттям, не потребуючи зовнішнього вті
лення або не спромігшись на нього.

Серед улюблених Гуцалових персонажів — підліток (або дитина) з 
незвичайною, поетичною душею («Олень Август»), зі щасливо 
розвиненим відчуттям природи («Яблука з осіннього саду»). 
Часто і залюбки змальовує він благодатний момент пробуджен
ня душі, зародження першого неясного почуття у дівчини («Хай 
собі цвіте...» — правда, тут воно ще «безадресне»; в «Яблуках з
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осіннього саду» воно вже зорієнтоване на обранця, але на пере
шкоді стають обставини буденного життя... власне, не на пере
шкоді, а просто воно приходить у якусь суперечність із ними, 
потерпає від власної вікової невиразності, незрілості). Євген 
Гуцало — витончений і «сугубий» художник того стану душі, 
коли вона пробуджується до чуттєвості, ще поетичної, і коли 
кохання, яке і є отим чарівним пробудником, ще не виособило- 
ся в самодостатню пристрасть, а розлите в усьому душевному 
піднесенні.

Нерідко поетичні, вразливі на красу персонажі з неясними мріями 
наражаються на нерозуміння з боку буденних, черствих або ду
шевно брутальних людей (як-от кінорежисер Альтов у «Олені 
Августі», ремісничник Назар у «Клаві, піратській матері»). Ці ко
лізії болючі, але мало коли трагічні, — Гуцало не схильний ані 
до емоційної гіперболізації, ані до драматизації людських сто
сунків. Він швидше локалізує і пом’якшує душевні рани, конф
лікти — не стільки зі схильності до навмисного полагодження 
суперечностей, до «благополучізму» та ідилії (хоч бувало і в 
нього літературне підредаговування життя), скільки з віри в ду
шевне здоров’я людини, своїх героїв, їхню здатність триматися 
добра (навіть коли ситуація справді драматична, як у «Просинці», 
«Німакові»), Але тут уже бачимо народження характерної для 
пізнішого Гуцала антитези: протистояння чи дисгармонія двох 
типів душевної структури — відкритої в родове людське (краса, 
добро, правда, моральність) і замкненої на безпосередньості ін
дивідуального існування.

Від самого початку Євген Гуцало залюбки писав про дітей, світ 
дитинства. Певно, не випадково: дитяче жадібне вбирання вра
жень, як і піднесена сприйнятливість кохання — два стани люд
ського духу, інтимно близькі йому як художникові. Своєю не
упередженістю, чистотою, щедрістю, некорисливістю. (Третій 
стан — упокоєна мудрість старощів. Класик вірменської літера
тури Стефан Зорян, пояснюючи, чому так любить писати про 
дітей і стариків, казав, що тут зійшлися початок життя і кінець, 
наївність і досвід та що і діти і старики зворушують своєю 
беззахисністю. Але образи старості прийдуть до Гуцала пізніше.)

Збірка оповідань Євгена Гуцала «У лелечому селі», що вийшла у 
видавництві «Веселка» 1969 року, стала в сучасній українській 
літературі однією з кращих книжок про дітей. Кажу «про дітей», 
а не «для дітей», бо вони однаково адресовані як дітям, так і до
рослим; навіть виразна педагогічна спрямованість деяких із них 
(своєрідне «виховання природою») має на увазі і тих, і тих.
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Варто сказати про особливий характер присутності (може: активної 
естетичної дії?) природи в цих оповіданнях. Це не та природа, 
що існує окремо від людини як об’єкт споглядання, вивчення 
або захоплення. Це природа як складова частина повсякденно
го трудового життя, по неї нікуди не треба ані їхати, ані йти, 
вона повсякчас із тобою і в тобі. Це дивовижний світ городини, 
садовини, квітів, річки, гаю, поля, звірини і птаства, в якому 
живе сільська дитина. Але цей світ побачено зором чіпким і 
душею поетичною. Показано непомітний і постійний вплив 
його на формування духовного складу і моральних засад люди
ни, типу психіки.

Благодатна взаємодія людини з природою відбувається і незалежно 
від нашого усвідомлення. Але естетичне осмислення її у творах 
такого рівня і характеру, як оповідання Є. Гуцала, багатократ 
збагачує її. Скільки з того, що тьмяно і «початково», нерозкри- 
то жевріє в пам’яті кожного з нас — тут дістало естетичне офор
млення, сповна «народилося», стало чудовою картиною, вели
ким почуттям і доброю думкою!

Друге, що характеризує оповідання Євгена Гуцала про дітей, — це 
їхня психологічна наповненість. Персонажі, як правило, — діти 
трохи незвичайні у своїй звичайності: або напрочуд чулою ду
шею, або долею (сирота, сліпий), або якимось хистом, дивац
твом, химерною вдачею (потяг до таких відбіжних від рутини 
натур узагалі ставав для Гуцала дедалі характернішим). Це тро
хи загострює, напружує їхні стосунки з оточенням, що і вво
дить у нелегку сферу взаємопізнання людей, взаєморозуміння 
дітей із дітьми, дітей і дорослих. Є і повчальність, і естетична 
насолода в тому, що бачиш, як діти й підлітки, та й разом з 
ними дорослі крізь непорозуміння, конфлікти, несправедли
вості, образи знаходять шлях одне до одного, як крізь усі наша
рування і спотворення пробивається в них інстинкт добра і 
правди. Хай і не в усіх, — але негативні уроки теж потрібні. 
Переживши те, що пережив автор зі своїми малими героями, 
можна стати багатшим і чулішим душею.

Думається і про пізнавальне значення цих оповідань для сучасної 
дітвори. Мабуть, найкращий спосіб дати дітям відчути іншу 
добу — це показати їм дітей тієї доби. Крізь світ дитинства пер
ших повоєнних літ вони побачать і відчують увесь той нелегкий 
час, те, що лягло у підмурівок їхнього життя. Може, краще зро
зуміють і своїх батьків. Може, чогось і навчаться у їхнього ди
тинства, — а навчитися є чого... Нарешті, треба сказати, що 
оповідання Євгена Гуцала для дітей позбавлені дидактичності 
чи якоїсь іншої навмисності, заданості. Це мистецькі образки
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життя, що дають переживання чогось високого і вічного — По
треби правди і справедливості (що особливо «оголено» виступає 
у дітей), співчуття і добра, краси рідної природи і всього навко
лишнього...

Євген Гуцало часто бере своїх персонажів у якомусь особливому 
стані невизначеності імпульсів, несформованості думки, не
можливості точно означити почуття. Галинка («Хай собі цві
те...») «...міркувала над чимось своїм — невизначеним і віддале
ним, хай навіть вечорово-смутним». Назар («Клава, піратська 
мати»), бездумно скривдивши Клаву, опиняється на самоті се
ред грозової ночі і, під впливом якихось важко враховуваних 
вражень стихії, починає розкаюватися у своєму поводженні, 
в нього мимоволі вихоплюються якісь добрі слова про Клаву: 
«Назар і сам не знав, що хотів сказати сам собі про неї, але те, 
що він хотів сказати, купчилося в його душі великим, ^ с ф о р 
мованим, хвилюючим...» Яринка у «Просинці» ремствує: «Сама 
собі здаюсь незрозумілою, дивною. Хочу проникнути в душі 
інших — і не можу». Найчастіше в таких випадках ідеться не 
про якісь таємниці буття, так звані «світові загадки» або «вічні 
питання», а про власний душевний стан або стан іншої люди
ни. Мучить або бентежить несформованість думки, невловність 
почуття, неможливість знайти вичерпне слово для їх увиразнення. 
Тобто, тут проблема не філософська, а психологічна.

Наукова психологія розрізняє розуміння переживання (за допомо
гою внутрішнього почуття) і саме реальне душевне переживан
ня. Те, що людина переживає, і те, що вона знає про своє пе
реживання, стоять на більшому або меншому віддаленні одне 
від одного. Головне, що відрізняє переживання від зрозуміння, 
є безпосередність.

Герой Є. Гуцала — здебільше людина в стані такого безпосеред
нього переживання. А не дії і не рефлексії, самоаналізу. Тобто, 
він може і діяти, і рефлектувати, але найприродніше засвідчує 
себе в притаманному йому стані переживання. Йому ж найбіль
ше відповідає і авторова палітра.

Не раз говорилося про елементи романтизму в характері Гуцалового 
героя та авторської оповіді. Насправді ж це здебільше зосере
дженість на переживанні, оскільки воно — момент піднесення 
душі, напруженої взаємодії зі світом. Адже переживання — 
складний і, сказати б, елітарний стан свідомості, вищий, ніж 
сприймання, багатший, ніж бачення, спостереження, ширший 
і динамічніший, ніж відчуття. Маючи цілокупний характер і 
розбуджувальну силу, формувальну для душі цінність, воно
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становить особливий інтерес для художника, творця людських 
образів, інженера людських душ. Талант естетично виражати 
переживання, людину в стані переживання — це «ключ» до від
творення людської особистості. Адже особистість — це на
самперед здатність зовнішні враження переробляти на внутріш
нє душевне життя: в переживанні. Кількістю та глибиною пере
живань визначається особистість. Повнота переживання життя — 
міра людського в людині. Воно часто доростає до внутрішнього 
«здійснення» — за відсутності здійснення зовнішнього; пере
жити — часом усе одно, що зробити дійсним (цей «ефект», 
як ми вже бачили, добре знайомий персонажам деяких опові
дань Гуцала).

Із феноменом переживання пов’язана таємниця неповторності лю
дини. Спостереження, констатування і навіть думка — явища 
потенціально множинні, ними можна обмінюватися, вони «ти
ражуються», переживання ж неповторне і невідтворне. Проте 
переживання не лише розособлюють, а й об’єднують людей. 
Людина — єдність «я» індивідуального і «я» соціального. Тому 
можна говорити і про колективні переживання, з їхньою діа
лектикою спільного для групи й окремішного для кожного.

Забігаючи трохи наперед, згадаємо чудове оповідання «Вечірні піс
ні» з пізнішої збірки «Весна високосного року». Давні, зі шкіль
них літ, подруги Катерина і Ніла люблять інколи після роботи 
зібратися в однієї з них удома, щоб поспівати пісень. Це для 
них як свято. Зворушливо відтворив письменник красу цього 
співу-свята, показав, як вивищує душу пісня, як зливає вона 
немов у одну натхненну істоту цих двох різних вдачею молодих 
жінок. А потім вони розмовляють про те, як передати пісню 
дітям. І стає зрозумілим, що то не просто пісня, а одне з тих 
колективних душевних переживань, без яких неможливий на
род, то заповіт народного духу.

Один із напрямів еволюції Євгена Гуцала як новеліста — це саме і 
є поява, а потім, може, навіть і переважання персонажів, які 
так чи інакше, кожен по-своєму, відчувають потребу у спілку
ванні, у контактах, у творенні світу «колективних» переживань 
на рівні народного побуту (у праці, щоденному спілкуванні, 
обов’язках родичівства і сусідства, відвідинах, пригодах, залиш
ках побутової звичаєвості тощо) — вищої форми переживань, 
імперативної щодо індивідуальних (і недоступної окремому ін- 
дивідумові). По суті, коли брати узагальнено, це форма побуто
во-емоційного виявлення їхньої народності, відчуття належ
ності до цілості народу. І навіть коли ані відчуття себе саме 
як народу, ані свідомої орієнтації на колективізм не видно, —
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«загальнонародне» переживання присутнє як традиція, як мо
ральна атмосфера, як щось закодоване в національному ха
рактері й ладові душевності, що впливає на весь «устрій» осо
бистості.

Але часто потреба в спілкуванні, в душевній причетності до інших 
людей так чи інакше виявляється виразно — то в традиційних 
побутово-звичаєвих формах (відвідини, гостювання, взаємодо
помога, інтерес до «локальних» новин та ін.), то в прагненні 
пригод, мандрів тощо, за якими — інстинктивний потяг до роз
ширення власного світу, прилучення до більшого, цілісного, 
ностальгія споріднення в добрі.

Здається, нічого цікавого, важливого немає в житті колгоспного 
фуражира Павла Перепеляка та його жінки Одарки. Та це лиш 
на чуже байдуже око. Насправді воно сповнене значливих одві
ку людських клопотів і радощів, і їхня душевна рівновага та 
вдоволення — не самоомана обмеженості, а знак життя по со
вісті й доброті. «Хтось би міг подумати, що прийшли в цей світ 
Павло та Одарка тільки для того, щоб із ранку до вечора, з року 
в рік, од ранкового прута життя до вечірнього доглядати худобу. 
Але ми так не скажемо, бо знаємо, що руки їхні трудящі прагли 
роботи щоденної і знаходили її саме коло живих створінь, котрі 
вміли віддячувати їм своєю тваринною — не згіршою за люд
ську — любов’ю». Це суто народне ставлення до всякого живо
го створіння — це лише один із виявів повноти людяності, ска
зати б, соціальної доброзичливості. Вони обдаровані щасливим 
хистом — умінням радіти людям і за людей, озиватися душею 
до чужих веселощів та смутку, немовби брати життя не поділе
ним на своє й чиєсь. Цим вони і багатші, і щасливіші за всіх. 
«Не цуралися Павло з Одаркою ніякої роботи, зате й свят на 
їхню долю випадало куди більше, ніж на долю будь-кого з од
носельців. Бо чуже свято ніколи не здавалося їм чужим святом, 
а своїм, трепетно очікуваним... Бо мали такі душі, які неминуче 
повинні були порадіти з чужої радості, повеселитися чужими 
веселощами». Оповідаючи про їхню пристрасть ходити на свята 
в гості, бувати на весіллях і похоронах; змальовуючи кумедну 
пригоду, коли вони, повертаючись із базару, потрапили на 
весілля до геть незнайомих людей і роздарували все, що наку
пили для себе, — письменник бачить за цим не якусь дивину, 
чудернацьку вдачу, а вічний людський потяг до солідарності, 
зріднення, душевної подільчивості, в його національно своєрід
ній емоційній та побутовій якості. І навіть сама родинна злаго
да Павла й Одарки, тихе сяєво їхньої приязні й відкритості одне 
одному набирають якогось ширшого значення, стають немовби
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якимось добром для всіх: «...У такі вечори тчуться й тчуться в 
їхній хатині золоті нитки сімейної розмови. І стільки ж тієї чу
дової пряжі набралося у кожного... в душі, що з їхніх невичерп
них запасів можна було б виткати дивовижної краси шати, 
і вистачило б їх кожній людині, і хай би кожна людина ходила 
в тому одязі». Бо й справді — Павло і Одарка з тих, хто збіль
шує кількість добра в світі.

У низці оповідань («Правильний чоловік Щерба», «Несамовитий, 
шалений Кирик», «Пісня про Карпа Окипняка» та ін.) оця внут
рішня настроєність на спілкування, солідарність, добротворен- 
ня має, як побачимо, більш соціально виражений і морально 
наступальніший характер. Тим часом зауважимо таку особли
вість цілої великої групи оповідань Є. Гуцала. Він часто бере 
одну якусь визначальну рису людини, її немовби побільшує, 
генералізує і підпорядковує все її розкриттю. Не весь обсяг 
людської вдачі й долі, а саме цю рису (а коли й характер, то через 
цю рису) та кілька епізодів, що її унаочнюють, трохи й гіпер
болізують (може, точніше: типізують). Є тут деяка заданість, 
«план», почасти буває очуднення, химеризація. Але це своєрід
ний художній спосіб виопуклення істотного в тій або іншій лю
дині. Загалом такі оповідання йдуть від живого враження про 
певний прототип і сприймаються як безперечно правдиві, на
віть «житейські», попри деяку умовність і романтизацію. В су
купності своїй вони відтворюють живе багатство натур, густу 
людську наповненість життя — а це те, що дедалі більше вабить 
і хвилює Є. Гуцала як художника.

Справді, з часом він звертається до чимраз ширшого і різноманіт
нішого життєвого матеріалу, збагачуються тематика і мотиви 
оповідань. Більшає драматизму, з’являються гостріші ситуації 
та різкіші барви, характери розробляються об’єктивніше і їх 
ряснішає. Проте, розширюючи межі обсервації та випробовую
чи різні способи оформлення матеріалу, автор інколи виявляє 
нерозбірливість і, сказати б, «захланність», хапаючись часом і 
за те, що вочевидь не відповідає природі його таланту. З ’яв
ляється багато варіацій на ту саму або схожі теми, що подекуди 
доходить до самоповторень. Втім, такі «накладні витрати» є не
минучими у творчих шуканнях.

Оповідання його пізніших збірок (з «Хустини шовку зеленого» й 
«Запаху кропу» починаючи, а особливо «Восени високосного 
року», «Орлами орано», «Полювання з гончим псом», «З вогню 
воскресли», «Що ми знаємо про любов») — дуже різнорідні те
матично, колоритом, стилем і... якістю. Проте неважко поміти-
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ти кілька основних груп їх -  за тематикою, проблематикою,- 
способом викладу.

Насамперед помітно зростає інтерес до розмаїття людських вдач і 
доль. В останніх збірках відчувається прямо-таки пафос життє- 
писання цікавих особистостей. Він втілюється в оповіданнях 
двох типів, які можна умовно назвати ситуаційними і портрет
ними.

В оповіданнях першого типу змальовано якусь житейську ситуацію 
чи притрапку, що «підсумовує» або з несподіваного боку вираз
но висвітлює цілу людську долю, як магнітом, збирає навколо 
себе дрібочки спогадів про все життя. Таке, наприклад, «Червоне 
намисто». Баба Настя посварилася з сусідкою за курку. Не так 
та курка, звісно, як привід Срулисі зайвий раз поглузувати з 
баби Насті: по-дурному жила, все людям роздавала, нічого за 
життя не надбала, тільки й добра в хаті, що труна — вже десять 
літ жде бабиної смерті. Сварка збентежила бабу Настю, взяла за 
живе. Згадує своє роботяще життя — не має чого соромитися. 
А якась зухвала думка під’юджує її. Наступного ранку зібрала 
рештки свого нехитрого скарбу, те, що на смерть надбала, — 
хромові чоботи, хустку, спідницю чорну, червоне намисто. І по
далася на базар. Усе спродала, а червоного намиста шкода ста
ло: пам’ять дівоцтва! Назад вертаючись, заходила до родичів і 
запрошувала на вечерю. Справжній бенкет влаштувала за втор
говані гроші. А палила в печі труною: десять літ стоїть без діла, 
десь бабина смерть забарилася... І тієї ночі... вчаділа баба на 
печі, яку напалила своєю домовиною. Зосталися після неї лише 
зозуляста курка та червоне намисто... Ця сумна чудасія справ
ляє враження не так сама собою, як тим, що в ній сфокусува
лося все трохи дивне, а по суті зворушливе сумішшю людяності, 
вбогості й чистоти життя, в якому було так мало і водночас так 
багато — на всю пронизливість спогаду.

В оповіданні «Жартували з Катериною» пригода на танцях стає 
осереддям роздуму про долю героїні, приростає розумінням і 
співчуттям, що протистоїть бездумним поговорам і жорстокува- 
тим витівкам. Якась чудернацька придибенція може стати при
водом для спроби зазирнути в таємницю кохання, змальовано
го трохи в трагікомічному світлі («Єдина в світі Варочка»). Або 
ж незвичайна ситуація з несподіваного боку показує «прихо
вані» можливості людського характеру, психіки («Неймовірна 
пригода з Марією») — це немовби свого роду експериментуван
ня з людською психікою... Скільки почуттів і психологічних 
станів змінилося в Христі з однойменного оповідання за тих 
кілька годин, коли вона спробувала пригріти занедбану дитину
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односельця, який «учащав» до неї, — плекаючи ілюзію, що змо
же стати доброю дружиною і сердечною матір’ю! їй хочеться 
добра і замирення з усіма, але життя не залишає місця для такої 
ідилії, треба жертвувати або своїм гараздом, або чужим. І фінал — 
втеча дитини від розчуленої Христі до рідної матері — і бру
тальної, як думається Христі, і несправедливої — розкриває 
незамінимість матері, глибину материнського чуття і обов’язку.

Як бачимо, і в оповіданнях такого типу за всієї незвичайності, 
а часом і парадоксальності ситуацій центр художньої уваги все- 
таки переноситься із зовнішньої на внутрішню дію, яка саме і є 
найприроднішою для його таланту сферою зображення.

В оповіданнях портретного типу значення цілісної теми набуває 
змалювання виразно самобутнього (аж до дивацтва) і послідов
ного в собі, «закінченого» людського характеру з максимально 
виявленою головною пристрастю або схильністю, що по суті 
цей характер і творить; усе інше (композиція, стиль, образність, 
матеріал) підпорядковане його розкриттю. Вони дають узагаль
нене, підсумкове осмислення того або іншого людського життя, 
його емоційний лейтмотив; є в них якась ненав’язлива, внут
рішня піднесеність і схвильованість — певно ж, невипадково 
автор багатьом із них дав умовне жанрове означення в заголов
ках: «пісня» («Пісня про Карпа Окипняка», «Пісня про Мак
сима», «Пісня про джиґуна Овдія Гору», «Пісня про Варвару 
Сухораду» та ін.). І тут є інтерес до незвичайних оказій, людей 
химерної (по-доброму химерної) вдачі, до всякого випадання з 
рутини, — і це зближує такі оповідання-портрети з оповідання
ми першого типу.

Розширюючи діапазон характерів, персонажів, Є. Гуцало часом не 
знаходить достатньої кількості барв або життєвої ситуації (коли 
не сюжету), в якій би ті розкрилися. У таких випадках він інко
ли змушений вдаватися до нарисових декларативних характе
ристик «від автора», підкріплених двома-трьома ілюстративни
ми епізодами. Водночас у його оповіданнях з’являються іронія, 
інформативний колаж, трохи гуморизоване (індивідуальним 
слововживанням) використання персонажем сучасної лексики 
(зі сфери НТР) — як ознаки спроб оновлення і теми, і героя. 
Цей герой — нове покоління сільської молоді, освічене, з ши
рокими горизонтами й інтересами, з «сучасними» манерами, 
вихватками й жаргоном. Попри в чомусь незвичну поведенцію 
такий молодий герой «пізнішого» Гуцала здебільше перейняв 
традиційну народну працьовитість і доброту, а за деякою зов
нішньою зухвалістю й легковажністю його переважно криється
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розвинене самоусвідомлення й здатність на глибокі почуття 
(«Легкий, веселий», «Любов у такому віці» та ін.).

Дедалі більше місце в оповіданнях Є. Гуцала посідає тема взає
модії, діалектики старого і нового в побуті села (небезвідносно, 
зрозуміло, до його морального духу). Поетично-урочисті карти
ни традиційного ритуалу випечення хліба в оповіданні «До 
срібного весілля», нанизуючись на фольклорно-пісенний мотив 
правічного порівняння хліба й сонця, обростають побутовими 
сценками й розмовами, з яких вимальовуються два ставлення 
до народних традицій та побутового укладу. Головний персо
наж — доярка Ліда Манжелій — бачить у них і красу, і якийсь 
дорогий їй душевний зміст, невіддільний від сенсу свого життя; 
тоді як її міській сестрі вони здаються непотрібними, архаїчни
ми і некомфортними. Зрозуміло, ані письменник, ані його 
улюблені герої не заперечують новацій і на побутово-звичаєво- 
му рівні, проте за всіх неминучих змін у побуті й звичаях саме 
життя немовби тяжіє до збереження, утривалення традиційних 
цінностей. І гарантія цього бачиться насамперед у сталості на
родного характеру, народного типу людяності, що такі дорогі 
письменникові.

Для оповідань Є. Гуцала здебільше не характерний прямий конф
лікт, чітко виражений у сюжеті. В його художньому світі це 
виглядало б як штучність, навмисна підгонка життя до літера
турного прийому. Але це не означає, що світ його оповідань -  
безконфліктний, позбавлений контрастних барв, руху і бороть
би. Ні, все це є, але в інакших, не вочевидь організованих фор
мах — наче роззосереджене в тиху щоденність, тривання, повільне 
плетиво людських взаємин, внутрішні переживання й емоції. 
Багато Гуцалових оповідань конструктивно «тримаються» на 
душевному й емоційному протистоянні (здебільше непрямому, 
опосередкованому) різних типів людської вдачі — «поетичної» 
і «прозаїчної», морально чутливої і морально глухої, душевної і 
черствої, а загалом кажучи: народної (тієї, що несе в собі віка
ми сформоване добро народної душі, краще з національного 
типу душевності) і, сказати б, куркульської або міщанської 
(умовно, звісно, — тієї, що випадає з отого добра народної душі, 
натури егоїстичної, хижацької, на своїй вигоді замкненої й 
брутальної; з «кінським копитом прози», як казала Ольга Ко
билянська). Тобто, душевна вдача несе в собі не лише емоцій
ний та моральний зміст, а й світоглядний, хай і не усвідомле
ний у теоретичних поняттях, але від того не менш відчутний, 
окреслений і дійовий. Таке протистояння- двох типів душевності, 
що більшою або меншою мірою переростає в протистояння
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двох моральних або й громадянських позицій, маємо в опові
даннях «Несамовитий, шалений Кирик» (образи симпатично- 
кумедного, а трохи й патетично змальованого затятого прав
долюба Кирика та його антипода «практичного», «тверезого» 
Оксюти, що застерігає Кирика голосом вічного «здорового 
глузду»: «...Своїм горбом хочеш усю неправду перекопати. Тіль
ки щоб не підірвався, дивись»); «Пісня про Максима» (Калістрат 
і Максим — обидва колишні фронтовики, але перший любить 
говорити про свої «права», а другий, коли заходить про це мова, 
згадує загиблих та їхніх удів; у нього працьовитість, делікат
ність, соромливість та інші кращі риси національного характеру 
доповнюються вродженою повагою до людей, до людської дум
ки, до традиції скромного поводження — замість хамуватої са
моповаги у Калістрата); «Євангеліє від Лукії» (Федір Варивода 
на схилі віку розшукав Лукію, до якої колись, у молодості, не
вдало залицявся, і переконує, що їм, тепер удівцям, вигідніше 
було б поєднатися і вести господарство вдвох; але Маріїна душа 
не лежить до нього, вона вся — пам’ять свого Петра, щось у неї 
святе в чуттях, непідвладне житейському розрахунку...) — та в 
багатьох інших. Оповідання цього роду вносять особливо багато у 
той художній образ сукупного національного характеру, який 
постає з усієї творчості Є. Гуцала і відтворення якого триває.

У деяких оповіданнях зустрічаємо героя, який піднявся до свідомо
го плекання духовності і вже з певної громадянської позиції 
протистоїть бездуховному існуванню й грубому практицизму. 
Наприклад, молодий завклубом Денис Копил («Ясна, як сад») -  
«дивак», який на день народження дарує знайомим не щось 
«пожиточне», а скрипку абощо, — не відступається від земляків 
із питанням: «На сто гектарів орної землі взяли стільки-то кор
мових буряків. А на сто гектарів душі, га? Я у вас питаю?» Денис 
по-своєму відчуває величезну проблему і трохи зачіпає її... 
В оповіданні «Створено вічний двигун» між персонажами ви
никає суперечка про душу. Груба тверезодумність сито глузує з 
самого слова «душа», розуміючи її на предметному рівні; визнає 
лише те, що бачить: «Так немає ніякої душі, нема! — зареготала 
Ганя. — ...Тільки старі баби вірять у душу...»; «Ось візьми для 
прикладу Вихруща, — повчали чоловіки, — Помер, зарили в 
землю й нема...» Уся глузлива мудрість «стихійного матеріаліз
му», небезпечно близького до простого свинства, спрямована 
проти ще одного сільського «дивака», Олекси Храпака, який 
запевняє, що в кожної людини є «тайна» і що той же дядько 
Вихрущ мав душу і залишив її у своєму «вічному двигуні», над 
яким працював усе життя. Поза видимою кумедністю суперечки
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в ній, певна річ, є глибший зміст, що не зводиться до букваль
ного розуміння відповідних понять, а пов’язаний із такими 
«нематеріальними», але дуже реальними і важливими катего
ріями, як покликання людини, пам’ять народу, нетлінність 
внесків людської праці та думки.

Розглядаючи Гуцалову новелістику, сказати б, по «вертикалі» мо
тивів, серед найхарактерніших із них знайдемо мотив дисгар
монії мрії та життя, можливості і здійснення. В оповіданні 
«У сяйві на обрії» (збірка «Запах кропу») він постає із пережи
вання природи, один із образів якої набирає символічного зна
чення. Оповідач згадує, як дитиною його уяву вабило дивовижне 
дерево на самісінькому обрії — воно «щовечора конало в полум’ї 
призахідного сонця». І щоранку з’являлося там, де зникало зве
чора, повите серпанком, схоже на недосяжну мрію. Дуже хоті
лося хлопчикові побачити те дерево зблизька, вилізти на нього.
І коли трохи підріс та з’явився велосипед — поїхав. Та де ж те 
дерево-мрія? Виявилося, що воно нічим не відрізнялося від ін
ших, розкиданих по полю. Це було чи не перше велике розча
рування ліричного героя... Оповідка, як не часто у Гуцала, зву
чить притчею.

Згодом тема мрії і дійсності, можливості і здійснення звучатиме 
складніше й багатогранніше. Думка про те, що не завжди слід 
«перевіряти» свою мрію реальною міркою, поспішати «утилізу
вати» її, що в щемливому розрізненні мрії і дійсності, у їхній 
незводимості одне до одного є свій сенс і краса, — ця думка 
поєднуватиметься з мотивом цінності внутрішнього пережи
вання, здійснюваного «подумки», в уяві; таке здійснення часом 
має свої переваги перед реальним, як інколи уві сні ми глибше 
переживаємо певні події або почуття, ніж наяву. Оповідання 
«У поїзді» — історія кохання, яке могло б бути, але яке не «від
булося», не дістало розвитку. Герой бачить у поїзді дівчину, 
з якою сім літ тому випадково познайомився і до якої в нього 
зродилося почуття, але сталося так, що він більше її не зустрі
чав. І от тепер колишнє почуття згадалося, ожило в ньому. Він 
переживає все вдруге і наче з більшою силою... А проте зреш
тою так і не зважується підійти до дівчини, яка так і не пізнала 
чи не помітила його. І вдруге їхні долі розминулися, хоч були 
так близько одна від одної. Може, так і краще: можливість ве
ликого кохання не менше хвилює, ніж реальність, яка могла б 
стати і його здрібненням. Те кохання, яке пережилося подумки, 
має свій чар і світлу облагороджуючу журу, має свою владу над 
людиною, і та влада не кінчається, на відміну від реально
го. Не все має здійснюватися, не на все треба зважуватися —
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в журливій незважливості, як і в мужньому самообмеженні, 
є свій високий сенс і краса, є мудрість життя у недосяжності і 
тиха сила духу у вмінні триматися на відстані.

Один із варіантів колізії між мрією і дійсністю, а водночас і колізії 
між природно чистою, ніжною душею та бездумно брутальною, 
масною — той, коли вона виявляється в ставленні до дівчини, 
жінки («По кому серце обливається кров’ю»: жінка, яку поко
хав учитель Бондаренко, виявилася зовсім не такою, як він га
дав, але дарма він силкується принизити, «матеріалізувати» своє 
почуття, його душа цьому противиться; боротьба любові ду
ховної і плотської жаги ускладнена й привхідними мотивами. 
«Тинди-ринди»: кіномеханік Кіндрат, зустрівши в райцентрі 
давнього приятеля Петра, запрошує його до себе в гості і знайо
мить з Олькою: «Це така молодиця, що ти з нею тринди-ринди 
коржі з маком — і вона твоя». Але Петро бачить у ній людину 
зі своїм болем душевним та своїми надіями, і йому пече біль за 
жінку і сором за всю цю дурацьку витівку.)

Окремо можна було б говорити про образи матерів у оповіданнях 
Є. Гуцала («Веселі Терни», «Пісня про мить», «До срібного 
весілля», «Шлях осявали берези» та багато інших); про постаті 
людей, які, пересилюючи фізичне каліцтво, знаходять душевну 
рівновагу і радість життя серед людей і для людей («На коле
сах», «Правильний чоловік Щерба» та ін.); про загальний образ 
українського села («Високі гори», «Ой, гук, мати, гук» та ін.) 
і рідної хати як вмістилища всього життя селянина («Пісня про 
запеклі торги», «Пісня про стару хату»); про особливу, сказати 
б, лірику пам’яті в нього («Крило синього вітру», «У сяйві на 
обрії», «По мерзлу калину», «Дорослі дівчата нашого дитинс
тва», «Пісня про три дуби» та багато інших).

Маючи, як і кожен художник, свої улюблені теми та мотиви, 
Є. Гуцало прагне розробляти їх дедалі глибше й глибше, а про
те не завжди цього досягає, інколи дає немовби послаблені 
варіації їх, не завжди уникає самоповторень. Розширюючи межі 
обсервації, випробовуючи різні способи оформлення матеріалу, 
не в усьому здобувається на органічність, подеколи вдається до 
«педалювання», припускається моралістичної нетерпеливості, 
прямолінійного викриття (особливо в таких сатиричних спро
бах, як «Прихованою камерою», почасти «Візити ввічливості»). 
Інколи, використовуючи свої давні журналістські враження, ав
тор будує свої оповідання як опис здійснення того чи іншого 
редакційного завдання — на жаль, такі оповідання й справді 
виходили по-газетному нарисовими («Лінія оборони», «За би
линами нашого часу»).
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Ще починаючи з перших збірок, перед Є. Гуцалом стояла пробле
ма співвідношення авторської мови та імітованої мови персо
нажів. У ранніх ліричних етюдах вони ще не віддиференційову- 
валися одна від одної. В міру зростання ступеня об’єктивації 
характерів і ситуацій, письменник дедалі частіше використовує 
діалоги у народно-розмовному стилі («Дядьків автобус», «Лип
невий дощ», «Дотеп» та ін.). Репліки персонажів стають індиві- 
дуалізованішими, характеристичнішими. Проте цілість думання 
і мовлення персонажів нерідко залишається стилізовано-літе- 
ратурною (надто ж — внутрішні монологи). Втім, коли лірична 
схвильованість чи патетика оповіді сягають високого рівня, «лі
тературність» мови персонажів уже не створює враження її 
«авторського» походження, сприймається як природна, — бо кри
терій побутової правдоподібності поступається місцем критерію 
естетично-умовного узагальнення.

Крім жанрово визначених оповідань, у Є. Гуцала багато ліричних 
етюдів та імпровізацій. Вони є майже в кожній його збірці. 
Скажімо, у «Весні високосного року» їх двадцять. Здебільше це 
безпосередня і хвилева реакція на якісь враження життя — з не
мовби стихійним, ненавмисним «виходом» на важливі, дорогі 
авторові думки загального порядку. Найчастіше вони пов’язані 
зі спогляданням природи. Дивуєшся багатству спостережень 
автора та його здатності розгортати й розгортати свої, здається, 
невичерпні переживання природи. Він навчає бачити її життя, 
збагачуватися ним, він розвиває в читачеві цю щасливу здат
ність повнитися красою світу, хвилюючою сокровенністю рід
ної землі...

Проте часом здається, що окремим етюдам бракує якогось поетич
ного «короткого замикання». Дистанцію між природою та лю
диною автор долає шляхом емоційного опису, а не пластичної 
метафори. Тут, мабуть, можна повчитися в поезії, яка вміє «зам
кнути», сполучити світ людської душі і світ природи за допо
могою концентрації враження в пластичній метафорі, а не до
кладного розгортання картини, яке інколи буває і багатослівним, 
екстенсивним, одноманітним. Втім, визнаємо рацію автора, який 
вірить у важливість своїх одкровень і візій, своїх споглядань і 
переживань — і ця віра дає йому відвагу розгортати неспішні 
картини природи і в наш час, коли багатьом цей жанр не здаєть
ся найнеобхіднішим. А насправді ж — хіба не важливо зберегти 
чи повернути собі здатність неспішного і безкорисливого пере
живання природи: не позираючи на годинника й не шукаючи 
неодмінно чогось придатного для негайної практичної або інте
лектуальної утилізації?..

ЛОРТРЕТи \  Д  I
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Переживання природи відіграє дуже важливу роль і в естетичній 
системі Гуцалових оповідань, хоч тут воно й інакше, ніж у етюдах.

Є різні способи і «рівні» художньої інтерпретації природи в літера
турі. Об’єктивне малювання її в розрахунку на те враження, що 
вона справляє на людину сама собою. Використання її як тла 
дії, обставини. Настроєве проникнення в неї за відповідністю 
або контрастом до душевного стану героя. Умовне зближення 
людини і явищ природи за схожістю, просте олюднення приро
ди. Метафоричні уподібнення, покликані дати образне втілен
ня психічним станам або відчуття внутрішнього зв’язку їх з жит
тям природи. Психологічне перевтілення в природу, таке збли
ження із нею, яке досягається завдяки відкриттю в ній «куль
турного шару» (М. Пришвін), спорідненого з людиною. І є ще 
зображення природи в динаміці безпосереднього, прямого пе
реживання її особистістю. Це останнє і найхарактерніше для 
оповідань Є. Гуцала, хоч не чуже йому і все попереднє.

У Є. Гуцала часто-густо не просто настроєвість, «загальне» ліричне 
сприйняття природи, а її, сказати б, конкретне, предметне ба
чення; він добре знав, з чого вона «складається», і переживаєть
ся вона не тільки «вся разом», а й кожним своїм складником. 
І прилучення людини до природи відбувається не лише через 
загальне піднесене почуття, а й немовби всіма порами душі.

Загалом же естетичний центр багатьох оповідань Є. Гуцала — живе 
співвідношення між людиною і природою, поглиблене сприй
няття природи людиною в особливому емоційному стані — і роз
криття самого стану через оте сприйняття. Здебільшого таким 
станом є любов, її вабляча, пориваюча сила («І дівчина, як па
рус», «Весняні святощі трави» та багато ін.). Пробудження 
любові в юній душі і відкриття нею для себе світу природи — 
два психологічні процеси, нероз’ємні в оповіданнях Є. Гуцала. 
Переживання природи переростає в особливе душевне самопо
чування, коли пробуджується в людині духовний безмір, коли 
вона як ніколи відчуває себе, свою духовну особистість та мож
ливості, прагнення обійняти весь світ; через сприйняття приро
ди відбувається «вживання» людини у всесвіт і вічність, осяган
ня, як казав М. Пришвін, «світового часу».

...Коли ж спробувати підсумувати головне в новелістиці Є. Гуцала — 
то ним, мабуть, буде спроба донесення того глибинного, чого 
не помічає поверховий погляд: другий, глибший зріз життя, 
прихований від ока дальший план. У деяких оповіданнях це під
креслено структурно, сюжетно: колізія між поверховим і глиб
шим сприйняттям, між суб’єктами першого і другого. В інших — 
цього підкреслення, цієї колізії немає, але ми відчуваємо цей
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акт художнього проникнення, відкриття нової якості. Його опові
дання — немовби запрошення читачеві глибше сприйняти, пе
режити, відчути кожен момент життя, кожну з’яву природи, 
кожну людську долю чи її епізод. І насамперед він розраховує 
на нашу здатність почувати, на вдосконалення цієї здатності, 
бо ж саме звідси починається і істинніше розуміння життя. 
Тільки через культуру переживання, почування лежить шлях до 
культури духу взагалі. Тут згадуються слова Ф. Шиллера, вели
кого витлумача людської духовності: «Найнастійніша потреба 
часу — розвиток здатності почувати, і це не лише тому, що він 
служить засобом до впровадження кращого розуміння життя, 
а й тому, що він сам спонукає до кращого розуміння».

Те саме внутрішнє настановлення, на істинніше розуміння життя 
через глибші й благородніші почування, тільки вже на ширшому 
життєвому, соціальному матеріалові, в більшому історичному 
масштабі, ми побачимо і в романах та повістях письменника.

(1985 р.)

ЛІТЕРАТУРНІ І Нон П з ю б а  ■ З HPUHUUi

О л ЄСЬ і  Можна погодитися з цілком слушною думкою
бЄО 0НІІК* І 0леся Бердника про те, що в усякій фантазії від- 

/  бивається насамперед душа автора, його етичний 
/  рівень. З цього погляду слід сказати, що у фантас- 

J  тичних творах О. Бердника панує висока риторика 
шляхетних людських поривань і шукань, атмосфера 

моральної чистоти й цнотливості, віра в людину та ве
лику облагороджуючу силу Краси, якусь її чи не месіанську 
роль (мало хто в нашій літературі так «затято» підкреслює цю 
роль Краси, як О. Бердник). І це, певно, найцінніше -  і з есте
тичного, і з «педагогічного» погляду — в творчості О. Бердника. 

Набагато вразливіше місце в нього — це «натурфілософські» та 
космогонічні ідеї, в яких чимало суперечного або й сумнівного, 
які часом надто відходять від неспростованих наукових прин
ципів і які, зрештою, часто-густо в О. Бердника просто мало 
обгрунтовані, досить тьмяно й приблизно викладені, а то й на
звані лише, як таємниче заклинання, — хоч разом з тим можна 
тільки вітати сміливість і незалежність, часом захоплюючу дерз- 
новенність думки письменника, його прагнення вириватися зі 
звичних схем мислення на принципово нові шляхи.

* Друкується вперше.
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Поетика і стилістика творів О. Бердника не завжди вироблені й 
бездоганні й не завжди адекватні щодо авторського задуму.

Ось роман-легенда «Подвиг Вайвасвати». У спеціальній передмові 
автор пов’язує його з історією легендарного Атлантіса (Атлан- 
тиди) і категорично підкреслює, що, мовляв, Атлантіс справді 
існував і справді загинув «12 тисяч років тому». Більше того, він 
конкретизує картину цієї трагедії, повідомляє, що декому з ат
лантів пощастило врятуватися — «невеликий загін мужніх бор
ців ступив на берег Африки, щоб знову нести крізь тисячоліття 
факел цивілізації...» Фантастові вільно таке говорити, але тут 
усі ці припущення подаються як незаперечний історичний 
факт, як останнє слово науки. А між тим наука ніколи не мала 
достатніх доказів щодо реального існування в минулому Атлан- 
тиди. Заснований 1945 р. у Лондоні міжнародний науковий 
центр із проблем Атлантиди дійшов висновку про довільність 
версії Платона щодо Атлантиди (яку — версію — Платон при
писує Солонові).

Отож чи не краще все-таки було б дотримуватися стилістики умов
ного припущення, а не категоричного ствердження.

Втім — про самий роман.
На одному з островів Атлантіса, під час грозової бурі, рибальська 

родина знаходить у човні біля берега підкинене немовля. Бідні 
й чеснотливі Анура та її чоловік Діавара вдячні богині долі 
Кал аурі за такий дарунок — адже вони були бездітні. Та радість 
їхня скоро затьмарюється. Дитина виявилася білошкірою, і забо
бонний натовп вимагає принести її в жертву. В останню хвили
ну з’являється таємничий жрець і рятує її, нарікши Вайвас- 
ватою — дитям вогню, грози, блискавки. Він же пророчить не
звичайну долю Вайвасваті, натякає на його незвичайне покли
кання і присвячує його Вогню: «Хай не боїться смерті! Хай не 
боїться нічого! Хай іде, як стріла в польоті!»

Але щоб виконати це своє життєве призначення, Вайвасвата пови
нен пройти шлях випробувань і шукань; мудрість повинна ви
зріти в чаші його душі, а не бути звідкись узятою в готовому 
вигляді.

«Хай шукає, — суворо промовив жрець. — Зерно проростає в уро
чий час. Ніщо не перетворить зерно евкаліпта в стебло ліани. 
Хай зрощує дерево свого серця».

Оце і є головний мотив твору: шукання Вайвасватою знання, істи
ни, справедливості, краси, пояснення суті життя і космічного 
безміру...

«Вайвасвату не задовольняло просте, одноманітне життя батьків». 
Він відчуває, що за межами вузького світу островитян є біль-

650



ш и й  світ, сповнений таємниць; його душа прагне діяння'тг' 
пізнання; невдоволене буденністю серце чус таємничий поклик 
безмежжя — це, власне, те світопочування, яке властиве всім 
високим натурам і яке веде їх до великих звершень... Саме цим 
перш за все цікавий і симпатичний, саме цим живий — леген
дарний Вайвасвата в Олеся Бердника.

Тим часом на мирний острівець приходить лихо, а з ним і почина
ються довготривалі поневіряння й випробовування Вайвасвати. 
Воїни Чорного Володаря Рана таки забирають його до війська, 
а потім за непокірність він потрапляє в рабство. Страждає його 
тіло, а ще більше — душа. Важко збагнути йому те лихе й не
справедливе, що діється навколо, важко примирити божествен
ні поклики душі й нелюдське животіння в рабстві. Вайвасвата 
напружує свою думку, але нічого ще не може зрозуміти: «мало 
ще досвіду перейшло в чаші душі».

Першу науку мудрості дає йому старий раб Соат. Він учить знахо
дити втіху в самообмеженні й самозреченні: «Вільний лише 
той, хто відмовився від всього, навіть від себе»; справжню сво
боду, остаточне звільнення приносить смерть, оскільки вона 
означає повернення душі до своєї праматері — космічної суті, —
«а що тіло? Ілюзія, мара...»

Звісно ж, це філософія не нова; це була б еклектика, суміш буддиз
му й стоїцизму, якби підносилася саме як послідовна філо
софська концепція, висунута автором для розв’язання певних 
проблем. Але йдеться про інше: герой, людина минулих часів, 
мусить у своєму розвитку перейти певні етапи, «перехворіти» 
різними філософіями, що історично мінялися протягом віків, 
залишаючи свій слід і свої здобутки. Філософія Соата — це да
леко не філософія Вайвасвати, це тільки перша «спокуса» для 
нього, перший щабель. Можна тільки пошкодувати, що 
Вайвасвату порівняно мало «спокушають» (адже за такого заду
му і за такого героя, як у романі-легенді О. Бердника, була 
рідкісна можливість відтворити своєрідну історичну панораму 
розвитку людської думки, її основних віх, «етапних» філософій 
людства: хай би Вайвасвата у своєму світоглядному «онтоге
незі» перейшов усі головні, вирішальні моменти світоглядного 
«філогенезу» людства). Можна також пошкодувати, що й сама 
філософія Соата викладена лише інколи поетично й змістовно, 
а часто банально і майже пародійно. Скажімо, коли Соат гине, 
Вайвасвата собі міркує: «Тепер вже Соат не був рабом! Він 
звільнився від рабства! Він був вільним!» І такий простоліній- 
ний, аж надто, патетичний коментар до*смішного не відповід
ний ситуації; він же спрощує і доводить до нісенітниці думки
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Соата про «звільнення» як самозречення. У всякому разі, одна 
річ — філософія смерті взагалі, а інша — такі от міркування при 
вигляді розчавленого каменем тіла Соата.

Цікавий і насичений у романі розділ «Потік мудрості». Вайвасвату 
помітила донька правителя Ранатаки Маруіра і відчула до нього 
симпатію. Вона попросила батька перевести його на роботу до 
саду. Тут вона має таємні зустрічі з Вайвасватою, навчає його 
грамоти і дає читати древні папіруси. Це — новий щабель у 
духовному розвиткові Вайвасвати; йому прочиняються ще одні 
двері в таємничий світ. Але й нове знання ще не дає відповіді, 
воно лише множить питання, і так і повинно бути для всякої 
живої душі: відповідь вона мусить здобути сама.

«Мужність, самозречення, самостримання, відсутність заздрощів, 
чистота, влада над почуттями, свідомий розум, духовний розви
ток, віра, незлобність — такі десять відзнак всякого істинного 
вчення».

Вайвасвата зітхнув. Задумався. Хто проповідує мужність нині? В чому 
вона? Хіба що в тому, щоб напасти на безоружних рибалок, як 
тоді, коли забрали його від батьків? Самозречення... Незлоб
ність... Таємничі поняття, прекрасні, чисті... Тільки де ж шука
ти їх? Чи не насмішка вони? Хто написав чудові папіруси, як 
могли вони потрапити сюди, до бібліотеки Володаря? Невже 
він читає їх? А коли читає, то чому сам не такий?

...Ось тут далі сказано: «Прислухайся навіть до слів маленьких ді
тей, вибирай з них істину, що говорить твоєму серцю. Відкидай 
все, що не сприймається твоїм серцем, як істина. І коли навіть 
Верховний Бог буде говорити з тобою, не приймай його слів, 
коли вони не сприймаються серцем твоїм, як істина».

«Божество зрячого — вогонь. Божество безмовного — серце його. 
Жалюгідні уми знаходять своє Божество в ідолах. Істинно зря
чий бачить Божество всюди. Його Божество — Всесвіт».

Можна було б навести чимало поетично-філософських місць із ро
ману, і, хоч вони часто-густо за «великим рахунком» несамо
стійні (здебільше це трансформація істин і повчань давніх схід
них філософій), — все ж вони дають враження свіжого, «наїв
ного» світосприймання, сердечної чистоти і заглибленості в 
самоспоглядання й роздуми. Це ніби очищає душу від скверни 
суєти і налаштовує її на філософський, поетичний лад; ніби 
«повертає» людину до її історичного «дитинства», коли її по
гляд «наївно»-прямо і чесно — спрямовувався на першооснови 
буття, на перші й вічні питання людського духу в переконанні, 
що відповідь на них можлива і що без такої відповіді не можна 
йти далі. Дар такої «наївності» — це чи не найцінніший скарб
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Олеся Бердника. Завдяки йому він бачить і ставить ті питання, 
яких побутова людина не помічає в своїй житейській крутанині 
або які вона вважає надто «дитячими» для себе, перейденим 
етапом (тоді як насправді це втеча від «абстрактних» духовних 
проблем у побутову суєту).

Такий самий характер мають і розділи «Древні папіруси», «Ріка 
життя».

«Учню, коли навіть Сонце світить з неба, запали ще один світиль
ник, щоб не пропустити істину, коли вона з’явиться на твоєму 
шляху», — вичитує Вайвасвата з древнього рукописа, і відлуння 
наївної й вічної мудрості предків зміцнюють його дух у шукан
нях і сумнівах.

«Дух юнака завмирав, тріпотів перед незвичайною урочистістю но
вовідкритих тайн. І прагнув далі і далі, як орел, сп’янілий від 
висоти і ясності кришталево-блакитного неба».

«Куди? Для чого? Яка сила штовхала людей? В ім’я чого? Навіщо 
стільки страждань і мук?

Вайвасвата думав до болю в голові, але відповідь не приходила. Він 
почував, що розгадка проста, проста як подих, як світанок, як 
розквітання квітів, як очі матері. Розгадка таїлася в його серці. 
Інколи юнакові здавалося, що він колись знав уже її, але забув. 
Звідки такі думки?»

«Ніхто не дасть йому розгадки! Ніхто! Але й спокою він не знатиме, 
не матиме щастя, доки не розгадає її!».

«Все, що розквітає, повинно зав’янути, — запевняли папіруси, — 
все, що піднімається, повинно впасти, все, що зустрічається, 
повинно розлучитися, — такий закон цього світу!»

«Для чого ж тоді віра в майбутнє? — розгублювався Вайвасвата. — 
Навіщо боріння? Навіщо зустрічі і любов? Аби завдати ще силь
нішого болю? Тоді що ж? Закритися від людей, піти в гори, 
в ліси, одірватися від світу і вмерти, не жаліючи ні про що? А в чо
му ж смисл народження?».

Я навів ці цитати, щоб показати «інтенсивність» роздумів Вайвасвата 
над життям, поетично-філософську фактуру роману (власне, 
багатьох його сторінок, але далеко не всіх, бо, як ще скажемо 
нижче, чимало в ньому і кволої переказовості). Можна б ще 
послатися на цікаву постать раба Лаоти, який розвиває перед 
Вайвасватою філософію злитості з природою, багатоликого пе
ревтілення в природу (його філософські монологи часом зву
чать із неабиякою поетичною силою).

Вайвасвата власне і цікавий оцим прагненням істини, шуканням 
істини, невинним сходженням по її щаблях, доскіпливим пере
биранням, перевіркою різних її пропонованих «варіантів». Цих
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історичних «варіантів» могло бути більше, й не лише за рахунок 
східних філософій: хай би Вайвасвата спробував усе основне, 
що знало давнє людство, хай би він, ідучи до істини, випробу
вав побільше шляхів. Тоді б панорама людських шукань істини 
стала воістину грандіозною, а образ Вайвасвати — дуже знач
ним узагальненням.

Інтерес до Вайвасвати спадає десь у другій половині роману, коли 
помічаєш, що він дає менше, ніж спершу обіцяв. По суті на 
півдорозі автор відмовляється від головного в цьому образі. 
Адже спочатку виглядало на те, що це буде драматичний образ 
людини, котра, опинившись сам-на-сам із великими загадками 
життя, поступово і власними силами наближатиметься до їх
нього осягнення (наближатиметься, бо кому під силу осягти їх 
сповна!), випробовуючи на своєму шляху різні теорії й філосо
фії, назбируючи дедалі більше досвіду в «чаші душі». Пам’ятаєте: 
«Хай зрощує дерево свого серця»; «Ніхто не дасть йому розгад
ки! Ніхто!» Власне, тільки такий підхід і цінний: шукати само
му, здобувати ціною власного життя, а не діставати напрокат 
готове.

Та от поступово роман сходить на інше: виглядає так, що Вайвасвата 
має дістати остаточну істину в закінченому вигляді як рятівний 
дар від вищих істот. Є десь далеко від Атлантіса таємничий ос
трів Швета-Двина, де поселилися пришельці з інших світів, 
вищі й благородні істоти, які пізнали істину й справедливість. 
Від них зрештою і дістає Вайвасвата істинну мудрість у формі 
популярних лекцій-утаємничень. Звісно, такий даровий спосіб 
здобування істини серйозно поменшує цінність образу Вай
васвати. Тим паче, що і зміст тих уроків, які дає йому на Щвета- 
Двині Учитель, не відзначається глибиною, а в деяких момен
тах здається банальним або сумнівним. Особливо це стосується 
розділу «Зустріч з собою», де йдеться про розмову Вайвасвати зі 
своїм двійником, якого, виявляється, має він в іншому світі (?!)... 
Оскільки це пов’язане з улюбленими «космічними» ідеями 
О. Бердника, висловленими і в інших його творах, ми звернемо
ся до цих допущень згодом. Тоді ж поговоримо і про «таємни
чу» Швета-Двину, мотив якої належить, мені здається, до най
менш серйозних і цікавих у романі.

А зараз хочеться ще сказати, що для роману-легенди «Вайвасвата» 
автор не виробив цілком адекватного стилю. Чимало сторінок 
написані з неабиякою поетичною силою, енергією, високою 
напругою. А поруч часто-густо зустрічаєш сторінки кволі, роз
слаблені, багатослівні, побутово-переказові, натуралістично- 
дріб’язкові й несмачні. Авторові варто було більше подбати про
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силу й інтенсивність поетичних узагальнень, про енергію й Да-~ 
підарність письма, про «біблійний» стиль, який відповідав би 
драматичній легендарності подій та постатей цього роману, що 
цілковито випадає з рамок побутово-натуралістичної правдо
подібності.

Ще один характерний для філософії Олеся Бердника твір-феєрія 
«Остання битва».

Назва трохи баналізовано-«політична» і не зовсім відповідна до 
цієї фантасмагорії.

Добре, що, на відміну від низки інших своїх речей, автор недво
значно підкреслює цілковиту умовність, довільну фантастич
ність своєї феєрії, її художньо-символічне призначення: «Мені 
приснилось чи привиділось...» (тоді як у деяких інших випадках 
подібна довільна фантастика в О. Бердника претендує на роль 
чи просто виступає в ролі наукової фантастики, без достатніх на 
те підстав).

Зміст феєрії — космотворче (й косморуйнівне) «змагання» пер
соніфікованих Краси й Потворності перед таким собі судили
щем — форумом усіх живих істот.

Феєрія писана в патетичному стилі, окремі уступи — ритмізована 
проза. Спрямування її досить сентенційне. Але, почавши з де
кларативного протиставлення Краси й Потворності й деклара
тивної ж розробки проблеми (хоч це, зрештою, непогана декла
ративність, породжена високими пориваннями душі: «Потвор
ність прийме за Красу лиш той, хто творчості не розуміє... хто 
цінить спокій, а не вічний пошук, хто хоче насолоди й спожи
вання, а не відкрить і віддавання...»), — автор потім досить вда
ло переводить це «змагання» Краси й Потворності в наочний 
(хоч і фантастичний) план. І знаходить трохи несподіваний і 
досить сильний аргумент, яким Краса «перемагає» Потворність: 
сила Потворності обмежена, бо обмежене її діло, — руйнувати 
не можна нескінченно, всяке руйнування має край, зруйнував
ши все, Потворність тим себе і вичерпує; Краса ж нескінченна, 
бо творенню меж немає, за кожним досягнутим рубежем — знову 
безмежжя... Так одвічній колізії надається досить свіжого й 
самобутнього звучання, не позбавленого філософічності.

«Остання битва», як на мене, — одна з найбільш вдалих філософ
ських новелок О. Бердника.

...Монах Василій («Страшний Суд». Фантастична повість), тяжко 
пригнічений перемогами Антихриста («Церкви закривають. 
Народ одвертається од бога...») і вбачаючи в цьому близький 
кінець світу, наближення Страшного Суду, — замуровується в 
печері, щоб предстати на тім суді неосквернённим. Кілька сот
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років тривав його летаргічний сон, аж поки молодий археолог 
Рам відкопав його. Повернувшися до життя, Василій думає, що 
потрапив до раю, а коли, нарешті, його переконують, що це 
не рай, а нове земне суспільство, він доходить висновку, що 
справжній «Страшний Суд» і кара були в тім, що він змарнував 
своє життя на догоду фальшивій вірі: «Новий світ... вони мають 
його... самі збудували... А я... проспав. Проспав... Ось він — 
Страшний Суд... Я ніс його з собою... В душі своїй...»

Отже, повість по суті не стільки «фантастична» (фантазія в ній до
сить невигадлива, банально-гротескна, світ майбутнього виве
дений у найприблизніших загальниках), скільки «антирелігій
на», та ще й поверхова, по-газетярському антирелігійна, місця
ми не без дешевизни, часто-густо з несмачними «ефектами».

Оскільки елемент фантастичності є хіба що в сюжетних допу
щеннях, а сама розповідь натуралістично-описова, побутова за 
своїм характером, то мимоволі стосуєш до неї мірку життєвої 
правдоподібності й звертаєш увагу на численні натяжки, пору
шення житейської природності, грубу підгонку життєвого мате
ріалу під службову схему. А головне — все це малоцікаве, зде
більше невисокого ґатунку за рівнем художнього трактування.

Коли, скажімо, на шляху до давно облюбованої печери Василій 
встряє в розмови з випадковими зустрічними про бога й Анти
христа, а ті своєю чергою ніби між іншим кидають йому глибо
кодумні репліки від стихійного матеріалізму та хитромудрі про
пагандистські «закиди» Богові, погано замасковані під невинні 
й добровільні філософеми, — важко збутися враження, що все 
це — з найтривіальніших антирелігійних брошур.

Такі, наприклад, розмови про пекло, райське життя та красу світу. 
Якийсь «сивий дідок»-рибалка залюбки бавиться в філософську 
лінгвістику, прямісінько тобі Ван Гог у відомому вірші Ліни 
Костенко: «— Прощайте, діду, мені пора, — каже отець Васи
лій. — Жаль вас, ваше серце теж отруєне вільнодумством... — 
Гм, — здивувався дід. — Слово якесь дивне... “Вільнодумство”. 
А чим же погано — вільно думати? Ге, нічого б так не треба 
людям, як вольно думати, мислити... І діяти, отче!»

У такий же захитрений спосіб і якесь приблудне дівча великодуш
но преподає отцеві Василію науку діяльного гуманізму, активно 
включаючись у запропоновану автором лінгво-стилістичну гру:

«— Монахи? — перепитала дівчинка. — А що таке монахи?
— Ну... люди, які спасаються... (це пояснює отець Василій. — І. Дз.).
— Спасаються? З води? Еге? — тривожно мовила дівчинка. — Два

роки тому ве-е-лика повінь була. Все село плавало наше... Так 
мій татко багатьох спасав. Чоловік десять спас. А потім пере
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вернувся з човном. 1 втонув. Сам себе не спас... А я тепер самй~7 
Вивчуся на дохтура, спасатиму людей. Щоб не вмирали...

...Спасав людей. Сам себе не спас. В тих немудрих словах Василію 
знову ввижався докір якийсь, хитра пастка сатани...»

їй-право, надто все це педальоване, прихитрене для дрібного ефек
ту... Шкура вичинки не варта.

Те саме доводиться сказати і про другу частину повісті, яка змальо
вує зіткнення «воскрешеного» отця Василія з новою цивіліза
цією. Ця колізія могла б бути цікавою, але в цьому разі вона 
взята в пересічних і надто дріб’язкових своїх виявах, невигадли
во й малозмістовно. Автор так майже і не знайшов нічого кращо
го, як обігравати на всі лади різні «словесні» непорозуміння.

«— Веди мене, отрок, до бога!
— До бога? — здивувався Рам і розгублено всміхнувся. — Я не знаю

такого прізвища...» І т. п.
Або: «Рам почухав собі потилицю. Похитав головою.
— У вас... багато незрозумілого. Дивні наукові терміни. Страшний

суд, рай, божа брама. То звичайна веселка, атмосферне явище. 
Брами ніякої нема. А рай... Що таке рай? Ага, наш учитель на
зиває дніпровську долину раєм. Так і каже — це наш рай. Якесь 
давнє слово. З міфології...»

Навряд чи такі благенькі «хохми» збагатять художній твір, навряд 
чи вони гідні літературних героїв. Тим паче, що й неприрод
ність їхня очевидна. Справді: отець Василій «проспав», за повіс
тю, щось дві-три сотні років («майже три віки»), а вже, бачте, 
вчені нащадки навіть слів таких, як «бог», «сатана», «рай» не 
знають. Даруйте, а куди ж вони діли європейську культуру, євро
пейське мистецтво двох тисячоліть, яке майже все Грунтувалося 
на християнських і біблійних поняттях чи, принаймні, без них 
не обходилося? Може, двохсот років їм було досить, щоб забути 
і Данте, і Рафаеля, і Гете, і Байрона, і Достоєвського, і Шевченка 
(діється повість «в долині Дніпра»)? Навряд. Більше двох тися
чоліть минуло від часів древньої Еллади, а ми ж не забуваємо ні 
Зевса, ні Аполлона, ні Сатирів, ні Бахура, і не робимо, поряд
ком боротьби з політеїзмом, припущень, що то якісь древні 
міністри чи древні функціонери держпартконтролю. Не слід так 
легенько розраховуватися з історичною перспективою й істо
ричним людським багажем, та ще й на догоду досить дріб’язко
вій меті, котру художник мусів би відкинути як замалу для себе.

Отож і виходить, що рівень «дискусії» з релігією (як і взагалі весь 
рівень «інтелектуальної напруги» повісті) досить невисокий.

Може, отцеві Василію й цікаво буде почути від «археолога» Рама 
такі роз’яснення: «Все створено трудом, творчістю... Без праці
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нічого не буде. Все в усіх світах твориться людськими руками, 
розумом, думкою» і т. д. — але читача навряд чи вситиш подіб
ною інформацією.

Дивує і надто приблизне розуміння християнської релігії. Напри
клад.

«— Скажи, отрок, а ви кому-небудь молитесь?
— Як... молимось? — не збагнув Рам.
— Ну, просите допомоги... коли потрібно?..».
Даруйте, але за християнською теологією молитва — це дуже склад

не таїнство, яке зовсім не зводиться до «прохання допомоги». 
Неуважність і профанація навряд чи допоможуть у полеміці з 
релігією.

...Кілька школярів, блукаючи біля Дніпра, зустрічають дивного 
хлопця, який виявляється людиною з майбутнього («Просто 
так». Феєрія).

Оповідання складається з двох частин: побутової та власне «феєрії». 
Побутова частина (експозиція) досить безбарвна і розтягнена. 
Щодо «феєричної», чи фантастичної, частини твору, то тут 
знов-таки, на мій погляд, бракує підкреслення умовності фан
тастичного припущення про пришельця з майбутнього, про його 
здатність «волею, введеною в резонанс з енергією простору» 
приводити в рух інші тіла, здобувати полум’я «трансформуван
ням просторового вогню», переходити в інакші, проти земних, 
виміри (ставати невидимим, «зникати») тощо... Все це мусіло 
б бути не просто назване, а містити якусь гіпотезу, якусь ідею. 
А без цього — яку цінність матиме, приміром, формулярна від
писка: «Ви потрапили в локалізований круг нейтрального часу, 
вас перекинуло в майбутнє...»

Цілком відповідно хлопчаки всі дива, творені пришельцем, звуть 
«фокусами», і дарма той протестує. Так, це швидше довільні й 
безконтрольні (а тому і позбавлені цінності й змісту) фокуси, 
ніж наочне представлення якоїсь гіпотези, якоїсь сміливої нау- 
ково-фантастичної чи філософської ідеї. Бо така ідея мусить 
бути змістовною, плідною, на щось наштовхувати, до чогось 
«підбурювати» людську думку та уяву, — а що, крім голого фо
кусу, в такій, скажімо, дивовижі:

«— А нащо варити? З ’їжте по одному плоду цитрогруші і все...
— Як ти сказав? — перепитав Петро. — Цитро...
— Цитрогруша. Ось же її дерево, хіба не бачиш?
- Д е ?
— Та ось, за десять метрів від нас. Чи ви сліпі? Я зараз зірву кілька

штук...
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Іван метнувся до кущів лози, підстрибнув угору, ніби хапаючи 
щось. Потім підбіг до товаришів, несучи в долонях чотири со
ковиті плоди, схожих водночас на мандарин і на грушу...»

Одне слово, слід би або посутніше розвинути фантастичні допу
щення як певні ідеї, або ж, коли автор не в цьому вбачав тут 
своє завдання, — виразніше підкреслити їхню умовність чи мо
же й жартівливість (як це він зробив іншого разу, в «Аннігіляції», 
доречно й назвавши її «жартом»).

Не дуже оригінальний сюжетний мотив у легенді «Два шляхи» (втеча 
групи «вибраних» американців від земного життя, загрожувано- 
го ядерною війною, в океанську глибочінь, де збудоване під
водне місто) автор використовує, щоб, з одного боку, показати 
нелюдськість життя за «штучних» умов, тугу людини за природ
ним земним життям (яка всупереч усьому пробуджується в дів
чинці Зорі); з іншого ж, — полемізувати з песимістичними про
гнозами щодо будучини нашої планети...

Як і в низці інших творів О. Бердника, впадає в очі характерна для 
нього певна невідповідність між «легендарним» сюжетом і на- 
туралістично-переказовою оповіддю — «легендарність» вимагає 
й «легендарного» ж, високопоетичного, лапідарного стилю, до 
якого О. Бердник підноситься не завжди, часом грузнучи в кво
лому побутовому багатослів’ї.

Так само не раз відзначаєш у нього й невідповідність між «феєрич
ним» задумом та досить бідною фабулою, яка не щедро той за
дум живить.

У «Коханій з Майбутнього» (легенда) також відчувається ота дис
гармонія між легендарним та натуралістичним, отой брак сти
лю, про який ішлося вище.

А все-таки річ здається приємною і цікавою, однією з кращих серед 
подібних — «земного призначення» — оповідань О. Бердника. 
Може тому, що автор добре дотримав міру фантастичності й цю 
фантастичність використав як службовий елемент художньої 
інтриги, для розкриття цілком земних людських справ, для на
голошення хоч і дидактичної, але доброї гуманістичної думки: 
кожен з нас може стати для іншого омріяною «людиною з май
бутнього», треба те «майбутнє» вміти в себе вбирати і треба 
вміти його знаходити в інших. Певно ж, таке розуміння життя 
й людських взаємин, вміння бачити те, чого шукаєш у фантас
тичних світах, — бачити його і навколо себе, в живих людей, — 
таке світопочування цінніше і за сіро-буденне, і за безпредмет
но-екзальтоване, коли мрія заважає бачити в реальності те, що 
власне і є предметом цієї мрії, — і плекати його в юнацтва спра
ва добра, хоч тут і не обходиться без дидактики.
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Ще одна легенда — «Хор елементів». Автор завбачливо назвав цей 
твір легендою, почав його із застереження: «І досі не знаю — 
було це чи ні...» (а скінчив так: «Скажіть же мені — було це чи 
ні? Було чи ні?..»), — і добре зробив, бо інакше оповідане в нім 
виглядало б надто неймовірно і химерно навіть для наукової 
фантастики.

Тут, як і в ряді інших творів, О. Бердник ухиляється від традицій
них шляхів наукової фантастики і пробує зробити принципо
во нові й зовсім несподівані (а може й свавільні) допущення. 
У цьому разі йдеться про можливість опанувати світ, керувати 
силами природи за допомогою... мелодики, оскільки, мовляв, 
«усе в світі має семеричну музикальну природу». Є в легенді й 
інші несподівані допущення. Всі вони, на жаль, мало розвинені 
як гіпотези, залишаються досить абстрактними й туманними; 
з наукового погляду вони, може, й зовсім абсурдні, — однак, 
мені здається, в «легенді» цілком припустимі. Адже автор спе
ціально обумовив їхню умовність, отже претензія на науко
подібність відпадає. А певну «педагогічну» цінність такі фанта
зії мають: вони дають поштовх уяві, вони закликають виривати
ся із призвичаєних, шаблонізованих схем думання, скеровують 
на неймовірні парадокси^ — а ці якості дуже важливі і для нау
кового мислення, якщо, звісно, вони його не вичерпують і не 
панують у нім безконтрольно, а підпорядковані якимось вищим 
критеріям.

Хотілося б, звичайно, щоб ті чи інші припущення були посутніше 
з’ясовані автором, а не просто загальниково названі, щоб деякі 
«ефектні» місця не виглядали пародійно.

...Дівчина-геолог Люда ось-ось зірветься в провалля, та в останню 
мить її рятує якийсь дивний незнайомець («Зустріч над прір
вою»).

«Дівчина згадала десятки фантастичних книг, науково-популярні 
статті, виступи. Всі говорили і говорять про наступні зустрічі з 
інопланетними істотами зовсім не так... не так просто... Гігант
ські апарати, скафандри, дивовижні форми... саме так уявляють 
Пришельців... А тут раптом тендітний юнак, в літньому костюм
чику... на гірській стежці... Неймовірно?»

Ось тут особливість підходу О. Бердника: він хоче, по-перше, відій
ти від звичних науково-фантастичних шаблонів, по-друге, по
казати незвичайне, дивовижне серед буденного. Наскільки це 
йому вдається — справа інша.

У цьому творі він викладає деякі улюблені свої ідеї, на яких ми ще 
зупинимося.
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Є в Олеся Бердника й «Фантастичні гуморески». З них ц ік ївг  

«Аннігіляція» та «Послуга Сатани» (остання м’яко висміює 
прожекти надмірної «кібернетизації» життя), а особливо «гумо
ристична кінофеєрія» — «Де подіти Всемогутність?»

Автор знайшов гротескно-фантастичний, казковий мотив, який 
дає великі можливості для гумористичного й сатиричного огля
ду життя, для містких узагальнень через гротеск, — однак ці 
можливості використані «впівсили». Автор обмежується пере
важно побутовими чудасіями, тоді як могла вийти широка со
ціальна сатира. Казкові пригоди нездалих хлопчаків, раптом 
наділених чудодійною силою задовольняти всяке бажання, — 
дають великі можливості для гротескової «прогулянки» за ла
штунками суспільної дійсності, для сатиричного розтину су
спільства.

Є в О. Бердника «Фантастичні роздуми» — своєрідний цикл лек- 
цій-розмов з юним читачем, в яких автор викладає й «підсумо
вує» свої улюблені фантастичні ідеї. На цьому місці ми й огля
немо коротко деякі з цих ідей, як вони висловлені в багатьох 
творах О. Бердника.

При цьому спробуємо співчутливо зрозуміти автора. Адже мрійни- 
ка-фантаста найлегше буває висміяти, остудити тверезістю й 
скепсисом, і кожен серйозний громадянин, що добре знається 
на риночних цінах і логіці здорового глузду, схильний відчувати 
свою перевагу над ним і поблажливо іронізувати з усякої «ма
ячні». Але від того мрія й фантазія не зникають, і найнереаль- 
ніша вигадка часом повертається дійсністю, а те, що здавалося 
твердою реальністю, — виявляється всього лиш хвилинною хи
мерою й породженням рутинної думки. Один із розділів своєї 
книжки О. Бердник попередив епіграфом — словами К. Флам- 
маріона: «Свого часу заперечувалося майже все, що тепер увіхо
дить до складу позитивних наук». До цього він міг би додати ще 
й слова англійського вченого Корнфорта про те, що сучасні на
укові поняття — безглузді з погляду здорового глузду, але що 
все більше безглуздого поступово входить у обсяг здорового 
глузду, і слова Ейнштейна про те, що фантазія — найбільш на
укова з якостей людського розуму, оскільки вона встановлює 
зв’язок найвіддаленіших речей.

Одне слово, пам’ятатимемо, що О. Бердник — письменник-фан- 
таст, що до фантастики не можна підходити з критеріями побу
тової логіки та очевидної ймовірності. Але пам’ятаймо також і 
те, що фантазія й фантастичність — це не просто довільні допу
щення й легковажність думки, а особливий характер її «далеко-
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глядності» й «крилатості», особлива естетична й дослідниць
ка її «гра».

У вступі до «Фантастичних роздумів» письменник декларує:
«Отже, вперед. Сідлаймо нашого полум’яного друга. Сідло — фун

дамент сучасної Науки, діалектична логіка комуністичного сві
тогляду, стремена — здоровий глузд (курсив мій. — І. Дз.), шпо
ри — уява, мрія, фантазія, які підганяють скакуна в заплутаних 
хащах Світобудови. Не забудьмо зброї — щита, меча і списа. 
Щит — наша зневага до людоненависницьких ідей роз’єднання 
і розбрату, спис — вістря всепроникаючого Розуму, меч — по
лум’я Любові наших сердець, які прагнуть всі таємниці Всесвіту, 
всі скарби пізнання віддати на благо Людства, для об’єднання 
з космічними братами далеких світів».

На користь О. Бердника говорить те, що він фантаст особливого 
складу, різко вираженої індивідуальності. Його цікавлять не так 
науково-технічні ідеї й прожекти, на які його творчість досить 
бідна і які не завжди в нього конструктивно окреслені, нато
мість туманно-загальникові, — як етичні аспекти людського 
майбуття. У створених своєю уявою фантастичних світах, за до
помогою уявних «космічних братів» — мислячих істот з інших 
світів (у реальність яких він затято вірить!) О. Бердник шукає 
можливостей для найвищого розвитку не тільки розумових, а й 
душевно-етичних та емоційних здатностей людини, для дивно
го розквітання людської сердечності, любові, почуття взаємо- 
зв’язаності, цнотливості й чистоти, для торжества високого й 
поетичного розуміння життя, для утвердження добра й краси. 
О. Бердник послідовно й підкреслено полемізує з песимістич
ними й «реалістичними» поглядами на майбутнє людства й сві
тів, полемізує також з тими фантастами, котрі бачать у майбут
ньому розвиток пороків сучасної цивілізації чи якісь нові фа
тальні лиха. Тут Бердник безмежний і трохи може легковірний 
оптиміст. Тут його фантазія, певно, трохи однобічна, оскільки 
відмовляється бачити в далекому майбутті якісь драматичні 
проблеми й дисгармонії, а тільки свідомий гармонійний розви
ток. Однак, що стосується етичного пафосу О. Бердника, це 
навряд чи можна назвати «космічним лакувальництвом», швид
ше це транспонована в космос земна «туга за ідеалом», високе 
розуміння людського покликання. У всякому разі, щодо цього 
твори О. Бердника можуть мати добрий виховний вплив на 
юнацтво, оскільки популярні тепер космічні мрії пов’язані в 
них із плеканням найкращих людських почувань, з поезією 
душі, з розкритістю до таємничих покликів Всесвіту.
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Так само можуть мати добрий вплив і розмах Бердникової фантазії, 
його сміливий підхід до багатьох усталених понять, його відчай
душні реконструкції картини Всесвіту. Бердник закликає мис
лити незалежно, гаряче й масштабно.

Його романтична Віола з кінофеєрії «Вогняний Вершник» (до речі, 
одна з найпривабливіших серед героїнь і героїв О. Бердника) 
пристрасно закликає: «Треба міняти світогляд... Треба звільня
тися від звичних, сірих, одшліфованих думок, переконань, тра
дицій. Треба бути сміливими, полум’яними. Помилятись, пада
ти, але шукати, шукати, шукати. Адже ми створили безліч без
крилих, безпомічних, нікчемних гіпотез, порожніх, як орі- 
хова шкаралупа... і притягуємо до тих гіпотез всі факти. Так 
не можна!».

І далі: «Я певна, що поряд з нами живуть і мислять Розумні Брати, 
їх багато. Вони скрізь. Треба лиш розбити плівку, що оточує 
нас. Наш егоїзм, наш консерватизм. Ми все будуємо по власно
му зразку. Ми ігноруємо незміряну розмаїтість Світобудови».

Отут і починаються наші застереження, оскільки Віола висловлює 
улюблені думки О. Бердника. Дерзновенність мислі? Так. Але не 
безплідна незалежність від наукових знань та фактів. Принци
пово новий підхід до світу? Так, але підхід конструктивний і 
пояснювальний, а не тьмяно-загальниковий; такий, що сти
мулює дослідження, а не легковірність. Геть сірі традиції й нік
чемні гіпотези, геть мертвотну рутину звичних схем думання? 
Так. Але не поспішайте натомість із новими категоричними 
догмами, до того ж виведеними поспішно з неясних «підказок» 
інтуїції. Не треба уявляти Всесвіт збудованим «за власним розу
мом»? Так. Але адресуйте цю розумну пересторогу не лише 
своїм опонентам, а й самим собі.

У всьому цьому становище О. Бердника не зовсім невразливе, і він 
не зовсім послідовно дотримується тих підстав, що їх сам же 
виголосив.

По-перше, хотілося б, щоб він посутніше розвивав та обґрунтову
вав свої космогонічні уявлення та фантастичні науково-техніч
ні й світобудівні припущення, щоб він рідше обмежувався ту
манними загальниками й ефектною лексикою з великої літери, 
що часом починає звучати банально (сказати б, «космічна ба
нальність»), Що, приміром, дає читачеві термін-відписка «пси- 
хомагнетичний колектор»? Автор часто для пояснення якихось 
сфантазованих явищ та дій вживає довільні наукоподібні термі
ни. Без них, звісно, у фантастиці не обійдешся. Але ж самі по 
собі вони нічого не дають і нічого не пояснюють. І замість про
никнення силою фантазії в невідомі світи й з’явиська виходить
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тоді беззмістовний реєстр якихось неіснуючих «законів», при
ладів тощо... В тих випадках, коли в автора мало чого є сказати 
по суті, використовується ціла система відписок та ухилянь: 
«Я не хочу довго пояснювати»; «Проте, не слід говорити далі 
про це»; «Не треба більше говорити... Я й так багато сказав»; 
«Комета — носій інформації, акумулятор психозерен планети, 
зв’язок між світами і ще багато такого, про що вам рано зна
ти», — в такі, приміром, способи «всезнаючі» старші брати з 
космосу збуваються допитливості наївних землян. Частенько 
вони претендують на те, щоб їм просто вірили на слово. Навіть 
тоді, коли висувають свої твердження не як умовні гіпотези й 
фантазії, а як нібито встановлені істини.

І сам автор буває легковірним, а легковірність і сміливість думки — 
різні речі. Він серйозно говорить не тільки про Атлантиду (до 
речі, останнім часом деякі белетристи як «сенсаційний» доказ 
існування Атлантиди розглядали відкриття «таємничих» фресок 
у Сахарі, але ось що каже про це відкривач і дослідник цих 
фресок французький професор Анрі Лот: «З часів Платона фан
тазери найрізноманітнішого ґатунку пробували відродити древ
ній міф, виявляючи надмір уяви і, насмілюся сказати, невіглас
тва. І те й друге свідчило лише про їхню крайню наївність»; 
а інший вчений, Сусмель, ще раніше сказав категоричніше: 
«Каталог висловлювань про Атлантиду міг би послужити непо
ганим посібником для вивчення людської марновірності»), — 
не тільки про Атлантиду, а й про існування навколо нас неви
димих для нас істот, про реальних двійників, про творення 
предметів силою думки та про безліч інших, м’яко кажучи, ма
лоймовірних речей. Звичайно, як фантастичне допущення, ви
користовуване з певною художньою метою, це цілком «прий
нятне» у фантастичній белетристиці, але гірше, коли такі твер
дження виступають у ролі серйозних доктрин. Тим паче, що 
цього останнього легко уникнути, послідовно підкреслюючи 
умовність своїх гіпотез.

Не зайвим був би і суворіший відбір їх із погляду художніх завдань 
та ширше художнє використання. Скажімо, магічний крис
тал — «Всевидюче Око» — в романі «Подвиг Вайвасвати» давав 
авторові можливість вільно й цікаво комбінувати картини жит
тя в царстві Пір’ястого Змія. Але ця можливість використана 
мало (може й тому, що автор взагалі не виявляє великого інте
ресу до соціальних аспектів життя). Про гротескний мотив все
могутності в кінофеєрії «Куди подіти всемогутність?» — ми вже 
говорили. А деякі мотиви посідають у творчості О. Бердника 
забагато місця, хоч вони не такі вже й перспективні і з соціаль-
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ного, і з художнього і, тим більше, з наукового погляду. Одна-з 
найулюбленіших його ідей — про пришельців з інших світів, 
що приносять людям вище знання або в той чи інший спосіб 
«шефствують» над нашою планетою, щоб у критичний момент 
урятувати людство від фатальних нерозумних кроків. Не гово
ритимемо про наївність і ненауковість такого погляду, — роз
глядаймо це як умовний фантастичний мотив. Тоді доведеться 
висловити сумнів, чи такий підхід допомагає розкривати велич 
і драматизм «єдиноборства» людства з таємницями природи. 
Адже всі проблеми і всі загадки буття, які постають перед геро
ями О. Бердника, виявляються по суті фіктивними, оскільки 
розв’язка їх уже готова і зберігається в сейфах на інших світах і 
в будь-який момент може бути «дарована» людям (це я говорю 
не про всі твори О. Бердника, а про ті, де такий мотив перева
жає). Таке компетентне втручання космічних наставників трохи 
нагадує те розв’язання моральних проблем за допомогою міліції, 
яке полюбляють наші «сатирики».

Щоправда, це втручання космосу в земні справи автор обгрунтовує 
родинними аналогіями: «Коли у батьків з’являються діти, — 
вони (батьки. — І. Дз.) не кидають їх напризволяще, а виводять 
у широкий світ, вказують вірну дорогу. Те саме мусить бути 
(курсив мій. — І. Дз.) в Космосі, тільки в ще більших масштабах».

Не говоритимемо вже про те, що все-таки «батькам» ніколи не 
вдавалося передбачити шляхи «дітей». Скажемо про інше. Земні 
аналогії мало що дають для уявлення про Всесвіт. Природа не 
повторюється і кожного разу, в кожному місці творить щось 
нове. Скрізь виявляються свої особливі закони й сили, і щоб 
збагнути їх, треба звільнитися від інерції звичних земних уяв
лень та аналогій (власне, і «земні» науки розвивалися шляхом 
відмови від аналогій і знаходження зовсім безпрецедентних за
кономірностей — яскравий приклад: квантова механіка). Автор 
сам це визнає і не раз це декларує: «Жоден світ не схожий на 
інший»; «Ми все будуємо по власному зразку. Ми ігноруємо 
незміряну розмаїтість Світобудови».

Однак по суті він часто-густо доходить все тих же механічних зем
них аналогій. І істоти інших світів у нього — ті ж люди, тільки 
досконаліші. І скрізь панує одне й те саме безлике, універсаль
не розумне начало (так, ніби те, що «розумне» на Землі, мусить 
неодмінно бути «розумним» і для Сиріуса). Більше того, цей 
всесильний «розум» уже й творить із самого себе нові світи — 
звісно ж, за своїми шаблонами. От тобі й «незміряна розмаїтість 
Світобудови»!
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Або ще ось такі міркування в автора: «Скрізь матерія йде до най
вищого вияву своєї потенції... Скрізь виникає Розумне життя»; 
«У Безмірі за неосяжний час виникали і еволюціонували незлі
ченні цивілізації». Даруйте, але де ж тут та «діалектична логіка», 
яку так красиво декларував автор? Чому скрізь мусить виникати 
Розумне життя? Чому саме це «Розумне життя» в його земному 
розумінні (бо інакше розуміння нам недоступне) треба вважати 
«вищим виявом потенцій» матерії? Хіба це не той самий антро
поцентризм, проти якого виступав сам автор? Хіба на інших 
світах матерія не може знайти для себе інакшого «вищого вия
ву», який нам не під силу уявити? Хіба, зрештою, природа мог
ла бути настільки марнотратною, щоб безліч разів повторю
вати одне й те саме («...виникали і еволюціонізували незліченні 
цивілізації...»), хіба Космічна історія — фарс, хоча б і патетич
ний фарс? Щоб десь колись могло повторитися земне життя, 
розвинутися аналогічна земній цивілізація, — потрібен збіг ней
мовірної кількості обставин, що точно відповідали б складній 
еволюції Землі. Всяке позаземне життя, якщо воно десь було чи 
є, неминуче мало б чи матиме зовсім відмінний від земного 
характер. І мислення аналогіями тут мало що дасть.

Так само мало є підстав для думки, що «вищі істоти» інших планет 
неодмінно мусять бути «розумними істотами» в нашому сенсі 
слова. Досить переконливо пише з цього приводу англійський 
вчений Пітер Стаббс: «...Зовсім не означає, що, коли вже життя 
виникло, то воно автоматично завершиться появою розумних 
істот чи чогось більш “досконалого”. Таке уявлення про еволю
цію цілком помилкове і протилежне тому, що мав на увазі 
Дарвін і що диктує здоровий глузд. На кожному даному етапі в 
кінцевому підсумку панує та форма життя, яка найкраще при
стосована до навколишніх умов... Людина цілком ще може ви
явитися однією з примх природи».

Звісно, можуть існувати різні погляди на цей предмет. Я хочу тіль
ки сказати, що не слід О. Бердникові категорично вводити в 
ранг самозрозумілих істин те, що в кращому разі може фігуру
вати тільки як одна з багатьох можливих гіпотез, та й для цього 
ще потребує якоїсь аргументації.

Або такий ще приклад. Не так давно на підставі досить хистких 
здогадів було висунуто припущення, що Землю в далекому ми
нулому могли відвідати космонавти з інших світів. Що ж, гіпо
теза як гіпотеза, і кому як не фантастам, покористати з неї! 
Але знов-таки: хай це буде гіпотеза, а не доктрина, як вийшло 
в О. Бердника. До того ж, О. Бердник дає цій доктрині таке
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побутове оформлення, що вона виглядає, як невільна пароїія" 
на відповідні біблійні мотиви:

«Я бачив їх», — говорить у «Вайвасваті» раб Лаота, — «то справжні 
боги».

«— Де ти їх бачив? — схвильовано запитав юнак.
— В пустелі. Я тоді пас буйволів у горах... І тут з’явилися вімана...
— Літаючі човни?
— Еге. Тільки не такі, як в Чорного Володаря. Вімана були великі,

блискучі. З них вийшли боги. Тіла їх сяяли, як сонце, на лиця 
не можна було дивитися...»

Автор не раз наголошує щось подібне: мовляв, те, що розказує 
Біблія, — історичний факт, тільки люди прийняли за богів кос
монавтів.

Взагалі О. Бердник любить говорити про людей, а особливо про 
істот інших світів, як про богів. Само по собі це ні добре, ні 
погано, оскільки може виходити і велично, і банально.

Добре тут те, що фантастика О. Бердника перейнята пафосом без
межних можливостей людського розуму і потенціальної всемо
гутності людини. Однак часом О. Бердник, на мій погляд, над
то буквально й метафізично розуміє оцю безмежність і всемо
гутність. «Немає нічого неможливого для розумних істот». Це 
добре як образ, як гіпербола, як девіз. Однак можна дійти до 
нісенітниці, коли тлумачити це дослівно.

Для героїв О. Бердника справді немає нічого неможливого, якщо 
вони причетні до отих «інших світів».

«Я пройду крізь стіну»; «Я стаю понад часом і простором»; «В на
шому світі творчі бажання людини і їхнє здійснення невідділь
ні». Можна в будь-який момент опинитися будь-де. Можна си
лою думки творити будь-які предмети, навіть цілі світи. «Вони 
творять вже цілі планети, світила, нові рослини, нових істот, 
вони дають початок новим Еволюціям, вони стали творцями 
Космосу». Для цього їм нічого не треба, вони все творять «кон
центрацією думки».

Коли творчі «бажання людини і їхнє здійснення невіддільні», коли 
все можливе — то це вже сліпий кут, це безвихідь і здичавіння, 
а зовсім не вищий розвиток. Бо головна підстава людської ду
ховності — це вічне невдоволення й прагнення до нездійснен
ного, вічна боротьба й змагання, вічне долання дедалі більших 
перешкод; як головна характеристичність природи — вічне «му
чення матерії», вживаючи улюблений вираз Маркса. А без цьо
го була б нескінченна нудота (якби це було можливе!). Щоправда,
О. Бердник кілька разів згадує, що нашу.земну напругу дум
ки й діяльності оті вищі істоти замінили незрівнянно вищою
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напругою думки в процесі творення з «матерії думки» всяких 
речей. Але ж та «виша напруга» залишається для читача порож
ньою фразою, і навряд чи О. Бердник зможе наповнити її ре
альним змістом, розкрити якість, сенс, красу тієї «напруги». 
Одне слово, я не розумію, які переваги для постановки люд
ських проблем (у тім числі й проблем людського майбуття) дає 
таке тлумачення «всемогутності розумних істот». Швидше, воно 
знімає всякі проблеми взагалі, як знімає і все наше людське ро
зуміння життя. О. Бердник може заперечити, що це рутинне, об
межене розуміння життя. Може. Але нагадаємо йому слушну дум
ку Фелліні про те, що, остерігаючись потрапити за грати звично
го глузду, треба «...в той же час боятися попасти в іншу тюрму — 
без грат і стін — тюрму власної безконтрольної екзальтації».

Твори О. Бердника, на мій погляд, цінні перш за все своїм благород
ним етичним змістом, своєю духовною наснаженістю — в кращих 
місцях. Чимало цікавого є і в філософських та фантастичних нау
кових ідеях. Але є тут і чимало сумнівного, приблизного, су
перечного. Однак і те, що нам здається сумнівним, може будити 
думку, заохочувати до осмислення складних проблем, а те, що 
суперечне, — хай стає предметом суперечки й обговорення.

Один із героїв О. Бердника виголошує: «Яке відкриття здійснене 
розрахунком? Тільки горінням серця! Тільки безумством генія!» 
Можна сказати й протилежне: ніяке відкриття не здійснене од
ним тільки «горінням серця» й «безумством генія». Без науко
вого розрахунку. Без знань. Без тяжкої, систематичної, кропіт- 
кої праці. Без суворого, нещадного контролю над своїм «горін
ням» і «безумством». Мабуть потрібні ці неромантичні якості і 
для художніх відкриттів.

( 1 9 6 8 р .)
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В и п р о б у В О Н О  \  Не кожен у поезії є самим собою. У зна-
HQ споовжність V чеі™  собірівності, а не оригінальності.
fR o n o n i ІЛЛІ ІП І у̂ дже поезія ~ оприлюднення життя ду-
^UJIUUU/VIUp і ші д  в оприлюдненні — свої допуски.
оОООШПГЮНСЬШи,) у д е межа між вигадуванням власної осо

би і творенням своєї духовної біографії? 
Перше переходить у друге, коли у вогні 

чуття перетоплються відстані між уявним і 
дійсним, і все заповнює біль поетичного буття 

собою. Бо біль буває тільки справжній. А без цієї вистражда-

* Передмова до збірки: Забаштанський В. О. Древо поезії. — К., 1990.
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ності буде лиш напускання мани. Та навіть коли поет і не під
дається природній спокусі здаватися якомога значнішою й «ін
тереснішою» особистістю, а його душевні рухи не фіксуються в 
напружену позу, то й тоді йому буває нелегко вийти з певної 
соціально-культурної ролі, в якій він живе і яку «освоїв» від
повідно до можливостей свого хисту, громадянських аспірацій 
та особливостей духовної «кон’юнктури» в суспільстві. Недрем
ний інтелектуал-авангардист і новатор; думний страдник за люд
ство, присмучений глобальними клопотами; проречистий три
бун і розважливий соціальний аналітик із декоративною торбою 
мужицького демократизму за плечима; високолетний, із пред
ставницьким статусом, всесоюзний і позасоюзний пілігрим, який 
густо обріс літературним побратимством на казенний кошт і 
вже не годен писати вірші без престижної присвяти; тотальний 
ентузіаст-романтик із довічним комсомольським заквасом... 
Ці та багато інших ролей не конче мають бути силувані. В нор
мальному випадку вони — спосіб самоствердження в поетично
му інобутті й народжуються на грані поетового самовиявлення 
в прагненні до власного ідеалу — та певної суспільно духовної 
потреби. І все ж таки й тут залишається місце для можливої 
неадекватної «гри», особливо ж за тривалої експлуатації звичної 
ролі, бодай і постійно варійованої, збагачуваної.

Тим-то свою принадність і цінність має й поезія, створювана не
мовби поза роллю й місією. Коли автор не відчуває потреби 
здаватися інакшим, ніж він є. Коли не перевищується тотож
ність собі самому. Така душевна самодостатність можлива за 
рахунок чи то запасу життєвих вражень, чи способу їх витрача
ти й регенерувати, чи — і це найпевніше — у випадку особливої 
всевизначеності власного життя, граничного випробування до
лею. Тут поетична мова про себе ведеться не допустово, не в 
умовному чи наказовому способах, а у способі дійсному, — маючи 
на увазі, звісно, не граматичну категорію, а внутрішню структу
ру стосунку ліричного стану до дійсності.

Один із таких поетів — Володимир Забаштанський.
Ім’я його добре відоме, як то кажуть, шанувальникам української 

поезії. Відомі, хоча б зі скупих біографічних довідок та з виступів 
друзів-літераторів, і обставини його тяжкої, трагічно-героїчної 
долі. Його чесне, трудно різьблене слово з граніту зболеної душі 
вже друге десятиліття звучить в українській поезії, дістаючи де
далі ширше визнання. Однак заслуговує воно того, щоб його 
знали більше. Треба сподіватися, що цьому певною мірою спри
ятиме і нова збірка поезій В. Забаштанського «Запах далини». 
Її випустило видавництво «Дніпро» в серії поетичних збірок, 
що мають репрезентувати сучасну українську поезію. Це — свого
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роду вибране. У книжці представлені справді кращі твори авто
ра (втім, треба сказати, що доробок В. Забаштанського кількісно 
порівняно невеликий, а якісно досить «рівний»: у нього, може, 
і є вірші, в яких йому не пощастило виразити те, що хотів, 
але немає віршів випадкових, марнослівних) та найхарактер
ніше з його перекладів. Отож є нагода й собі спробувати склас
ти загальне уявлення про творчість автора.

У свідомості обізнаного читача постать Володимира Забаштанського 
як людини й поета усталено пов’язалася з постатями тих небу
денних духом людей, які, зазнавши тяжкого удару долі, жорсто
ко скарані фізично, знайшли в собі сили жити й боротися, тво
рити добро, бути для інших прикладом непіддатливості обста
винам, прикладом волі і вміння знайти, ствердити своє людське 
покликання. Для багатьох із них натхненним взірцем стало 
життя Миколи Островського. Саме до його образу звертається 
Володимир Забаштанський, коли стає тяжко самовизначитися, 
коли потрібні підтримка і порада. Звертається, зрештою, не так 
часто, як міг би й має право; з усією скромністю, прямотою й 
вистражданістю, що не залишають місця ні екзальтації чи по
божності, ні фамільярності чи простацтву. Говорить із ним, як 
зі старшим другом беззастережно високого авторитету, якого не 
годиться турбувати по дрібницях, але до якого можна прийти з 
наболілим: «Чуттів і дум жорстокі перепалки. / /  На стріли про
тиріч не наколись!// Іду за радою до Павки, / /  Як він до Жухрая 
колись». У не раз відновлюваній розмові з Миколою Островським 
поет стверджує не тільки особисту внутрішню спорідненість із 
більшовиком високого душевного рангу, а насамперед історич
ний зв’язок справ і духу свого покоління та сучасної молоді з 
комсомолією 20-х, причому спадкоємність ця бачиться не в ас
пекті формальної догми, а в аспекті ідейного масштабу, прочи
туваного у вічнозмінній картині життя і борінь:
Ну гаразд, єлеїти не буду,
Пізнаю тебе, більшовика,
Зводимо задуману споруду 
Ралом, краном, крицею рядка...
Тільки б не були собі рабами,
— Щ о незвичні бороди й чуби,
То не страшно, брате, під чубами 
Тільки б не повужчали лоби.
Тільки б спокій целофаном льоду 
Не окутав ю ної душі,
Прагнучи своїх орбіт польоту,
Тільки б не збивались на чужі.
Тільки б вміли розпізнати зраду.
Щ об тихцем у хату не вповзла.

670
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Часом воювать клинком за правду '
Легше, ніж пером супроти зла.

У віршах, присвячених Миколі Островському — ГТавці Корчагіну 
(«Моя вузькоколійка», «Крицею рядка», «Гранітна людина» та 
інших) чи не найочевидніше виявився громадянський і мораль
ний ідеал Забаштанського, відкарбувався той «автопортрет», іс
тинність і тривкість якого поза всяким сумнівом. У цих хвилюю
чих поетичних деклараціях «оформлено» життєву позицію, вагу 
якої осягнемо краще, коли братимемо її не лише як досягнутий 
рубіж, а й як процес. Тому варто звернутися і до віршів, які засвід
чують різні моменти цього процесу, — шукання, сумніви, бороть
бу з обставинами життя та долі і з самим собою... Засвідчують, що 
поезія Володимира Забаштанського рівносутня його долі.

Та за всієї сумірності поезії Забаштанського з суттю його життя, 
він не дуже любить говорити про особисто-біографічне, що й 
зрозуміло. Хоч цілком оминути цього не може. Крізь усю згір
клу замиреність із непоправним — час від часу гостро прохоп
люється душевний біль і затоплює всю істоту. Душа повстає 
проти безглуздості нещастя: життя могло б скластися зовсім 
інакше... Оскарження несправедливої долі і благання дуже рід
ко зринають у Володимира Забаштанського, але які зболені 
слова тоді народжуються: «І мовчки хочеться мені / /  Об тугу 
тугою гатити»; «Стискаю біль в одтятім кулаку»; «І щодня зго
рають нерви, як вольфрам»; «Скільки ждати, доле моя згіркла, 
десь по той бік ночі сонце є ж?» Які до щему предметні й яскраві 
ті прості картини світу, що в них хоче купатися зір, міг би — та 
ба, ниє навічною обрубаністю, бездонною темнотою, — і як ва
бить буденна магія життя:
Десь там, чуєш, речі дивовижні 
Діються у світі щовесни.
Коло хати, кажуть, білі вишні,
Білі, доле, як у мене сни.
Присмерком хуртечі сивокосі 
Під натужне завивання й рев 
Згонять птаство на ніч з високості 
У надуті пазухи дерев.
Там стежки мене чекають рідні,
На осоння серце поспіша,
Батіжком смагляве пастуша 
Десь вицьвохкує у підворітні.
Глухне осінь, пагорби пожухли,
Вітер, наче гудзики руді,
Поквапом зриває жолуді,
Нелиням розхриставши кожухи.

ПОРТРЕТЫ Ч. Д  j
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І чесне зізнання в безрадності: «Ні цигарка, ні вино, ні вірші / /  
Погасить не можуть печії». І — несподіваний фінал, немовби 
впокорення, прийняття безнадії: «Кидаю благать. / /  Лягаю спа
ти. / /  Може, світ побачу хоч у сні», — за яким знову почнеться 
мука незмирення і, з того ж самого рубежу, боротьба.

Дорогою ціною Володимирові Забаштанському здобулася така ме
жа переживання світу, яка розкриває очі звикло-зрячим, ста
вить упритул перед наявністю простих і дорогоцінних елементів 
буття, розкриває міру естетичної наповненості їх.

Але в стосунку до себе Забаштанський про це говорить рідко. Час
тіше — стосовно інших людей спорідненої долі; їх він розуміє, 
як мало хто. Свідченням цього можуть бути вірші «Сашко», 
«Руки», «Очі». Небагато знайдеться в поезії творів, де з такою 
достеменністю, простою незаперечністю, безпосередньою оп- 
редмеченістю чуття, з таким душевним тактом і правом було б 
виражено і муку жорстокої обділеності, і силу духу людини, 
і її безмежну здатність притерпітися (чи терпіти), безмежне 
вміння пристосуватися, знайти вихід (а коли не вихід — то запе
речення безвиході), знайти спосіб осмислено, корисно й не- 
безрадісно жити... А головне — не обтяжувати, а підносити інших.

Здавалося б, ці поезії надто специфічні за матеріалом та мотивами, 
щоб мати ширше людське звучання — емоційне, моральне, 
умоглядне. Насправді ж саме навпаки. Вони його мають — для 
всіх. Бо показують психофізичні та духовні можливості люди
ни, явлені в незнаних загалові буднях випробувань. Бо розкри
вають такі сторони існування світу, таку якість буття, яких не 
знає фізично «благополучна» людина, — і тим збагачують кар
тину світу або ж подають окремі її моменти у незрівнянно ін- 
тенсивнішому відчуванні. Бо навчають радості простих підстав 
життя, показують, як багато в них закладено, — стають, хоч як 
це парадоксально, школою оптимізму. Як сказав сам Володимир 
Забаштанський про свої «пісні»: «Вони повинні сонячними 
бути, / /  Бо заплатив я сонцем за пісні». Згадується думка Року- 
елла Кента: єдина серйозна річ — життя, і завдання мистецтва — 
показати, що людина в ньому може бути щасливою. А для цього, 
мабуть, треба розкрити вагу і красу природно доступного їй.

Водночас поетові роздуми про людей тяжкої долі є лише одним із 
аспектів ширшої теми: боротьба за людину, за людську повно- 
сущість. Своєрідним відгалуженням від неї є у В. Забаштанського 
мотив лиха, що лежить уже в площині моральній, соціальній: 
у злочині. Коли людина стає жертвою вже не обставин чи слі
пого випадку, а іншої людини. Або й сама калічить власне жит
тя. Тема, до якої не часто звертається наша література, надто 
поезія. Поет — не соціолог; не його справа — давати аналіз мо-
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тивів злочинця, який, скажімо, посягає на життя іншої незїга-" 
ної йому людини. Поетові часом, як В. Забаштанському у вірші 
«Ну як же це так?», вистачає висловити гіркий подив перед 
незбагненністю жорстокості — і тим уже відслонити споконвіч
ну безодню моральної проблеми: «Ну як же у нелюдах звіра 
збороти? Як ницості вирвать цупкі корінці?»

З таких віршів, не позбавлених мелодраматичної розвільненості, 
а подекуди й побутової багатослівності, вирізняється суворою 
енергією та емоційною відмобілізованістю поезія «Битва за лю
дину». Ситуація незвичайна — поети виступають у трудколонії 
суворого режиму. Що може вдіяти поезія у цій юдолі затужаві
лої зневіри? Та виявляється — може; «звичайними словами» — 
може. 1 ось уже: «Мовби обрис найдревнішої ікони — На об
личчях в’язнів людяність спливла». Але хто знає, якої сили про
явник і закріплювач потрібні, щоб той обрис людяності за
фіксувався виразно... «Там, на волі десь, життя не знає впину / /
І вирує, в’ється, вічно молоде. / /  Ну а тут — жорстока битва за 
людину, / /  За людське в людині битва тут іде».

Багато разів самовпевнено казано, буцімто без ненависті немає лю
бові. Можна було б поставити під сумнів абсолютність цієї макси
ми, навівши — з історії та з мистецтва — образи великих людино
любців, які вродилися без органу ненависті. Але тут нам ідеться 
про інше. Сама собою ненависть, породжена нібито безмежною 
любов’ю, може бути й дуже небезпечною річчю. Адже, скажімо, 
й усі інквізиції світу ненавиділи людину — таку, якою вона була, — 
з любові до неї: такої, якою вони хотіли її бачити. Над любов’ю і 
ненавистю мало б вивищуватися добросердя, неминуча, як хліб, 
людяність, що дасть тонке розмежування добра і зла, вибіркову 
спрямованість дії гострих лазерних променів слова гніву і правди. 
Здається, саме так розуміє справу Володимир Забаштанський: 
«Правдо, словом нині без вагань і стриму / /  Не людину — зло 
людське у ній рази». В іншому вірші він радить:
Мов реставратор пильно день при дні 
Від бруду років оновля картину,
Від черствості, нещирості й брехні 
Л ю бов’ю оновляйте ви людину.
Терпіти доведеться глум і кпини,
Каратися на вогнищі страму.
Звикайте ненавидіть зло людини,
Та над усе любіть її саму.

Ця дія для нього щось більше, ніж просто дидактичне самонаста- 
новлення або розуміння енергії душевної, дії, це — закон його 
серця.

ЛІТЕРАТУРНІ ІНон П ,)ю Ь о  ■ 3 hPUHUUl

п о р тр е ты  ............... 's- Д  j  у



675

У моралістичних та громадянськи-декларативних віршах, що ста
новлять хоч і невелику кількісно, але вагому та яскраву частку 
його поезії, Забаштанський нерідко досягає «високотемпера
турного» сплаву ліричної дії з ліричним настроєм (елементи дії, 
сюжету бувають у нього навіть у загалом декларативних речах). 
По-симоненківському зважуючись прямо, «проповідницьки» 
класти в душу прості й вічні, а тому великі істини, він — у щас
ливих випадках — забезпечує їм емоційну невідпорність через 
особисту пережитість і вистражданість, а безпосереднє, немов
би фізичне відчуття їх — через закорінену в побут метафорику, 
що не тільки унаочнює духовне предметним, а й дає відчути 
діапазон суперечливих (часом гротескованих) зв’язків та відста
ней між ними, — як-от у «Вірі»:
Безліч мук, страждань я стерпів безліч,
Щ об з людських сердець тебе здобуть.
Умочаю щедро свої пензлі 
І малюю впевнено добу.
По землі іду з тобою гордо,
Як з важким та цінним багажем...
Бережу, немов красуню горець 
Від очей чужинця береже.
Хтось на правді обміряє душі 
І живе, як на камсі вагар.
Посестру твою в собі хтось душить,
Придавивши брилою вагань.
Ти ж  мені такою мусиш бути,
Як троянда біла після злив,
Щ об, згорівши в праці чорним буднем,
Зміг тебе Вкраїні перелить.

Патетична владність таких віршів випливає з концентрації емоції й 
думки, з енергії розвитку громадянського настрою, що породжує 
поетичні формули непересічної «підйомної сили»: «Віра в рідну твою 
Батьківщину / /  Починається з віри в людину» («Віра в людину»).

Однак імперативна тональність і апофеоз віри, ствердження своєї по
зиції, впевнена декларація чітких принципів — усе це нелегко 
йому дається, і, будучи стрижнем поезії Забаштанського, звісно, 
далеко не вичерпує її всю. Ідеал, принцип, віра, позиція, ідея — це 
для нього не щось раз назавжди дане, згори до людини «доведене», 
предмет доктринального самовпоєння і привід для бундючного, за
розумілого відкидання сумнівів, заперечень, усієї низвержної ро
боти життя. Ні, це те, чого треба щоразу, щодня заново й заново 
дошукуватися і стверджувати, бо те, що є суттю сьогодні, завтра 
нею вже не буде, бо на істину, яку береш за звичкою, вже не маєш 
права, і твій машинальний доторк тільки спотворить її: «Щоб мати 
в серці справжню віру, — / /  Шукать постійно суті треба».
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В. Забаштанський не дозволяє собі зневажити картину світу ілюзією 
мнимої всеясності, не вдає, що все збагнув і всюди може пода
ти свій голос, не криється з хвилинами розгубленості чи без- 
радності (але й не хизується ними). Натомість не раз стає на 
чесну розмову зі світом сам-на-сам, пристрасно викладає йому 
свої кривдні рахунки:
Як тебе збагнуть і як пізнати?
Дай на тебе глянути ізблизька,
Докопатись до твоєї суті.
Будь же ти одним якимось врешті,
Щ об тебе любить чи ненавидіть...
Кременем об кремінь думи крешуть 
І вогнем печуть несамовиті.
Сонцем обпікаєш мене з неба,
Муко моя, радосте моя ти...
Скільки Жовтнів світові ще треба,
Щ об йому травнево забуяти?

Із сарказмом говорить поет про тих, хто бадьоро «тьопає в оптиміс- 
тики», сказати б, маршрутами підвищеної комфортності, хто 
без особливих труднощів — напрокат — дістає те, що мало б здо
буватися ціною випробувань, а то і мук життя:
Треба вміти визначить рубіж,
Де не все червоне — колір крові.
А  Вітчизну ж обража найбільш —
Хто не любить, клянучись в любові.
Дантів рай пройди й чистилище,
Пекло Дантове в кіптюзі виру.
І тоді попробуй ти лише 
Про любов сказать свою і віру.

Отже, позиція для Забаштанського — не статичне, а динамічне по
няття, процес життя, шукань, боротьби. В тому числі й бороть
би із самим собою. У збірці знаходимо і поезії, що трохи відсло- 
нюють завісу над оцією боротьбою із самим собою, потаємни
ми сумнівами, ваганнями, слаботами. Ці вірші мають значення 
не тільки для розуміння характеру його поезії, ідейно-есте- 
тичного кредо, а й як «школа», урок самовиховання для читача, 
як приклад самостановлення, самовдосконалення.

Про багатьох гарних українських поетів післявоєнного покоління 
можна сказати, що вони самі себе ростили: їм потрібна була 
невсипуща праця, вперта цілеспрямованість, постійне збільшен
ня вимог до себе, щоб, почавши зі становища малодоглянутого 
сільського хлопця, пройти шлях до високих рубежів культури. 
Але Володимирові Забаштанському на цій дорозі постало без
межно більше, ніж будь-кому, перешкод. І оту наполегливу
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працю зростання бачимо в його поетичній пам’яті. Далеченька 
непоказна школа; книжки, куплені на зароблені власною працею 
скупенькі гроші; «диво незнане на білій стіні» — вперше побаче
ний у «клубі задушнім» кінофільм, яким у хлопцеву душу ввійшов 
Павка Корчагін; батькові оповіді про Кармелюка; трудові уроки в 
гранітному кар’єрі; приклад життя дядька-робітника, «незламного 
комуніста», як і інших трудівників-сусідів, — усе те, що його по
езія засвідчила як «зовнішні», видимі знаки внутрішньої роботи 
душі, якою закладався підмурівок майбутнього світогляду.

Але крім того, що безпосередньо формувало особистість, світогляд, 
у віршах-спогадах бачимо й ту предметність народного життя, 
життя природи, побутові реалії, які, містячи глибоко в собі пев
ні емоційні та духовні імпульси, впливали тоншим чином, не 
так помітно, і дію яких можна усвідомити хіба пізніше, огляда
ючись іздалеку назад. Уся ця реальність самобутнього куточка 
української землі існувала сама собою, немовби безвідносно і 
байдуже до напівголодного, обдертого хлопчака, але насправді 
«придивлялася» до нього й «обрала» його — щоб відтиснутися 
на його душі, відкластися в ній...

Предметні та природні обставини народного життя і самі немовби 
мають виховну й естетичну силу; поетична пам’ять, добираючи 
й метафоризуючи їх, помножує цю силу. В «Хаті» вся речова, 
матеріальна обстановка поетового дитинства увімкнена в по
таємну психологічну дію, яка, крім моменту прочуття нещастя, 
криє у собі, здається, ще й момент першого пробудження душі, 
самоусвідомлення — завдяки поглядові на власне буття (немов
би відособлене, опредмечене в хаті) з деякої відстані, трохи збо
ку («Стою по цей бік річки на горбку — По той бік хата в со
нячнім вінкові...»). Щоб усвідомити себе, треба трохи відокре
митися від себе. Таку можливість і дає героєві німа, не у словах, 
а в магічній дії, «розмова» з рідною хатою.

У численних віршах-спогадах Забаштанського — не просто «фак
тична» пам’ять, а пам’ять аналітична й твірна; не просто спос
тережливість слуху чи зору, а помічальність душі. Завдяки цьо
му прості реалії буття стають моментами душевної біографії і 
водночас карбами естетичного освоєння дійсності:
Спомини, брате, жалючі, мов шершні...
Тільки заплющу повік пелюстки:
У листопаді з сумної черешні 
Скрапують кров’ю останні листки...
Тлусті снаряди лежать у рові.
Босі, корів пасемо на леваді.
По примороженій вранці траві 
Мов по колючій ступаємо ваті.

676



Стопи, як листя черешні, багрові,
Н ебо гранітне нахмурить брову.
Ніби тепліше стоять пастушкові,
Там, де корова надиха в траву.

Щоб так сказати, треба було це двічі пережити: насправді і в пам’яті.
І, може, в пам’яті з більшою силою.

Вражає очищеність і вагомість первоелементів буття у таких спога- 
дальних віршах. Порівняно невеликий запас безпосередніх 
вражень (переважно з дитинства, почасти отроцтва) набуває 
особливої ваги, домінує в житті душі, зберігає значення чуттєвих 
орієнтирів світу. До них душа щоразу повертається з ностальгіч
ною силою. Але вони не просто наявні в пам’яті як душевний 
набуток із минулого, в законсервованому чи відкристалізованому 
стані. Вони живуть, переукладаються, взаємодіють з новим досві
дом і новою думкою, оновлюються самі, визрівають у лоні незу- 
пинних тривог — і саме тому залишаються на все життя дійсни
ми, підтверджують свою якість опорних пунктів світопочуван
ня, фундаментальних свідчень про зовнішню об’єктивність.

Особливе місце поетичної пам’яті, її активна роль у поезії Забаштан- 
ського стоїть у безпосередньому взаємозв’язку з характером його 
роздумів про світ, про свої стосунки з ним, про своє місце в жит
ті. Роздумів цих йому не уникнути: їх владно вимагає його люд
ське становище. Ним він жорстоко гарантований від душевної, 
моральної, інтелектуальної заспокоєності, що розкладає поезію 
тліном благополуччя. Впритул і «грубо» поставлений перед необ
хідністю думати про сенс життя і своє місце в ньому — перед тим, 
що багатьом вдається обійти, відкласти на завтра або збутися пу
щеними навмання загальниками, — Забаштанський проте виходить 
далеко за межі суто особистої ситуації, так що ці роздуми перероста
ють свій специфічний характер і набувають загальнішого змісту.

Такі роздуми прожиття наповнюють, по суті, всю лірику Володимира 
Забаштанського і постають багатоманітно. Пульсують вони і в тих 
громадянських, публіцистичних поезіях, про які вже йшлося. 
Нерідко оголена моральна думка розвивається в сюжеті, в кон
кретному житейському матеріалі, який розкриває свої більші 
або менші живописні, метафоричні, умоглядні можливості. 
Часом такі поезії наближаються до притчі, тільки немовби не
навмисної, «розіграної» самим життям («Чи варто жить у сві
ті?»). Це, сказати б, об’єктивація тієї або іншої «готової» істи
ни, щодо якої поет виступає як інтерпретатор її розгортання в 
дійсність або як пропагандист боротьби за неї.

Але не менш характерне для Забаштанського і відтворення самого 
руху до істини, руху до морального або філософського осмислен
ня певних моментів буття — через глибоко суб’єктивний досвід,
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усю неясну (і лиш у матерії поезії вияснювань) особовість сві
топочування. І форм такого руху багато, майже в кожному вір
ші він здійснюється по-своєму.

Ось, скажімо, яке своєрідне драматичне відчуття «особистого» часу 
(зживленого із часом «суспільним»), створене у вірші «Порожній 
день». У кожного з нас, відома річ, свій ритм життя, своя щіль
ність наповнення часу, свої критерії його цінності та пріорите
ти його використання. І в кожного бувають дні різної інтенсив
ності, неоднакової доцільності проживання відпущеного нам 
долею часу, який є часткою часу вселюдського і космічного... 
«Не вдався» день. Душевна прикрість від цього шукала оформлен
ня; зрештою, марноту об’єктивовано і персоніфіковано в образі 
«порожнього дня», на який і «перекладено» вину. Поет «розгні
вався» на нього і виписав його з азартом легенького самознущан- 
ня, з ущипливою щедрістю, на тонкій грані між іронією і патети
кою. І який негативно-щкашт цей порожній день, як змістовно у 
позовах до нього постає — від супротивного — образ дня трудо
вого, дня насиченого, дня причетного до людського діяння і до 
життя країни!.. Тут знайдено оригінальний поворот думки, не- 
сподівано-свіжу форму інакомовлення про наповненість життя і 
його порожнечу, про зобов’язаність кожного з нас перед плином 
часу та про глибоку внутрішню зживленість часу особистого з ча
сом як суспільним добром; поезія збагачує наше розуміння сприй
мання часу і витончує «ставлення» до нього...

Відзначимо тут і характерну для Забаштанського «фабульність» 
роздуму, якою позначено багато його поетичних рефлексій.

Поставлений в умови обмеженої сфери безпосередньої особистої дії, 
він зате винагороджений особливою ваговитістю і наповненістю 
кожного складника свого предметного, чуттєвого і духовного 
світу. Почати з того, що набагато більше, ніж для будь-кого, оз
начає для нього вся безпосередня «обстановка» особистого побу
ту. З нею він у непростих і неформальних взаєминах, що дають 
важливий матеріал його поезії. Своєрідна магія цих стосунків, 
наприклад,— у ліричному гротеску вірша «Стіл» із його густою 
одухотворливою образністю та розлогою, важкуватою самоіро
нією; ледь відчутно жартівлива фантасмагорія нічного життя 
речей відбиває таємничий зв’язок між людиною та ЇЇ речовим, 
предметним оточенням, що його Забаштанський особливо тонко 
відчуває, і вплив цього оточення на людину та вплив людини на 
нього. Саме в контексті отакого широкого розуміння теми осво
єння (магічного «приручення») людиною предметного світу та 
ускладнення, «інтимізації» стосунків між ним і світом людського 
і можна сприймати численні поезії Забаштанського про явища,
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сказати б, матеріального оточення чи матеріальні витвори люди
ни («Підлога», «Паля», «Млин», «Свічка» та ін.).

У деяких із них він близький до дедалі популярнішої останніми часами 
в поезії форми «монологів речей»: ліричного вживання в світ не
живих предметів, витворів технологічної цивілізації, матеріальної 
культури тощо, — що доповнило собою давніше ліричне вживання 
в світ природи, зокрема традиційне поетичне перевтілення. Допус
тово уявляючи предмети людського матеріального оточення наці
леними душею, біографією та самоусвідомленням, а відповідно й 
потребою у сповідальному слові, поет чинить у дусі народної поезії 
та казки, хоч і йде далі. Але це не лише естетичний прийом. Мож
ливо, поява і дедалі інтенсивніша розробка такого роду поезії зумов
лена зрослим очужінням людини — і предметного оточення, в тому 
числі й створеного її власними руками, фетишизацією речей; а відпо
відно й потребою долати це очужіння й фетишизацію, «утеплити» 
ці взаємини, пройняти людською одухотвореністю... В інших випад
ках це може бути просто вияв бурхливого зростання «агресивності» 
поетичної уяви, що захоплює нові й нові сфери; розширення форм 
поетичного іномовлення про саму людину, форм об’єкгивування 
певних людських психічних з’яв через предметний, речовий світ.

Поезія минулих часів співпереживала живій природі. Але — не речам. 
Навіть у Метерлінка речі, стаючи дійовими особами філософсько- 
фантастичної драми, залишаються символами, а не стають психо
логізованими «індивідуальностями», феноменами поетичного пе
ревтілення. Сучасна поезія йде далі. Вона сміливо розширила межі 
одухотворення. Візьмімо вірш В. Забаштанського «Млин». Одно
йменний «персонаж» добре й віддавна знаний в українській поезії. 
Але навіть у модерного як на свій час Спиридона Черкасенка в «Каз
ці сивого млина» той винесений у заголовок млин — символ і тло, на 
якому відбувається лише зовнішню пов’язане з ним людське дійство. 
(А от народна поезія ближче підходила до одухотворення, «психо
логізації» світу речей.) У вірші ж В. Забаштанського млин... сам 
бере собі слово. Його «голос», його своєрідна трудова «автобіогра
фія» наснажені такими зримими і сугестивними образами «долі» й 
робочого функціонування, так змістовно-поетично паралелізовані 
з моментами людського життя і діянь, що читач і сам немовби 
відчуває себе суб’єктом цієї дивної оповіді. Наче сам звіряється у 
своєму житті, гіркувато роздумує про нього. Здавна відома річ — 
поетичне самовираження через явища природи. Але самовира
ження через «неживі» речі, матеріальні витвори — річ дивніша. 
Сучасна поезія дає таку можливість, розширюючи сферу олюд
нення і водночас —арсенал засобів художнье-психологічного пара
лелізму, фігуральності, способів говорити про людину. Інша річ —
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наскільки вони ефективніші (і чи взагалі ефективніші) за «тради
ційні» — в кожному окремому випадку...

Ближчі до традиційної лірики перевтілення ті вірші збірки, «геро
ями» яких є рослини і тварини. У «Фікусі», для прикладу, крізь 
густу побутову фактуру вимальовується «біографія» хатньої квіт
ки, а у фіналі — несподіваний поворот сюжету думки до «зімп
ровізованої» притчі.

Але ж у розробці цього віддавна експлуатованого тематичного гори
зонту у В. Забаштанського є свої особливі напрямки, свої опера
ційні прийоми. Насамперед вибір об’єктів: він і тут органічно на
родний; ідучи від звичного побуту людства, вміє кинути на нього 
трохи незвичний погляд, емоціоналізузати те, до чого наші чуття 
з практичної необхідності історично атрофувалися. Приміром, 
його «Півні» та «Воли» виповілися на тонких взаємопереходах 
іронічної та патетичної інтонацій, їхній невловній і драматичній 
грі, що має і виявити і приховати (щоб не вдатися в сентименти) 
жаль і вину ліщини перед супутниками свого історичного життя, 
яким вона платить невдячністю. Далі, тоді як у розробці таких 
тем взагалі переважають ліричність, монологічність або, навпа
ки, об’єктивована оповідність, у В. Забаштанського маємо суб’єк
тивний моральний пафос, що розгортається через фабульність, 
сюжетність (думки), баладність або їх супроводить. Це взагалі 
структурна ознака більшості його поезій останнього часу.

Такі ж переважно фабульні, з більш або менш виявленим сюжетом 
дії чи думки, нерідко виразно баладні — і ті його поезії, де він 
прагнув відтворити образи людей, з якими зводило його життя 
і яким знайшлося місце в його душі. А таких поезій у нього багато. 
Хоч які цікаві можливості для роздумів про життя (та взагалі са
мовираження) надає опосередковане естетичне освоєння його 
через олюднений речовий і природний світ, а все-таки для пое
та, який не хоче залишатися в межах суб’єктивної сфери, най
більший інтерес завжди становитимуть інші люди як конкретні 
особистості — земляки, друзі, предки, сучасники. В поезії В. За
баштанського відчуваються якась особлива, тривка вдячність 
людям за їхні добрі житейські та моральні уроки, просто за їхню 
сутність, за причетність до поетового життя, за тепло, за радість 
знати про їхнє існування, відчувати їхню приявність (і за радість 
творити для них!), за те, що вони сповнюють світ своєю життє- 
творчою дією: «З ними йду, забуваючи горе і муки, / /  І жага до 
життя пломеніє, кипить: / /  В них мільйони є рук — з ними я не 
безрукий! / /  В них мільйони очей — з ними я не сліпий!» Але 
не тільки в цьому суб’єктивному емоційному аспекті постає для 
нього світ людей. Насамперед це світ об’єктивний і конкрет
ний, епічна данність, яку В. Забаштанський умів живописати і
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розгортати у зримі багатогранні образи. Робить це він зі смаком 
майстровитості, а головне — з любов’ю, з глибокою покревніс- 
тю, що особливо відчувається у віршах про земляків.

Є у В. Забаштанського така декларативна поезія — «Звеличуйте 
людину просту». Мені вона здається неорганічною для цього 
поета. Що не кажіть, а звеличування — річ силувана, штучна, 
з небезпекою фальшу, і відводить від суті. Були часи, коли лег
коважний дух возвеличування «простих людей» у поезії набрав 
такого розгону, що стало ледве чи не обов’язковим порівнюва
ти кожного сумлінного трудівника коли не з Прометеем, то 
принаймні з Антеєм. А в одному колгоспі (поетичному, звісно), 
пригадується, орудувала ціла бригада прометеїв (уже з малої 
літери, на означення множини). Колгоспник потребував сіль
госптехніки, міндобрив, гарантованої оплати, пенсії, а ми його 
ублажали словами «звеличення». Дехто ще й вельми пишався, 
утнувши щонайгучнішого титула для трудівника: он як, мовляв, 
ушанував, воздав сторицею! Так-от, через це отой заклик до 
«звеличення» і здається у В. Забаштанського випадковим, з інер
ції, з відгомону. Насправді ж у нього ніякого спеціального зве
личення немає, немає і відповідних величальних фіоритур, як 
немає і казенно-побожного виособлення так званих «простих 
людей» з усієї маси людства. Він пише про людину праці прав
диво, розважливо, без містифікації й туману. Ці шанобливість і 
такт зумовлені глибокою внутрішньою спорідненістю, душев
ною проникливістю; звідси й природна побутовість інтонацій, 
що відповідають спокійно-серйозному, тверезо-гідному став
ленню до життя з боку самих його героїв. А проте ця побутова 
розважність, ці народно-розмовні інтонації та барви зовсім не 
означають «розрідженості» оповіді, натуралістичної описовості, 
нетемпераментності; ні, мова ця ліпить, творить образ із се
лянською ненавмисною картинністю — згадаймо такий нерідкіс- 
ний на селі хист мальовничого, артистичного слова, коли оповідач 
кількома фразами вміє картинно окреслити і людську вдачу, 
і життєву ситуацію, і якийсь душевний стан чи й абстрактне по
няття. Ось у такому національно-характерному стилі В. Забаш
танський і відтворює густу фактуру буття, душевно-емоційний 
лад людини праці, зміст її діянь. Це стало можливе лише завдя
ки його органічній близькості до цих людей (тобто — він сам 
один із них), розумінню їхнього життя і справ, органічному 
володінню народним словом. Не випадково йому так вдається 
форма неквапливої довірчої розмови з близькими людьми — 
сусідами в селі, родичами («Дядько Прокопе...», «Капуста» та ін.). 
Здається, поета від його героїв відрізняє .тільки те, що вони 
живуть природним життям, не надаючи йому позаособової ваги,
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а поет усвідомлює значущість їхніх повсякденних справ, він цією 
значущістю схвильований і вміє цю схвильованість передати. 
Інакше кажучи — він їхній естетичний репрезентант, той, хто 
покликаний оповісти про них...

У віршах В. Забаштанського -  ціла галерея людських постатей 
(«Пастух», «Хлопець», «Доля», «Вирядини», «Про каменотеса» 
та ін.). Поет дає своєрідні стислі поетичні біографії, життєписи 
своїх героїв, щоразу з дивовижним відчуттям індивідуальності, 
особовості кожного, з органічним і ніби без труднощів «вжи
ванням» у них. З цих портретів постають вагомі драматичні 
моменти біографії покоління. А водночас у них — і сам поет. 
Епічне і ліричне тут неподільні.

Ось, наприклад, поезія «Доля». В різні часи немало було вже напи
сано про сільських трудівниць-героїнь — доярок, свинарок, бу
ряківниць... В. Забаштанський обходиться без «обов’язкового» 
пафосу, замилування, захоплення, взагалі без будь-яких нав
мисних оцінок. Натомість уважне і конкретне, предметне від
творення обстановки життя і праці:
Жінці тридцять років, має мужа й доньку,
На подвір’ї крутяться старі батьки,
Квапляться сусідки вдосвіта на дойку,
А вона з дівчатами на буряки.
Малинові дзвонять сапи та дійниці,
Розбудивши репродуктор на стовпі...
На баштані дині, мов руді лисиці,
Круг старого куреня лежать собі...

І оце «розбудивши репродуктор на стовпі — дає об’ємніше відчуття 
характеру сільського трудового життя, ніж найщиріший рито
ричний пафос. Тонко і виразно, хоч і скупо (і ця скупість теж 
характеристична!) малює поет обстановку життя сільської тру
дової родини. І в його предметних помічаннях, образній «ін
формації» — не тільки зримість об’єктивної картини, а й вютю- 
ченість у якусь моральну «больову сферу»... Ті картини завжди 
тривожать совість, суворо нагадуючи про трудове життя, перед 
яким кожен з нас у боргу. Поетова спостережливість вигостре
на болючою совістю. Малюючи тих, перед ким суспільство в 
боргу, він робить це без видимої розчуленості, немовби просто 
лише ставлячи все на свої місця.

Володимирові Забаштанському щастить «порозумітися» не лише зі 
своїми земляками-селянами, а й з набагато ширшим колом су
часників. Узяти хоча б гарний вірш про молодого робітника — 
«Хлопець». Герой його з пізнішого покоління й іншого спосо
бу життя, а проте автор так викладає його біографію, поетично 
інтерпретує її, що відчуваєш, наскільки вони внутрішньо близь
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кі, й віриш у ту щиру душевну розмову, яку нони ведуть, сприй
маєш як належне ту просту констатацію значущості праці робіт
ничого хлопця, значущості його життєвої позиції, яку дає автор:
Про хліб говоримо та недорідь лиху,
Про рідну землю просто, без помпезії.
Працює хлопець в штампувальному цеху,
Проте не любить штампів у поезії.
На овиді за думами і далями,
Над передмістями веселки, як вінки,
Будівлі, кріплені його деталями,
Ш ибками синіми вдивляються в віки.

Так само близькі йому й будівельники БАМу, в яких він побував і 
з якими теж відчув спорідненість душ:
Тут всі будні звичайні до подиву,
Проте кожен рівняється подвигу.
Тільки думать про це тут немає коли,
Тут розхащуй тайгу і дорогу стели.

Поїздка на БАМ — не випадковий і не декоративний епізод у його 
біографії, а необхідність і закономірність. Володимир Забаш- 
танський прагне причетності до всього життя країни. Всупереч 
прикрій фізичній обмеженості своїх можливостей, він бере гра
нично приступну йому участь у громадському та літературному 
житті. Одним із аспектів такої його широкої включеності в 
громадське і літературне життя є і численні його полемічні вір
ші, вірші з викладом свого естетичного кредо, відгуки на певні 
літературні явища тощо.

Причому критерієм істинності поезії для нього є життєвість; справж
ність поезії він суворо звіряє життям, не даючи собі знижки і 
зважуючись на присуди собі, які не кожному поетові по силі, — 
як-от у тому ж вірші про БАМ:
Тут за вірші, що ми надробили про БАМ,
Ну, немов за обман, було соромно нам.
Врешті їхав на БАМ я із думою,
Щ о прощаюся з болем і стумою,
Та від болю, мабуть, у житті не втекти:
Після БАМу взялось іще дужче пекти.
Я тим болем живу і все згадую,
Як були ми на БАМі бригадою.
Лиш не можу добуть слів такої снаги,
Щ об у скинень зігріть хлопців серед тайги.

Оце відчуття невільної провини (в іншому вірші він зізнається, що 
його мучить почуття: «...Ніби тим, що я сщв віршувати, / /  Нині 
хочу когось ошукати»), невиконаного обов’язку, недосягненості
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міри, яку сам собі поклав, внутрішнього сорому за можливу 
несправжність свого заняття, — це головне (хоч і не завжди 
очевидне) у роздумах Володимира Забаштанського про по
езію, в його, сказати б, професійному самоаналізі, — і саме во
но свідчить, що чуємо справжнього громадянина і поета.

Естетичні доктрини (чи вподобання) митців-практиків часто бувають 
наперед зумовлені особливостями їхнього хисту: естетичне само
усвідомлення пристосовується до творчих можливостей; нерідко 
певна суб’єктивна неспроможність або недостатність підсвідомо 
трансформується в «принципове» заперечення одних, стверджен
ня інших підходів. Але водночас у таких суб’єктивних освідченнях 
виявляються і якісь моменти загальноважливої істини.

Володимир Забаштанський у низці віршів дав озватися одвертій чи 
прихованій полеміці з колегами (те, чого, на жаль, так мало в на
шій поезії!). Часом вона абстрактніша, часом конкретніша; нерід
ко афористично висловлено цікаві й глибокі думки про поезію, 
літературу. Але Забаштанський здебільше не наполягав на їхній 
загальнозначущості, скромно обмежуючись до формулювання са
ме свого особливого погляду; він швидше в обороні, ніж у нападі 
(хоч і не завжди). В таких віршах не конче треба шукати якихось 
справжніх адресатів — вони можуть бути, але може бути й уявне 
явище, змодельоване для зручності естетичного самоозначення. 
І все-таки можна побажати більшої конкретності в адресуванні 
полеміки — конкретності не паспортної, анкетної, а соціальної, 
ідейної, -  тоді й авторова позиція розкриється змістовніше.

Говорячи про загальний характер поезії Володимира Забаштансько
го, ми принагідно намагалися відзначити й деякі особливості 
його творчого почерку. Три складові елементи здаються визна
чальними, коли з’ясовувати природу його вірша. Це — інтона
ція, фабула, метафора.

Насамперед поетична інтонація — прямий «продукт» емоційної, 
чуттєвої та інтелектуальної індивідуальності автора. Звісно, во
на весь час змінюється залежно від настрою, предмета і мети 
розмови, але є в ній і щось постійне, невід’ємне від поетичної 
особистості. У В. Забаштанського ця тотожна його поетичному 
«я» інтонація — інтонація посутньої, доладної, стриманої на 
слово, але внутрішньо напруженої розмови. Про високе гово
риться немовби побутово, але це не зниження, а виопуклення 
справжності високого — переживання, думки, діла. Завдяки 
цьому воно стає таким самим достеменним, житейськи-пере- 
конливим, як і те буденне, до чого звиклося: «У дорогу лашту
ються хлопці до Місяця...» Це — про поетових ровесників-космо- 
навтів... Інтонація Забаштанського передає неквапливість робо-
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ти його думки. Але це не та неквапливість, що викликає в уйвт 
образ старорежимного літературного дядька, який смачно роз
лігся в гарбі часу, збірившись на волів своєї вайлуватої фантазії. 
Це несуєтність роздуму про важливі речі, неквапливість набли
ження до істини. Часом це розміреність і зваженість і ударів 
каменярського долота, неспішність насічки. Забаштанський 
ощадливий у мові, наче не хоче збільшувати словесну переза- 
сміченість світу. Слову його властива повільність краплі і сльози. 
Думку він вибирає, як відро води з глибокого колодязя, а не хапає 
на льоту, як метелика.

...Усі ці особливості поетичного темпераменту, хисту володіння 
словом, підходу до життя, способу його сприймання та оцін
ки — прямо «матеріалізувалися», чуттєво відлилися в неповтор
ній «забаштанській» інтонації. Справжність і власність цієї ін
тонації очевидні. Вона викликає довіру. Вона має владу над 
читачем. І вона природно підпорядковує собі, легко «розстав
ляє» у своєму силовому полі всі інші поетичні компоненти.

Оповідність і розмовність інтонації В. Забаштанського є і виявом фа
бульного характеру його поезії, «сюжетності» його роздумів або 
пов’язаності низки міркувань із сюжетною дією. Маємо на увазі 
не лише ті оповідні чи описові вірші, вірші-балади, вірші-притчі, 
де ця якість очевидна і зумовлена матеріалом та жанром. І в суто 
ліричних віршах у нього рідко панують «чистий» настрій або «чис
та» рефлексія — вони зживлені з якоюсь дією, розгортанням об
становки, вони розряджаються у вчинок, в активність ліричного 
героя або з неї випливають — перше і друге взаємодіють.

Композиція поезій Володимира Забаштанського мало коли являє 
собою вільну, примхливу, суб’єктивну гру, сув’язь образів (як, 
приміром, у Миколи Вінграновського) або їх спонтанне роз
гортання один з одного (як, наприклад, у Павла Мовчана). Це 
здебільше логічно-послідовний розвиток сюжету думки з «за
кріпленням» його за допомогою кількох «опорних» тропів. Як 
добротний міст на сваях, оповідний хребет вірша міцно «ле
жить» на трьох-чотирьох метафорах, глибоко загнаних у ґрунт 
життєвого матеріалу:
В яру хатина, ніби у корзинці,
Пташок — по стріху, тіней — по шибки.
На світ з подвір’я крізь штахет шпарки 
Дивились хлопчики, як два мізинці.
Над яром липа у рябій косинці.
З дупла стріляли реготом шпаки,
Коли у перевернуті шапки 
Ловили квіти бджілок у низині.

(«Повоєнне літо»)
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Природа самої метафори у Забаштанського своєрідна. Це не той 
«плазматичний» метафоризм, що незбагненно нуртує у надрах 
творчого інстинкту і підсвідомості, — коли речі, які у світлі ло
гічного розсуду не мають між собою нічого спільного, у ми
мовільно-фантастичному, туманно-примхливому сяєві поетич
ного осягнення несподівано набувають хвилюючої близькості, 
і читач утаємничується у раніше недоступний зв’язок між реча
ми, що скорився поетичному духові. Ні, у Забаштанського не
має незбагненного суміщення віддалених один від одного планів 
буття. У нього натомість переважає порівняно малопомітний 
метафоричний зсув усього на один предметний «порядок»: 
«квітень сіяв мачинами мжичку», «тільки заплющу повік пе
люстки», «циркулярки пускають дзвінку волосінь», «щось на 
грядку згадок я занадився», «ніч, мов циганка, селом блукає, 
снігу набравши повні халяви»... Але поетична образність, ство
рювана таким «одинарним» метафоричним зсувом, коли вона 
стає органічною для поета мовою, тканиною його поезії, багато 
дає і художньому пізнанню, і естетичній насолоді. Метафора у 
Забаштанського полонить саме своєю прилюдністю, органіч
ністю — мнимою буденністю таємничого перетворення простої 
реалії буття на чуттєво глибокий, багатий на зміст, картинний і 
смаковитий образ: «Місяць, мов крук, на сусідській хаті чистив 
лискучі свої пазурі». Метафора наче визволяє речі з пут буден
ності, повертає їм їхній внутрішній зміст у контексті поетового 
переживання; через розширення, осяяння самої предметності 
буття відбувається поетичне збагачення світу. Воно має дорого
цінний для людини суб’єктивний характер: адже метафора «за
хоплює» для естетичної свідомості частину зовнішнього світу, 
розширює поле людської присутності в ньому — звідси й есте
тична насолода від неї.

Поетична мова Володимира Забаштанського споріднена з поетич
ною мовою його прямих попередників — В. Симоненка, Д. Пав- 
личка, Б. Олійника (меншою мірою — І. Драча, М. Вінгранов
ського), але водночас і відмінна. Скажімо, немає тієї інтелекту
альної напруженості, що в І. Драча, чи того багатства суб’єк
тивності, що в М. Вінграновського. В ній більше розмовного, 
побутового, конкретного; часом вона наче трохи «грузька», вона 
густого саманного зам ісу,- та яка запахуща, тепло-шорстка, 
ваговита, як укладисто лягає кожне слово в рядок. Вона дуже 
життєва, але не «занижена» — одуховлена, інтелектуально ви
світлена і дисциплінована. Вона народна — в сьогоденній якості. 
В цьому, може, один із моментів своєрідного місця Забаштан
ського в сучасній українській поезії: крім іншого, він дав дуже
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самобутнє поєднання романтизму, публіцистичності, громадян
ського пафосу — з побутовістю, предметністю; побутове в ньо
го виступає як естетичне свідчення про світ, оскільки «підви
щено» його естетичну значущість. Так само він дає особливе 
поєднання стало-звичаєвого, трохи «консервативного» — з чут
ливістю до змін та розумінням їхньої правомірності.

Він поет «сталий», але не незмінний. Уперто поглиблює річище 
своєї творчості. Можна, наприклад, помітити, що поволі дуж
чає його цупка сатирична хватка, і можна побажати йому дава
ти більше простору своїй незлостиво-дошкульній іронії, спря
мовуючи її в ширші тематичні канали. Нечисленні, але «щиро
злотні» патріотичні вірші (навіть коли він тему України начебто 
«звужує» до теми «малої вітчизни» — Подолії: дуже плідний ас
пект!), яскраві вірші громадянськи-декларативні, політично- 
публіцистичні — засвідчують, що і в громадянській ліриці його 
ще ждуть здобутки; а йому, з його немарнотливістю, вистраж- 
даністю слова, з органічним неприйняттям поетичної облуди й 
красивості, казенної містики, солодкої риторики, — йому не 
доводиться боятися збитися на банальщину й фальш. Є простір 
і для роботи в жанрі філософського вірша. А переклади — за 
властивої йому здатності непоступливо підпорядковувати себе 
характерові перекладуваного!

Не гадатимемо, як далі розвиватиметься творчість Володимира 
Забаштанського, чим він порадує своїх читачів. Але що радува
тиме ще, і багато — можна не сумніватися. Адже для цього 
«в синіх скелях поезії волею й розумом» він уперто «обтесує 
слово, мов камінь, тверде».

(1990 р.)

П п В п О  Павло Мовчан дебютував збіркою «Нате!» (1963)
л л □  ^  j не найкращим чином — скомпонована вона була 
/ V \ ( J U 4 u n  ! н е б м  ймгїякнмчої nftnftr.TnaxoRKM. тя й своєп іл -не без видавничої перестраховки, та й своєрід

ність молодого автора, його справжнє обличчя ще 
важко було розпізнати за курявою гігантичної ри

торики, що знялася в українській поезії після пер
ших гучних виступів «шістдесятників». Декому Мов

чан видався епігоном, хоч насправді він ішов самотуж
ки — просто, як і ще не один з його покоління, «спізнився» на 
два-три роки. Лідери вихопилися далеко наперед. Дуже швид
ко «шістдесятництва» стало, мовляв, над міру — особливо для

Передмова до книги: Павло Мовчан. Сіль. — К., 1989.
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офіціозу та видавництв. Молодий поет опинився перед загро
зою промовляти у вибалаканому вже просторі, працювати на 
вибраному вже, виробленому горизонті. Треба було заново шу
кати себе. Цій трагічно-щасливій обставині ми і завдячуємо по
яву самобутнього поета Павла Мовчана. Втім, справедливіше, 
мабуть, сказати, що вона лише прискорила і загострила внут
рішню роботу самовизначення і самоствердження.

У ті роки твори П. Мовчана з’являлися нечасто і, здається, більше 
в російських перекладах, ніж в оригіналі. Та природа його ви
являлася тіневитривалою. Хоча вже й тоді в нього було хай і 
вузьке, але віддане коло читачів, прихильників. Прозірливі голоси 
лунали і в критиці: глибока стаття Л. Череватенка («Дніпро», 1969, 
№ 3); тепла і вдумлива рецензія на збірку «Кора» (1968) рафі
нованого поцінувача поезії О. Дейча («Дружба народов», 1969, 
№ 9), а пізніше — виступ J1. Аннінського («Литературная газе
та», 13 квітня 1974 p.).

Наступне десятиліття було особливо плідним для П. Мовчана. Одна 
за одною виходять його збірки «Пам’ять», «Досвід», «День мо
лодого сонця», «Голос», «Жолудь», «Календар».

Критика дедалі частіше і зацікавленіше звертається до творчості 
цього поета (можна назвати, зокрема, вдумливі статті та рецен
зії П. Марусика, Л. Таран, Б. Грищука, В. Кордуна). Одначе 
трохи й «не встигає» за ним. Павло Мовчан належить до авто
рів, які не виходять на біс. Кожна його книжка — етап розвит
ку, до якого поет уже не повертається. Доконане він віддає ча
сові: на його неминучий присуд. А сам стає до нової роботи. 
Як ото вибійник у забої бачить перед собою щоразу новий ці- 
ляк пласта, а назад озирається лише щоб удихнути повітря і 
зважити шлях.

Чи не найбільш «мовчанівською» стала десята оригінальна збірка 
П. Мовчана «Світло» (ще чотири його книжки видано у Москві 
в російському перекладі). У ній близько 90 нових віршів, з яких 
можна було судити про тодішні верховини поета і його можливі 
перспективи, про «мовчанівське» поетичне начало, те, що ста
новить осереддя поетового духу, загалом змінного, різноякісно
го і не сказати щоб зовсім поза літературними впливами сущого.

Книжка не випадково так звалася: «Світло». Мотив світла в ній 
один із головних — і наскрізний. Але Мовчанове світло — це не 
лагідність, тепло і благодать, як здебільше було в нашій поезії. 
Воно різке, оголювальне і часто безжалісне. Його промінь — 
швидше хірургічний скальпель, ніж ласкава огріваюча рука. Це 
зумовлене суворою, драматичною тональністю образу буття 
у Мовчановій поезії. Три розділи книжки так і звуться: «При
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світлі сумління», «При світлі серця», «При світлі істини». Діа
лектична тріада (як і діалектична антитеза) взагалі часто впо
рядковує структуру художнього мислення Павла Мовчана; зо
крема, і багато його збірок складаються з трьох розділів, що дале
ко не є формальністю, а відбиває три етапи розвитку поетичної 
думки, три грані картини світу, три метафори суперечливої єд
ності буття (розділи «Час», «Простір», «Слово» — у збірці «Ка
лендар»; «Крона», «Серцевина», «Коріння» — у збірці «Жолудь» 
тощо). Правда, щодо збірки «Світло», то тут якраз поділ на три 
розділи і ознаменування їх відповідними девізами-символа
ми — досить умовні, оскільки в усіх трьох розвиваються одні й 
ті самі мотиви драматичних взаємин особистості зі світовим 
буттям. Але в кожному є деякі свої акценти, свої особливі ас
пекти і в предметі, і в характері поетичної мови. У першому 
розділі — «При світлі сумління» — координати самоусвідомлен
ня окреслюються переважно у взаємодії з зовнішнім світом: лі
ричне «я» і світ — спроба до кінця чесного взаємного порахун
ку. У другому — «При світлі серця» -  у шуканні злагоди з са
мим собою, з коханою як образом життя взагалі й водночас як 
своїм другим і, може, справжнішим «я»: боротьба «я» егоїзму і 
«я» любові. У третьому — «При світлі істини» — спроба шукан
ня якихось безумовних підстав життя, в тому числі і в звертанні 
до історії, спроба співвіднести свої зусилля самоутвердження 
серед драматизму, а то й алогізму буття з якимись важкодосяж- 
ними, але необхідними цінностями морального і філософсько
го порядку: зусилля до синтезу. Звісно, тут доводиться трохи 
схематизувати: така чітка «розподіленість» мотивів і акцентів у 
поезії буває мало коли, тим більше у «розбурханого» П. Мовчана, 
тут усе, в тому числі й найхарактерніші мотиви та образи, туго 
переплелося, одне переходить у друге (і в цьому значенні: ніщо 
не є собою, а є всім), так що часом важко виокремити якісь 
елементи. Проте вони є, хоча марна річ відпрепаровувати їх у 
чистому вигляді.

Основні поняття його поетичного тексту: рух, простір і час. Тобто, 
первоелементи буття, форма існування матерії. Якби виписати 
з Мовчанових збірок рядки, в яких ідеться про час, простір і 
рух як єство світового буття, — вийшло б кільканадцять сторі
нок пречудових, глибоких і раз у раз вражаючих метафор та 
афоризмів, що могли б бути свого роду цитатним «конспектом» 
самобутньої поетично-філософської концепції. Одна з особли
востей Мовчанового переживання світу — в «стражденній» ін
тимізації і психологізації його матеріальної плоті, що постає як 
поетова душевна реальність.

ПО РТРЕ Ш  V Д І



691

Простір і час — не зовнішні скріпи, не тло дії, не об’єктивні коор
динати творення життя, а сама його змінна, стражденна, бага
толика плоть, якої меншає і більшає, яка там зникає, тут 
з’являється, яку мне і кришить, формує і ліпить рух: «І простір 
сипучий кришився, і сипався, сипався мелений час...» Та часті
ше виступають не механічні кількісні перетворення, а внутріш
ні природні. Простір і час — тісто і дріжджі вічного акту тво
рення. А над усім главенствує, все в себе поглинає і все із себе 
вивергає — рух, єдина природа всього сущого: «Все заплелося у 
вічному русі...» Це непозбутні космічні сили, що однаково по
стають і у великості своїй, і в малості, і в наочності, підкресле
ності, щедрості, і в неочевидності, потаємності, скнарості... Що 
діють то тихо і незримо, то громохко і грізно, на весь обшир 
буття. Для людини вони постають у біопсихічній іпостасі. 
Як живі діючі сили, як формотворчі всесвіту, як невтомні, у поті 
чола, трудівничі космічного буття, його затяті ремісники: «Крізь 
лунку горловину прокручує час і зернину, й пилину, і здрібне
них нас. Та склубочений вихор готує ретельно заміс, щоб роз
лити по формах нетанучий віск».

Уже з цього можна бачити, що формула JI. Аннінського щодо 
Мовчана: «поет язичницької краси світу» — є трохи довільною 
і завузькою. І інше, ширше означення: «пошук гармонії» (П. Ма- 
русик) — не видається специфічним саме для цієї поезії. Не до 
гармонії у цій наскрізній космічній прочиненості, де склубоче- 
но нуртують, пожираючи один одного і одне одним розроджу
ючись, тисячорукі, невловні, проте подібні простір, час, енергія 
або якась уселика «плоть»... Поняття гармонії ще можна стасу
вати до музикального космосу раннього Тичини, який, безпе
речно, вплинув на Мовчана, але швидше масштабом, ніж то
нальністю чи принципом самоорганізації; Мовчанів космос не 
музикальний, а, сказати б, біопсихічний, і глибоко суб’єктивна 
картина діалектики матерії в нього інакша. (Хоч він поет музи
кальний в іншому значенні: не світом своїм, а голосом.) Можна 
цьому не повірити: такий трудномовний, переущільнений, 
невкладистий — і музикальний? А спробуймо почитати його 
на голос — і відчуємо і владний темпоритм, і вільну мелодику, 
і складну багатотональність його текстів. З цього погляду мож
на погодитися зі спостереженням В. Кордуна, що природа 
Мовчанових віршів «близька до музичного феномена, вираже
ного у багатоствольній свирілі». Здається, до Мовчанових тек
стів треба звертатися принаймні двічі: один раз сприймаючи 
подумки, другий — читаючи на голос.

690



ПОРТРЕТІІ Ч, AIT
Але ця картина світового буття — з вихореподібністю, нуртуваннйм " 

часу і простору, клекотом матерії та енергії, їхнім взаємопере- 
сяканням, взаємопоглинальністю і взаємоперетворювальністю 
(а не лінійністю однодії, як у механічному космізмі риторично- 
«глобальної» поезії) — є продуктом глибоко інтимного опосе
редкування особистістю творця як фундаментальних наукових 
уявлень своєї доби, так і її невловної духовної атмосфери.

Соціологія і соціальна психологія розрізняють предметне й осо- 
бистісне втілення наукових знань. Перше — це утилізація нау
кових відкриттів у технічних винаходах, виробничій технології, 
машинах та іншому. Друге — вплив їх на людську особистість, 
людське «я», на спосіб мислення, уяву, психіку, моральне само
почуття, на весь внутрішній світ і світопочування, на розуміння 
власної людської істоти та її стосунку до своєї світобудови. Це 
особистісне втілення науки — процес повільніший, складні
ший, але й глибший за своїм значенням для людини. І, мабуть, 
безмежно індивідуалізований, опосередкований усією духовніс
тю людини.

Отож крах класичних уявлень і «драма ідей», яку пережила й далі 
переживає наука, триваюче розгортання нової бездонної і про
блематичної картини Всесвіту як пульсування або, швидше, 
бурхання нерозгаданої ще і незглибимої космічної «плоті», — 
не могли не вплинути на поезію, найближчий до філософії рід 
мистецтва. Ще в часи Ейнштейна Річард Олдінгтон у статті 
«Поет і його час» писав: «Він (тобто поет тієї доби. — І. Дз.) не 
буде сьогодні викладати у віршах те, що йому вдалося зрозуміти 
в теорії Ейнштейна, не створюватиме “поем відносності”, але 
самий факт, що він володіє новим знанням, відрізнить його від 
попередників, і саме в цьому, і тільки в цьому він “виражатиме 
свій час”».

Це говорилося в часи, коли Ейнштейнова теорія відносності мис- 
лилася як останнє слово пізнання. А що ж казати про наш час 
із його ще складнішими уявленнями про неоднаковість законів 
мега-, макро- і мікросвіту, про першоатом, «космічне яйце», 
«Великий Вибух», гіперсферу і псевдосферу, речовину й анти
речовину, антизорі й антигалактики, розбігання і збігання 
Всесвіту, пульсари, квазари, кварки, нестаціонарність Всесвіту 
і незворотність космічних процесів тощо. Звісно, не це є пред
метом поезії, але це — інтелектуальний клімат, у якому вона 
живе і впливу якого не може не зазнати.

Навіть принципова Межелайтісова патетика людини нелегко «пе
рекривала» дисгармонійність і проблематичність її становища 
(і саме завдяки цьому звучала сучасно і щиро). Так само й погляд
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на духовну присутність людини в органічному і неорганічному 
світі та на «засіяність» духовного начала у світовому житті су
часний поет не може плідно розвивати в самих лиш межах тра
диційного поетичного анімізму, трохи прямолінійного й одно
тонного для свідомості, яка відмовляється від самовпевненого 
поділу на живе й неживе, розумне й нерозумне, а вводить іс
тинніші поняття про «переджиття» і «передрозум», яка знає 
«ноосферу» Вернадського і Тейяра де Шардена.

Не варто судити про міру натурфілософської обізнаності Мовчана: 
вона, певно, немала, але з його поетичної роби ніколи не стир
чать лікті ерудиції. Вона в нього загнана в підпілля думки, 
в якість мислення, в глибину переживання. Однак висока куль
тура сучасного світорозуміння відчувається і в окремих метафо
ричних «виплесках», і в цілості поетичного осмислення вклю- 
ченості свого «я» — не людини взагалі і не Людини, а саме 
свого «я» — у велику драму світового буття.

Принципом для розуміння світу поезії П. Мовчана є те, що в ньо
му немає традиційної дистанції між ліричним героєм і зовніш
нім світом, між суб’єктом і об’єктом лірично-філософського 
споглядання чи переживання. Мовчанове «я» настільки усолі- 
даризоване з усім «живим» і «неживим», з усім обсягом існую
чого, що «ліричним героєм» його поезії стає немовби саме сві
тове буття. Мовчан говорить наче від імені всього наявного 
у світі, за нього: і поокремо — за квітку, за дерево, за комаху, 
за пташину, за вогонь, за камінь (так, так — і душу каменя він 
прагне розкрити! — візьміть хоча б вірш «З двох боків»), за різ
ні явища та вічні процеси; і за все разом — за якесь усесуще 
єство життя, невіддільне насамперед від образу людини, але не- 
вмістиме в ньому, розверзнуте до неокресленого за природою 
своєю образу «сили творящої» і руйнівної водночас.

Але людина в цій космічній речовині-енергії, що почуває і думає, 
творить і руйнує, — не розчиняється і не втрачається. Вона по
чуває, думає і чинить болісніше, самоосудливіше. Бо їй єдиній 
дано не тільки спевняти своє призначення, а й робити вибір. 
З цієї можливості вибору — муки совісті («При світлі сумлін
ня»), муки любові й безлюб’я («При світлі серця»), муки само
усвідомлення й самоозначення («При світлі істини»), І якщо в 
поезії П. Мовчана буття взагалі «усвідомлює себе» як вічний 
рух, зміну, перетворення, але не радісні, гармонійні, миродай- 
ні, а тяжкі, болісні, невтоленні, — то на рівні людської особис
тості воно усвідомлюється як мука власної неповноти, неіден- 
тичності, нездійсненості. Воля бути собою не досягає мети. Але
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це не є принциповий песимізм. Адже йдеться не про абсурд
ність світу, а про власну «кривизну»:
Чим спокутувать мені цс життя по кривизні?
Що не крок був — шлях з обриву, 
що не лінія, то криво, 
що не слово, то верзня!
Доля гнулася щодня...
Перекошене обличчя, криво вигнуті вуста...
Тіло ручий карбівничий 
вигинав і не питав...

Образи фізичної і душевної кривизни густо просякають збірку і 
пов’язані з так само характерними для неї поняттями про 
справжність і несправжність як духовних, так і фізичних фено
менів (простору, часу). Звісна річ, в жодному разі це самокар
тання не можна розуміти в плані особисто-біографічному. 
Зв’язок з особою автора тут хіба той, що був у Рембрандта, коли 
він у одній і тій самій картині малював із самого себе і близьких 
Ісуса Христа, які знімали його з хреста, і ката. Поет питає і 
природу, і людину про їхню істинність. Можна розглядати це і 
як розгорнуту філософську самокритику людського «я»; само
критику, що може і повинна вести до «випрямлення» і ствер
дження цільності. Власне, пошук цільності — також один із 
головних мотивів усієї поезії Мовчана. Можна говорити про 
своєрідний філософський смуток, якусь космічну скорботу (і жи
тейську водночас, зрозуміло: бо космічне у Мовчана не є понад 
житейське, воно просто ширше, більше, загальніше за нього): 
в образах проминання, втрати, саморозтрачання і меншання, 
вихлинання тепла, вилущування й вищерблювання сутності, 
обранювання (і життя — рана, і час — рана) тощо. Але ця роз
галужена система метафоризованих мотивів саморуйнації не 
породжує депресії, не викликає почуття пригніченості. Бо їй 
протидіє не менш складна й естетично дійова система (точніше 
плетиво) мотивів і метафор, що виражають волю до життя, 
надію, творення. Серед них особливо хочеться відзначити мо
тиви любові, пам’яті, самопізнання, — також драматичні й діа- 
лектично-суперечливі.

Образ любові у Мовчана тривожний, болючий і покаянний. У ній 
надія подолати егоїзм і самоту людського «я» не завжди стає 
актом подолання, інколи — черговою поразкою в низці пора
зок. Та поки є зусилля бути собою (а найбільша «мука — бути 
не собою»), є й надія на порятунок любов’ю. Це і на рівні ін
тимному (одне «я» вживається, вроджується, влонюється в інше 
«я»: поезія «Прозрівши в любові»), і на рівні соціальному (коли
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йдеться про любов як про вищий сплав добра, справедливості й 
чесності у ставленні до людей та людства: вірш «Любов’ю за 
любов і ти не всім платив», наприклад), і на рівні «космічно
му», де любов є вищим судією у нерозв’язній тяжбі між проми- 
нущістю і вічністю, — як-от у поезії «Занурення», в якій не 
просто любов асоціюється з небесною зорею, а зоря ця шле 
гострий промінь освідомлення на безнадію, забуття й суєт
ність:
Без тебе, любове, і я спорожнілий, 
утратив міцноту, не маю сутгя. 
ти міряєш, зіронько, променем білим 
глибінь самоти і болючість життя.

Образи пам’яті у Павла Мовчана тим своєрідні, що мають не лише 
історичні та соціально-психологічні виміри, а й філософські. 
Зокрема, вони пов’язані з умовно-поетичним мотивом «розкру
чування» світового часу назад, повернення світового буття до 
вихідної точки («життя обернене й назад»). Це місткий і багато
манітний мотив. Мабуть, одним із імпульсів для нього стало 
космогонічне уявлення про виникнення Всесвіту із безмірно 
малої точки матерії (чи не звідси часті в Мовчана образи згор
тання простору й просторого в цятку, самоповернення склад
ного до простого, омаління великого тощо?). Можливо, на 
форму демонстрування таких зворотних процесів наштовхнув 
поета кінематограф із його здатністю «відкручувати» кіностріч
ку назад. Але у Мовчана це не просто «прийом», а складова 
поетичного світогляду. Спосіб парадоксального переживання 
еволюції життя, грандіозного процесу творення, — «рухаючись» 
зором не від початку до кінця, а від кінця до початку. Це по- 
перше. По-друге, тут досягається гостре відчуття діалектики 
творення і нищення, життя і смерті як не лише антагоністів, 
а й спільників: вони лиш різні моменти руху, еволюції матерії. 
По-третє, все це постає в людському сприйнятті й переживанні 
і є драматичним змістом людської свідомості і, по-четверте, 
складно пов’язується з людською долею і можливістю її пере
інакшити («Розкручуй навпаки / /  Ту жилу конопляну / /  І на 
свої клубки / /  Змотай судьбу урвану...»), з моральними шукан
нями, потягом до першоджерел та з усвідомленням смертності 
людської особистості і її неособового безсмертя у вічному «му
ченні матерії» та в колективному соціальному, історичному 
діянні (людська історія, в тому числі й наша національна історія, 
завжди присутні у Мовчана і своїм духом, і своїми реаліями, 
і вплетеністю в загальну думку, і тематично виокремлено).
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Одна з особливостей Мовчанової метафорики в тому, шо її продук
тивність виявляється у нескінченному розрості, «кущуванні» 
образних переосмислень. Серед найбагатших «сімей» його ме
тафор — ті, що вийшли із семантичних гнізд «вода» і «пісок», 
їх у Мовчана буквально багато десятків, годі й оглянути всі 
їхні багатоманітні значення -  складно співвіднесені між собою.
І вода, і пісок символізують рух, проминання, плинність, нена
дійність, але тоді як пісок означає здебільше змінність занепаду 
й забуття, змертвіння, вода здебільше — змінність оновлення, 
очищення, одухотворення. Але з часом на перше місце продук
тивністю виходить інша «сім’я» метафор: із лексемою «сіль». 
Яка смислова тенденція за ними стоїть? До якоїсь однозначної 
єдності їх не зведеш: то виростають біблійні соляні стовпи; то 
сіль просякає слова, в яких мала б бути любов; то час виступає 
сіллю на ранах життя, на скронях; то «сіллю затрушене ремі
няччя доріг»; то в криниці не вода ряхтить, а сіль і в «жилах сіль 
замість крові»; то кожен день — як «соляна могила», і «круто 
солиться» у сльозі «весь білий світ». Але поступово окреслюєть
ся основна група метафор із лексемою «сіль» — ті, що розкри
вають суто людський талан, людську здатність до дії в ім’я ос
мисленої, часом і жертовної мети:
Солі до хліба, до сала, до рани...
Солі! Д о слова, до голосу, сліз...
Солі! В ріллю смоляну та рахманну...
Солі! У глину, в лампачний заміс!

«Сіль» стає метафорою гіркої радості й потреби праці, творчості, 
буття. Ціни самопізнання, любові, життя. І разом з іншою ме
тафорою — вогню («згорає тлінне, не основа») — чи не най
більше слугує вираженню життєствердного (всупереч непри- 
тлумленному драматизмові, в протистоянні йому, в діалектичному 
подоланні трагізму), активно-гуманістичного настрою далекої від 
фальшивого казенного оптимізму поезії Павла Мовчана.

Така поезія хоче досягти естетичного ствердження високого по
кликання людини, не обходячи проблематичності її буття, анти- 
номій і парадоксів її природи, нерозв’язних вічних питань і сві
тових абсурдів, моторошних ситуацій, — а чесно йдучи на них, 
занурюючись у глиб буття, знов і знов ставлячи вічні людські 
питання не для того, щоб відзвітувати одноденною відповіддю, 
а для того, щоб підтвердити гідність і безстрашність людського 
духу, його невмирущість. Неформальний, посутній і драматич
ний, у борні з обставинами та собою характер самоствердження 
людини і всієї мови про неї у Мовчановій поезії — це прикмета
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і «продукт» сучасності, дарма що зовнішніх ознак сьогодення у 
його текстах небагато.

Звісно, вирізнення постійних мотивів, тем, образів Мовчанової пое
зії — це вже суто логічна, аналітична операція. В самій поезії 
вони не явлені виокремлено, «спеціально», а лише у складній 
сув’язі, важко і непідлегло народжуючись із видимого «хаосу» 
душевної стихії. (Інколи й не набувши щасливої форми.) Кожен 
окремий вірш не є розвитком певної логічної думки. Не є і ком
бінацією асоціацій чи дисоціацій, в якій теж може критися за
даність і механістичність. У Мовчана ж — картина душевного 
процесу, неповторного і непередбачуваного. І до кінця не від
творного. З цього погляду його поезії «сюжетні»: в них самоор- 
ганізується «сюжет» душевного процесу. І тут є своя інтрига, 
оскільки переобіг самопізнання, «крива» взаємодії зі світом не- 
передбачувані. Наче імпровізована робота душі. Мало коли 
Мовчанові поезії присвячені кожна якійсь окремій визначеній 
темі. Здебільше це цілісний душевний акт з багатьма розгалу- 
дженнями, несподіванками і зусиллями думки. Часом її «марш
рут» не виводить на рівень, що розширює обрій. Але й тут зу
силля духу не зовсім марне: воно щось готує, збільшує внутріш
ній досвід.

Колись німецький естетик Е. Ельстер ввів у теорію поезії поняття 
«норма значущості метафор». У Мовчана вона загалом висока. 
І висока насиченість тексту метафорами. Потрібен широкий 
подих думки, настрою, — щоб не скупчувався метафоричний 
смог. А поет часом збивається з дихання, і тоді замість музики 
руху думки чуємо шум нанизування понять. Інколи маємо 
справжнє закопування думки в метафору. Воно-то в природі 
поезії, яка в чомусь споріднена із народною загадкою. Це нага
дує дитячу гру у схованки. Ховаєшся, щоб тебе знайшли, але не 
одразу, а доки встигнеш зазнати радощів і тривог винахідли
вості, насолоди гри. Та можна перейти міру у своїй винахідли
вості, сховатися так, що тебе не знайдуть — набридне шукати. 
Як у одній поезії-притчі Фазиля Іскандера.

Загалом же і проблематика, і образність поезії Мовчана закорінені 
в житті та духові нашого народу. Хоч це не завжди очевидно — 
не поверхово, глибинно.

Багато що в нього — зі світу української народної поезії, казки, 
легенди, з демонології, міфологічних та космогонічних уявлень 
народу. Тільки не в цитатних чи прихованих запозиченнях, 
а в поетичній уяві, мисленні, «поводженні» зі світом і словом. 
Навіть метафорика філософських «абстракцій» розгортається 
у нього в стихії національних народно-поетичних образів, які -
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в своїх першоджерелах — виявляються нерідко то рівноцінни
ми і рівнопотужними з великими символами античної (як і дав
ньоіндійської) міфології і філософії, то простісінько спорідне
ними з ними. Особливо це стосується надзвичайно розгалуженої 
і багатозначної символіки, пов’язаної з образами дороги, кола, 
свічада, коня, вершника, вогню, води, піску, солі тощо. Та й по
стійні, багатоманітні у П. Мовчана символи й метафори, що 
«матеріалізують» проминання часу, незворотність буття («лій
ка» та різні форми лійкоподібності, «горловина», «срібна нить», 
що «навірчується» або «розсотується», «розторочується», «кру
жало», «голка», «нитка», «клубок», «рубець», «часу волокна» і 
багато інших) — напевне ж, пов’язані не лише з відомими сим
волами античної міфології, а й насамперед із побутом українсь
кого народу, його космогонічними і магічними уявленнями та 
символікою народної поезії. Треба відзначити і глибокий зв’язок 
поетової символіки із символікою Г. Сковороди, вплив якого 
взагалі відчутний у поезії Мовчана (є дещо споріднене і з Во
лодимиром Свідзинським, а ще Миколою Вінграновським та 
Василем Голобородьком).

Мабуть, Мовчанова інтерпретація народно-поетичної символіки 
почасти опосередкована Шевченковою поезією, що органічно і 
могутньо підносила народні поняття до філософських значень. 
Очевидним є перегук П. Мовчана з деякими темами і мотивами 
шевченківської лірики (мотив мандрів, шукання долі — в плані 
оновлення особистості, тема минання і минущості тощо). Але є 
підстави говорити про ширшу «залежність» Мовчана від тради
цій і культури філософської лірики Шевченка (вплив якої на 
подальший розвиток філософського начала в українській пое
зії, здається, ще недостатньо простежений). Є ще одна Шев- 
ченкова традиція, глибоко небайдужа Мовчанові: традиція ува
ги і поваги до інших народів та їхніх культур. Він — один із тих 
українських письменників, які багато сил і часу віддавали ви
вченню культур інших народів та ознайомленню з ними укра
їнського читача — як і пропаганді серед них української літера
тури: через публікації в російській періодиці. Він багато пере
кладав із мов народів СРСР. Його творчі шляхи пролягали і в 
Башкирію, і у Вірменію, і в Середню Азію, не кажучи вже про 
Росію, Москву, де він не один рік провів у навчанні й творчій 
праці. У видавництві «Дніпро» в серії «Перлини світової ліри
ки» вийшли «Поезії» Махтумкулі в перекладах П. Мовчана, 
в його упорядкуванні та з його передмовою. Це був добрий по
дарунок до відзначення ювілею великого- туркменського поета 
XVIII століття. Успішно виступав Мовчан і як літературознавець,
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дослідник, літературний критик — яскравий і самобутній, з гли
бокою думкою і неабиякою ерудицією, культурою.

Творчість Павла Мовчана стала одним із виявів зрілості й багатства 
нашої літератури, бувши на висоті і сучасної поетичної культу
ри, і національної поетичної традиції.

(1986 р.)
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<Я народжусь, \  -"Коли дійшла звістка про смерть Миколи 
ftOflll ПОМОи » 1 колодного і перед очима постав його об- 
(hl\\ ік п п п  J Раз’ пРигаДався його давній-давній поетич-
и  д  -N* /  НИ̂  пасаж> У якому характерне для нього 
nODOOHLlUj J  картання облудних сучасників, які, мовляв,

«вірші, мов кров» із нього точать (перифраз 
Шевченкового: «кров, як воду, точить»?), вивер

шується макабричним:
Хочеться кінчик ножа покохати 
серцем, яке замучив.
Смерте, завітай до моєї хати,
Я за тобою скучив.

Це — вірш 1970 року. Поетові йшов 31-й. Смерть відгукнулася 
2006-го. У неї своя гра. Але таке враження, що вона ніколи да
леко від поета не відходила. Він увесь час веде з нею діалог, 
часом моторошний, або й пікірується з нею, чи не піддразнює. 
«...Бомжі, якщо впізнаєте мене на вулиці в Києві, / /  вдарте 
мене під ліву лопатку ножем» (1967 рік). Ще раніше: «Я вмер 
станцюймо твіст / /  грай джаз-оркестре в крематорії / /  за руки 
беріться безрукі / /  ви хто стерничими в відкритому морі є...» 
(«Промова Миколи Холодного у Спілці письменників України 
на урочистій вечері з нагоди його смерті», 1966 рік). У молодо
му віці це можна зрозуміти як браваду, епатаж, як виклик долі 
чи суспільному етикету, зрештою — як умовне самости мул га
ванця екзистенційною межовістю. Але ж семантика смерті ози
вається в поезії Миколи Холодного в усі роки! Це не танато- 
фобія і не танатофілія. Щось інше. Може, той постійно три
вожний стан душі, в якому буття постає як принципова 
недовершеність або й прикрий абсурд. Може, звичайне невдо
волення собою (від нездійсненості власного проекту життя), що 
обертається невдоволеністю світом і великими претензіями до 
нього (це також буває в поезії джерелом глибокого пафосу).

* Надруковано в журналі «Критика» (2006, № 6).



Доводиться брати до увагу й поетову вдачу, не розраховану на 
«благополучне» життя, і травму обличчя, що не давала про себе 
забути («чєлавєк со шрамом» — пародіював обивательську дум
ку про Холодного його друг останніх років Георгій Бурсов).
А може, це втома від марноти зусиль бути собою в суспільстві, 
яке протистоїть себездійсненню людини. Зрештою — крик 
самоти:
Я смерть би узяв за дружини, 
та тільки вона не зігріє.

До мотиву самоти у Миколи Холодного ми ще повернемося. А тут 
треба сказати, що «привид смерті» супроводжує не самого лиш 
поета. Він зазирає у вічі й спільноті його сучасників — як на
ціональній спільноті. Смерть — це, може, підсумок національ
ної невизначеності, небуття собою:
Хто ми є? Живі, що мають 
прикидатися мерцями?
Чи мерці, що спритно грають 
роль живих з двома серцями?
Д о сирої всі з нас ляжуть 
від словесної утоми.
Хробаки тоді розкажуть, 

хто ми...
(«Хто ми?», 1969)

І водночас Смерть — це ніби й не випадання з життя, а та непро
зора потойбічність, де триває з’ясування нез’ясованого в жит
ті, триває зведення рахунків із життям. Невипадково в поезії 
Холодного озиваються чиїсь настирливі голоси з труни, з могили, 
та й сам він ще за життя то «промовля», то «кричить» з труни, 
намагаючись бодай звідти достукатися до сучасників (чи до на
щадків?). Але це вже трохи інше, й про це далі...

...Один із ранніх, юнацьких віршів Миколи Холодного називався 
«Давить» (1959):
Руки уранці мию -  
ззаду щось давить за шию.
Вже і в готелі ночую — 
давить ще дужче, чую.
В льосі сховаюся навіть — 
давить...

Зрештою, таємничого ворога розпізнано й названо: «кашель». У кон
тексті екзистенційних тривог — парадоксально проста, знижу
вальна розгадка. Але це був зразок іронічно-ухильного діагнозу: 
характерна для Миколи Хвильового драстична «гра смислами»...

ЛІТЕРАТУРНІ І Ван О зю ба 3 hPUHUUi
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Насправді ж «давило» не «два тижні», а все життя. І все життя 
поет намагався побачити те незриме, що «давило», подивитися 
йому в очі, назвати і тим викликати на чесний двобій. Коли 
«давило» видиме, очевидне, конкретне, те, що уражало отверзте 
соціальне чуття поета, — він відповідав за конкретною ж адре
сою, в тонах іронії, що часом набувала пафосу громадянського 
виклику, — як-от у «справі» про дядькову пенсію:
Я не сплю до зорі 
І сиплю скарги в усі інстанції, 
підписуючись відітнутою рукою дядька.

(«Рука», 19S7)

Або з приводу оголошення — «Провадиться перереєстрація паспор
тів собак»:
Собаки в місті мають паспорти.
Собак на дачах бачу поза містом.
У цих собак збудовано роти 
сучасно і за формою, й за змістом
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Собача слава в їхньому роду є. 
Собак вночі до тюрем не беруть...

А наша слава впала на порогах.
Пішла від нас десятою дорогою.
Сидять собаки у лискучих «Волгах», 
а мої друзі десь сидять за Волгою.
Хай буде ж славен український лоб, 
яким з-під чобота ми так чудово бачимо.
Стоїть безпашпортний за хлібом хлібороб, 
стоїть і заздрить він життю собачому.

(«Собаки», 1964)

Але в більшості випадків «давило» щось нерозпізнане, анонімне. 
І як назвати те, що не має наймення, як виокремити те, що 
розлите навколо і раз у раз виринає звідусюди і навіть із влас
ного єства — не останньою чергою з нього?

...У певному сенсі людина є «іксом» для самої себе. Одного разу «іксу 
здалося, що він має від самого себе втекти» (вірш 1959 року, 
позначений № 47 у КГБістському досьє на Холодного і так 
опублікований 1995 року у збірці «Усмішка Джоконди»). Може, 
це була найрадикальніша спроба з’ясувати стосунки з невлов
но-ворожим у світі. Та всі варіанти втечі від самого себе обер
талися замиканням у собі самому...

Втім, «ікс» — це ще не Микола Холодний. Принаймні, не весь. 
Однак і йому властива «іксова» затятість на незрозумілому ті



канні від себе незрозумілого, і вона зраджує одну із причин цих 
спроб самоподолання — зусилля уникнути самоти: і конкрет- 
но-житейської, і екзистенційної. Спазми цього зусилля чуються 
в усій поезії Миколи Холодного, і не тільки в поезії: все його 
життя — кара самотою; видимий тріумф над нею у спалаху сам- 
видавівської популярності; ілюзорність цього тріумфу...

Не знаю, чи в кого з українських поетів після Тараса Шевченка так 
промовляє мука самоти, як у Миколи Холодного. Не ствер
джую — кажу: не знаю.
Замело, відрізало, закуло 
мою хату. Драстуй, жах і крах.
Безпорадність білою акулою 
стугонить хвостищем по зубах.

Різні виміри має ця безпорадність самоти у поета. І насамперед, 
звісно, глибоко інтимний. Те, про що писав Шевченко: «Нема 
з ким сісти, хліба з’їсти». — маючи на увазі, звісно, не такий 
собі підобідок, а святий ритуал поєднання двох людських доль. 
Не в одній поезії Миколи Холодного вчуємо оцю болючу тугу 
за рідною душею; радість поривання до неї, ніби вже й знайде
ної; великий сум нездійсненого щастя. Хотілося б тут запитува
ти його зізнання в одному з листів до мене, вже пізньої пори, — 
але хай свідчить поезія:
Як чайку побачиш підбиту, 
що в небо вернутися мріє, — 
до  тебе нехай на край світу 
мій голос долине, Маріє.
На Київ біжать електрички, 
і з кожною серце міліє.
Без тебе, як берег без річки, 
в житті залишивсь я, Маріє.
Вночі прокидаюся двічі -  
зоря через шибку зоріє.
Вона загляда мені в вічі 
Твоїми очима, Маріє.
Я смерть би узяв у дружини, 
та тільки вона не зігріє...

(«Марія», 1973-1985)

І ось уже з’являється образ «порожньої колиски», яку він гойдає, 
спостерігаючи у вікно, як «чужі діти на подвір’ї граються», «чужі 
діти квапляться до школи»...

Але це ще не вся міра самоти, нездійсненості-життя. Це, сказати б, 
її перше коло, вужче, хоч і найпекучіше, — її розжарене осердя.
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Ширше, до безмежності, її коло — це простір тяжкого блукання 
душі, що «в свої двері не втрапить ніяк» (альтернатива тіканню 
від себе!), бо «навколо — хоч око те виколи». Отож і:
Сутеніє в душі, сутеніє.
Солов’ї полетіли з душі.
Тільки вітер один сатаніє, 
наче звір на гарячім ножі.

(«Станси», 1965)

Може, найщемливіше і найщиріше відчуття якоїсь неприкаяності, 
навіть знебутості, очужілості до самого себе вилилося в єсєнін- 
ського тону поезії «Дорога до матері» (1968); але в ній незміря
на провина перед матір’ю, провина, що стає чи не єдиним «ка
налом» душевного зв’язку з нею (хоча скрізь знаходить його 
і тепло «нашої маленької хатини»), — зроджує і характерний 
мотив самовиправдання, який немовби має об’єктивувати суб’єк
тивну вину, а водночас вносить і дуже важливий момент у 
з’ясування самоти:
Не судіть за те, що забуваю 
перестиглих вишень кровотечу.
Двадцять восьме літо забиваю  
золотого цвяха в порожнечу.

Тобто: мука самоти є і мукою марноти у вимірах позаособистіс- 
них — покликаності свого поетичного Слова у світі абсурдів.

У поезії Миколи Холодного, особливо ранній, — багатий колаж 
цих абсурдів, які читач може розкодовувати на свій розсуд. Ось 
потопельник лежить на дні річки, притиснувши до грудей рятів
не коло, — і щиро жаліє тих, хто «попри нього лежали з порож
німи руками» («Коло», 1962). Ось із ранку до ночі на перехресті 
вулиць великого міста стоїть на руках якийсь чоловік, але люди, 
«штовхаючись до гастрономів і з гастрономів», навіть не помі
чають його головостояння («Чоловік, що стояв на руках», 1962). 
Ось чоловік відчуває, що хтось цілиться йому в спину, огля
дається навсібіч — ніде нікого немає, «і всеодно відчуває, як 
хтось йому цілиться в спину» («А хтось йому цілиться в спину», 
1962). Сліпий щось доводить людям до нестями, вибухаючи га
рячими словами, і не бачить, що «перед ним порожня зала» 
(№ 19, 1959). І в пізніших віршах: ескалатор невтомно тягне 
всіх під землю, «лиш один якийсь БІЖИТЬ по нім угору»; еска
латор так само невблаганно тягне всіх під землю, лиш один ще 
ЙДЕ по ньому вгору; ескалатор і далі робить своє, а один уже 
ПОВЗЕ по ньому вгору («Ескалатор», 1971). Або й таке: «Поста-
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вили драбину без перечок: / /  Вилазь із ями, годі суперечок!» 
(«Драбина», 1972: чи не в ізоляторі КГБ придумалося?). 

Зрозуміло, що всі ці абсурди не є «річчю в собі», вони не само
достатні чи самоцінні. Вони — породження не тільки принци
пової розірваності самого буття, а й автоматизму людської по
ведінки в суспільстві, де «скасовано» самоусвідомлення, а від
так і здатність бути собою. Тому, коли «вода заливала огороди», 
«підступала до призьби», піднялася «йому» до колін, потім до 
очей, — «він сидів і не рухався з місця», навіть коли «вода схо
вала його під собою» («А він сидів і не рухався з місця», 1957). 
Тому «він не промовив і слова» — і тоді, коли до його хати 
«під’їхали машини», і коли почали розбирати його хату, і коли 
«стіни на машини поклали», і навіть коли наостанок, від’їж
джаючи, один «плюнув йому в обличчя», — «він не промовив і 
слова» («Та він не промовив і слова», 1959). Тому коли серед 
білого дня в місті на асфальті провалюється крізь землю один, 
за ним другий, третій, — «ми» «стоїмо на асфальті й скандує
мо: — Четвертого! Четвертого! Четвертого!» («Четвертого», 
1964).

Микола Холодний раз у раз подає такі картини — з мертвим рит
мом повторюваності, що ніби східцями заводить далі й далі в 
безодню абсурду, — а за ним невідступно маячить реальність 
країни «сяючого мороку», в якій без’язикі люди блукають міс
том, дарма ждучи, що їм скаже заповітне слово так само 
без’язикий («Двоє у місті», 1969).

Микола Холодний бачив своє покликання поета в тому, щоб роз
дерти замкнене коло без’язикості, а рутину абсурду коронувати 
колючками свого сарказму. Не зупиняючись і перед тим, що 
могло здатися (а декому й здавалося) цинізмом чи блюзнір
ством:
За віком вік. За культом культи.
Портретів дивні комбінації.
Які ще вам готують унти, 
сини затурканої нації?
Беріть! Примірюйте... Натомість 
складайте бурі до архіву.
В брехні потроюйте невтомність 
Й несіть в добу таку ж брехливу.
Несіть, з колін не встаючи.
Вони податками опухли.
Сміються гірко з вас мечі,
Які в руках у вас протрухли.
А ви Дніпро цілуйте в губи.
Тепер це просто декорація.
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В обличчя вам криваві зуби 
плюю і щелепами клацаю, 
як вовк, зацькований собаками...

(«За віком вік...», 1964)

...У часи розквіту самвидаву був читач, який прекрасно розумів не 
тільки «прямий текст», а й різні алюзії, особливо історичні. 
Чимало поетів писало на «історичні теми» так, що це була мова 
про пекучі проблеми українського суспільства середини XX сто
ліття. Це не можна назвати (як інколи роблять дослідники) 
«езопівською мовою» в розумінні наміру дезорієнтувати цензу
ру: надто вона прозора і не на цензуру розрахована. Йшлося 
про ефективний художній прийом, який міг надати фігуратив- 
ності публіцистичній ідеї та вводив певне явище у велику істо
ричну перспективу. Особливо успішно використовував цей 
прийом Микола Холодний; власне, це в нього і не прийом був, 
а органіка його світосприймання та поетичного мислення. Від 
реформ Хрущова він перекидає віртуальний місточок через 
століття, в добу іншого великого реформатора — Олександра II, 
і виявляється, що ми «царів тих самих звем великими, в тюрмі 
тій самій сидимо», ще й задоволені: «лише б на сцені у виши
ваних / /  мерці нам грали на бандурах» («Після реформи 1861 ро
ку», 1959). А ось — чи не відгук на грандіозне всесоюзне Шев
ченківське свято 1964 року, проведене під патронатом, як тепер 
кажуть, а, власне, «предводительством» самого Хрущова, того ж 
таки Хрущова, котрий одночасно (!) завдав смертельного удару 
українському шкільництву, від якого воно так ніколи й не оду
жало. Поет дивиться на це дійство з відстані півстоліття — із не 
менш знаменного року 1914-го:
Боже! Як нам себе згубити 
в цій рідні, де рідні не видно?
Як його шанувати й любити 
з вказівками жандармськими згідно?
На вогні нас приспали лінощі.
Довкіл день, та не встали ми ще.
Заржавіла шаблюка не свище, 
нею граються діти в глинищі.
Чи вітчизну ми їм, чи підробку 
вседержавним приплющили молотом, 
кричучи із гробів, що в надгробку 
мерехтить наша мова золотом!

(«На Шевченковій могилі 1914 року», 1964)

Та й чужа історія підкидала сюжети. І поет звертається до України го
лосом тоді славетного (а тепер уже забутого!) Маноліса Глезоса:
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Греціє! Здається, ген відколи 
Римської імперії нема — 
та дітей рабами роблять школи 
й твій же син хребта тобі лама.
Зникли де Антеїв славні діти?
З хлібом сіль несуть на рушниках.
Де твої поділись неофіти?
Дихають ураном в рудниках.

(«Монолог Маноліса Глезоса», 1964)

Традиція національного самокартання має в Україні давню істо
рію — принаймні починаючи від народних історичних пісень та 
дум чи Мазепиного «Всі покоя щиро прагнуть, та не в єден гуж 
тягнуть». У Шевченка, а потім Франка й Лесі Українки вона 
набула світоглядної глибини й великої емоційної сили, ставши 
формою боротьби за оновлення національного духу, за саме 
майбуття України. Чи не найпотужніше продовжив її Євген 
Маланюк, хоч у нього вона озивається вже й ризикованими 
драстичими інонаціями: якщо його великі попередники, гово
рячи Україні найгіркіші слова, не відділяли себе від неї (можна 
згадати Салтикова-Щедріна, який казав, що картає історичний 
народ, а не народ як ідею демократії), — то Маланюк часом ніби 
стає на позви з нею з якоїсь важко означуваної дистанції (просто
рової — еміграція? психологічної — тяжка історична поразка, 
одна, потім друга?). І хоч у всіх випадках вустами гніву чи й зло
стивості говорила любов, — Холодний тут ближчий до Маланюка 
або й чи не свідомо йде за ним, навіть утрируючи його:
Таку добру, таку негорду 
тебе люблять і гублять усі.
Тобі дай кулаком у морду, 
і ти скажеш: «Спасибі, спаси...»
Тобі кинули власні кості — 
і гризеш, підібгавши хвіст.
А на тобі, немов на помості, 
божевільні танцюють твіст.
Заквітає у казці папороть.
Але нам-то не жити в казці.
Я не вийду з тобою на паперть, 
щоб співать по чужій указці.
Незабаром крильми затріпочу 
на майдані на гострій палі.
А сьогодні я вбить тебе хочу,
Щоб ти жити могла надалі.

(«Повія», 1964)
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На виправдання свого інколи й брутального правдомовлення до 
України Микола Холодний сконструював саморобну притчу — 
«Притчу про матір і сина». Прикутий до карного стовпа син 
бачить, як до сонної неньки підповзла гадюка, вже й звивається 
по ній, націлює жало. Син не може гукнути, бо німий; не може 
зрушитися, бо в руки вгризлося залізо. Як подати матері сигнал 
смертельної небезпеки?
Він матір урятує, 
як плюне у лице.

Та що від вас почує 
у відповідь на це?

Це пізніший вірш, 1976 року, коли вже багато чого довелося почу
ти — і за це, й за «не це». І від правителів, і від «патріотів», 
з якими в поета завжди були непрості стосунки. А поет не зав
жди вловлював власний несмак у делікатних справах. Та як да
леко загналися ми тепер, коли серед частини молодих і вже 
не зовсім молодих поетів стало престижним — у нестямності 
постмодерно-епігонської «десакралізації» — обкладати Україну 
добірними матюками! Припустімо, матюк — усього лиш знак 
недорікуватості. «Месідж», як тепер кажуть, продвинутості. За 
віртуальним «плювком» Миколи Холодного — синівський біль 
і синівська відповідальність. А що за екскрементальними об- 
гидженнями (є ж і таке, у фізіологічній буквальності — і не в 
одного генія)?

«Плачі» Миколи Холодного над українською долею могли б без
слідно розчинитися в морі інших поетичних сліз, які лилися й 
ще литимуться, якби не те, що це плачі не ритуальні, а люто 
дошкульні для серця кожного українця, безжальний докір кож
ному, — власне, це не плачі, а «провокативні» єреміади; волан
ня до України — прокинься, прозрій, відсахнись від «щасте- 
творців захожих»...
...Твої їм, Вкраїно, не снилися сльози — 
вугілля, пшениця і масло їм снилися.
Вони підібрали тебе при дорозі, 
а ми, як і завше, на торг запізнилися...
Вони тобі Марксом зав’язують очі, 
щоб вічно за їхнюю руку трималася.
А ти їм співаєш пісень до півночі, 
а ти їх питаєш, чи смачно їм спалося.
Ти знаєш, ще трохи, й хіба лиш для пензлів 
тебе десь згадають, як дівку Мілоську.
До рук твоїх жовтих, крізь тисячу цензорів, 
крокує відро мого синього мозку.
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...Не схоже це на плач. Та й прагнення поєднати жовте з синім тОді 
щось-то означало...

І ще — раз у раз проривається в поезії Холодного надія на те, що 
скінчиться найбільший абсурд з абсурдів, коли «дано усе. Й ві
дібрано усе»; коли «українців є багато, а України-то нема», і що 
натомість «народ в народі знову ожива»; раз у раз зринають у 
нього алюзії на теми козацьких атрибутів боротьби, що повинні 
будити енергію самопостання. Зважаючи на це, а також на ди
вовижну здатність Миколи Холодного виводити загальні ідеї з 
хаосу житейської конкретики, «обставляти» їх неймовірними 
суб’єктивними асоціаціями та пускати в люд метафорами-афо
ризмами, — можна зрозуміти його самвидавівську популяр
ність, що «наздоганяла» тодішню популярність Василя Симо
ненка.

...Усе зламав трагічний 1972 рік, що поклав край дисидентству в 
його початковій, «шістдесятницькій» формі. Серед заарештова
них тоді був і Микола Холодний. Формальною «підставою» 
було видання за кордоном його поетичної збірки «Крик з моги
ли», а фактично це була розправа з популярним і «небезпеч
ним» для влади поетом, якого всіляко переслідували ще від 
1964 року. Раніше ці переслідування не досягали мети, але те
пер, в ізоляторі КГБ, народилася «Заява» Миколи Холодного, 
в якій він, під тиском слідчих, відмежовувався від інших зааре
штованих, даючи їм «потрібні» характеристики. Ця «Заява» 
відіграла фатальну роль у долі Миколи Холодного. Більшість 
колишніх шанувальників, зрозуміла річ, надовго відвернулася 
від нього. А влада все одно йому не вірила, хоч і показувала 
деяку терпимість, оскільки була зацікавлена в тому, щоб поет 
не виходив із накиненого йому образу розкаяного грішника. 
Микола Холодний опинився у безповітряному просторі. Про 
друкування не було й мови. Та, мабуть, не дуже й писалося 
йому в ті роки. А як і писалося, то не те, на що сподівалися й 
чого хотіли (а може, й вимагали) його опікуни.

Як-от таке, писане 1972 року, після звільнення, у Вінниці, місці 
тимчасового притулку (фактично — депортації):
Хто в спину вистрілив мені,
Вітчизні цілячись у груди?
Лежу забитий у труні.
Та дух пішов мій поміж люди.
Була у вбивць гузлива міна:
— Переступив через межу...
Лежу в землі, неначе міна.
Як серп на горлі їм, лежу.
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Перемовлялися миряни: 
не стало прапора, мовляв.
Та кров’ю завданої рани 
я їхні руки обілляв...

В труні забитий, та не вбитий,
За Бугом-річкою лежу.

Майже через двадцять років, у жовтні 1991-го, газета «Молода 
гвардія» опублікувала матеріал про Миколу Холодного, виніс
ши в заголовок слова: «Я помер 1972 року», — слова невипад- 
кові, але тепер вони звучали вже як заперечення поетичного 
знебуття.

КГБ могло контролювати поета в слідчому ізоляторі, але не на 
волі. Тут йому боліло те саме, що й раніше. І він потроху від
новлює втрачений голос, а колишні його читачі повертаються 
до нього. Хоч, власне, читати його можна було тільки в закор
донних виданнях — «Крик з могили», «Кобзар № 3», «Куди і 
навіщо біжить вода?», — але хто їх мав? Тільки в часи «перебу
дови і гласності» прізвище Холодного починає частіше з ’явля
тися в радянській пресі, але переважно в районних і обласних 
газетах. Як можуть, допомагають йому повернутися в літератур
не життя прихильні до нього колеги — Анатолій Подолинний у 
Вінниці, Анатолій Гризун у Сумах, Михайло Каменюк, Михайло 
Осадчий та інші.

Скажу, що я, хоч і не був у близьких стосунках з Миколою 
Холодним, але весь цей час листувався з ним і зустрічався, на
магався сприяти йому. «Я завжди вважав і вважаю його одним 
із найяскравіших українських поетів покоління “шістдесятни
ків”, і те, що його на кільканадцять років вилучили із літератур
ного життя, — велика втрата для нашої літератури. Як і те, що він, 
по суті, й досі в літературу сповна не повернувся» («Літературна 
Україна», 15 лютого 1990 p.). Журнал «Сучасність» був одним із 
небагатьох, що його друкував уже в Україні.

Взагалі ж у 90-ті роки, зі здобуттям Україною державної незалеж
ності, літературна громадськість потроху починає повертатися 
обличчям до Миколи Холодного. Про нього пишуть у «Молодій 
гвардії», «Молоді України», «Голосі України»; вперше його пе
реклади російською мовою друкує московська «Литературная 
газета». Нарешті 1993 і 1995 pp. у видавництві «Український 
письменник» побачили світ його поетичні збірки «Дорога до 
матері» та «Усмішка Джоконди».

Поезія Миколи Холодного 80—90-х років не завжди сягає тієї сили, 
що в 60-ті. Хвилі сарказму не такі високі, але афористична
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ущипливість мови збереглася в усій беяюссрсдньості: «Немов 
над книжкою, народ / /  схилився над тарілкою» («Ювілей», 
1993); як і соціальна чутливість: «Мертвих осель повибивані очі / /  
дивляться мовчки у серце моє» («Зозуля в покинутій хаті», 
1982); як і гострота реакції на національні кривди та на не
позбутню безпардонність шовіністичної орди:
Ще Києва не існувало 
і нашої тута ноги, 
а ти вже, кричиш, заснувало 
ці пагорби й ці береги...
Росла собі мирно в Молдові 
колись виноградна лоза, 
а ти в її фона медові 
впилося, немов дереза.
Думки тобі Кримом крутило,
Донбас у печінку засів.
І там, де тебе прокотило, 
зелений чорніє посів.
Опівночі вітер голосить —
І спить неспокійно латиш.
Ніхто тебе в гості не просить, 
а ти по землі торохтиш.
Та зникнеш у безвість, одначе.
Не скаже людина: «Жило».
Вітчизна по тих бо не плаче, 
у кого її не було.

(«Перекотиполе», 1991)

Мабуть, можна говорити про черговий спалах творчої енергії Мико
ли Холодного в 90-ті роки, коли з’явилися нові подразники для 
його сатиричного чуття: і приховані недруги незалежності; 
і її фальшиві друзі-пристосуванці, вчорашні борці з «націона
лізмом», еволюцію яких він з цікавістю простежує; і ті, хто 
сподівається на парткомуністичний та русотяпсько-шовіністич- 
ний реванш — їх вистачало на провінційних теренах, як у Острі, 
де й далі доводилося поетові борсатися зі своєю долею, наража
ючись на підніжки та підступи задубілих україноненависників.
Та й інтимна його лірика не стає менш драматичною; життя не 
втомилося постачати колізії надій та розчарувань і втрат, ство
рюючи часом сюжети пронизливої емоційності.

...Отже, спробуймо кинути загальний погляд на поетичний фено
мен «Микола Холодний». Цей поет дав свою особливу мову 
тому неприйняттю реальності «реального соціалізму» та абсурдів 
«інтернаціоналізму», яке наростало в українському суспільстві, 
починаючи від кінця 50-х років минулого (нашого! — нашого



покоління) століття. Ця мова поєднувала гостроту розкутої дум
ки молодого освіченого українця з проникливою глузливістю 
тверезого народного, в побуті закоріненого, глузду. Так наро
дився неповторний сарказм Миколи Холодного з багатою га- 
мою інтонацій — від бурлескної безпардонності до рафінованої 
ущипливості, — що відповідала і багатій фактурі його сатири. 
Віртуозне обігрування мовних кодів доби, «вивертання» стерео
типів компартійної (та й «патріотичної»!) фразеології, розпеча
тування державно-тоталітарної стилістики («новояза» — «ново- 
мови»), а потім і нових пластів політичної «фені» та суспільно- 
побутової недорікуватості — все це надавало сатирі Холодного 
якість «глибокого дихання».

Можна згадати приклад і Салтикова-Щедріна, і Маяковського. 
Багато що у Миколи Холодного можна виводити від Михайля 
Семенка, від футуристів взагалі. Можна і від Миколи Холодного 
«йти» до бубабістів (яких він свого часу радо привітав) та мо
лодших парадоксалістів. Але від кого «виводити» (і до кого «до
водити») — хіба від самого поетового таланту! — відчуття легко
сті й пластичності мовотечії, коли ніби саме собою вигово
рюється саме те, що треба; коли не відчувається жодного зусилля 
бути дотепним, дошкульним — знов і знов саме собою стається; 
коли політ думки не знає повітряних коридорів, установлюва
них наземними пультами, — коли думка заходить то з одного 
кінця, то з другого; коли іронія і сарказм — стан душі, а не жан
рова націленість, як і ліричний екстаз.

Сатира Миколи Холодного глибоко лірична. Відомій формі пое
тичного фейлетону він надав характеру вільного ліричного мо
нологу, і в цьому також вияв якоїсь естетичної свободи, прита
манної його талантові. Як і «мимовільна» афористичність до
тепних оцінок-формул — скільки сатиричних «лейблів» уліпив 
він у казенний фасад доби!

...Коли говорять про бубабістів та іже з ними (і за ними) як про 
рідню Миколи Холодного в естетичному бунтарстві, — хочеть
ся зауважити (застерігшись: самі бубабісти вже давно виросли з 
бубабізму, переросли самих себе), що їхній поетичний діапазон 
був набагато вужчий: була у них естетична гра, гра в парадокси, 
але не було того, що та гра — у Миколи Холодного — прихову
вала: пекельного болю. «Крику з могили». Трагізму абсурдаль- 
ності. Це не закид. Просто уточнення до одного з тих порів
нянь, що сьогодні напохваті.

І ще. Холодний-сатирик невіддільний від Холодного — ностальгій
ного і часом трагічного лірика. Та міра одвертості, яку він явив 
у сатирі, промовляє і в його інтимних зізнаннях, надаючи дра-
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мам його душі позаособистісного естетичного буття. А якйм 
дивом інколи в нього глибокий інтимний настрій виростає з 
побутового Гротеску («На хуторі Кохання» та ін.).

...Не можна тут не згадати бодай коротко й про публіцистику та 
есеїстику Миколи Холодного, його літературно-дослідницькі 
зацікавлення. Він реагував на багато які явища літературного 
життя, прагнув підтримати авторів, обійдених увагою колег. 
Зокрема, йому належать відгуки про творчість Михайла Ка
менюка, стаття «Літературний портрет Михайла Осадчого». 
Безумовний інтерес становлять його давнє (з 60-х років) дослід
ження «Про душу в пісні та про пісню в душі», видане пізніше 
за кордоном (Рим, 1979; Балтимор — Торонто, 1980) і «Народ 
крізь призму його мови». Вони в цілості не публікувалися в 
Україні, як і автобіографічна повість «Я народився біля під
ніжжя Везувію».

Публікація цих творів, як і кваліфіковане видання його поетичної 
спадщини та есеїстики, як і біографічних та публіцистичних 
матеріалів, що стосуються долі поета, різних оцінок його твор
чості, — давно на часі.

Це буде друге народження поета, який знаходив гірку втіху в су- 
дженні-передбаченні: «Та ще я, ще не народився. Я НАРО
ДЖУСЬ, КОЛИ ПОМРУ».

(1 травня 2006р.)
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Пишучи свого часу про білоруську і литовську літератури (у книж
ках «Грані кристалу», 1978; «На пульсі доби», 1981), я не міг не 
звернути увагу на те, що споріднює їх в інакший спосіб, ніж 
будь-кого. Насамперед це уривання тяглості, коли періоди ви
сокого розвитку змінюються періодами занепаду під чужинець
ким гнітом, і нове зростання починається на тлі спустошливих 
втрат. Далі: велика роль латиномовної творчості; утвердження 
на всьому цьому терені українсько-білоруської старокнижної 
мови; народження і піднесення національних літератур (україн
ської, білоруської, литовської) вже на основі живої народної 
мови — як вираз енергії національного відродження, як його 
чинник і його продукт. Фундаментальне місце історичного спо
гаду в становленні нового самоусвідомлення, романтизація геро
їчного минулого як поклик до творення свого майбуття. Тиск 
геополітичного чинника: перебування між двома протибор- 
ними силами: Польщею і Росією, в зоні протистояння католи
цизму і православ’я. Нарешті: особлива роль селянства як га
ранта національності й джерела творчих сил, як рушія соціаль
ного та національного визволення, як об’єкта громадянської 
відповідальності новонароджуваної інтелігенції, — а відповідно 
й багато в чому схожий характер висвітлення й інтерпретації 
селянської проблематики.

Звісно, все це знайдемо — різною мірою — і в літературах інших 
слов’янських народів, які виривалися з-під чужинецької влади 
і йшли до відродження: словаків, чехів, південних слов’ян (тро
хи інакше — у поляків). Але українсько-білорусько-литовська 
спорідненість, під цим кутом зору, виразніша -  напевне, й тому, 
що ці три народи тривалий час жили у складі Литовської дер
жави, а потім стали об’єктом експансії з боку Польщі та Росії, 
а відповідно зазнавали полонізації та русифікації. Це зумовило 
схожу соціальну структуру (переважання польського та полоні
зованого поміщицтва — відповідно російського та русифікова
ного; перехід вищих станів на службу чужій державі або чужим 
політичним проектам; національне забарвлення соціального 
антагонізму; селянські повстанські рухи та вплив їх на націо
нальне пробудження частини шляхти — «хлопоманство» тощо;
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селянська зорієнтованість національної ідеї). Багато схожого бу
ло і в завданнях та формах культурного відродження, у просвіт
ницькій роботі, в народницькому рухові, зрештою -  в самому 
типові народника (як і в типові селянина).

Природно, що цей «дніпровський меридіан» пролягав через Київ; 
Україна багатоманітно присутня в цих літературах та в долях її 
творців. Присутні Шевченко і Гоголь, часто «вочевидь», а ча
сом неназвано (як, скажімо, гоголівська феєричність у Казіса 
Борути).

Почасти я торкався цього в названих вище книжках (хоч про дещо 
доводилося говорити завуальовано). Тут хочу додати ще деякі 
статті, писані в різні часи раніше, але не друковані, -  бо певен, 
що ця тема варта розвитку.

Н ІеМ С Ю те — \  Литовська література спромоглася на яскраві 
і  й багатоманітні здобутки за вкрай несприят-

Ж ‘ r \  o u m o *  І  л и в и х  У М °в  розвитку, за кількасотлітнього чу-
тІЛЛ О Н вН ГГЮ  І  жинецького панування — всупереч полонізації,

і  германізації, русифікації, прямій забороні ли- 
товського друкованого слова з боку царату. Маючи 

давню і славну історію, традицію державності, 
литовцям — хоч як це парадоксально — доводилося 

весь час боронити своє право на національне існування і навіть 
саме своє ім’я; право говорити і писати по-литовському, творити 
власну культуру і літературу.

Литовська мова — одна з найдавніших європейських. Із глибини 
віків дійшли до нас чудові зразки народної поетичної творчості 
литовців. Литовськими дойнами захоплювалися Гердер і Лес- 
сінг, їх творчо переробляли Гете і Шаміссо, ними, як взагалі 
литовською історією, надихалися і їх клали в основу своїх твор
чих задумів Міцкевич, Словацький, Крашевський. (До речі, 
великий внесок у їх вивчення зробив наш видатний учений 
М. Костомаров.) Однак історичні умови склалися так, що писем
на світська література литовською мовою утвердилася порівняно 
пізно.

У XIV—XVI століттях писемність у Литві розвивалася білоруською, 
польською, латинською мовами. В XVI столітті з ’являються пер
ші пам’ятки мовою литовською, здебільше церковно-поле
мічного характеру; тут прислужилася реформація: в боротьбі за

* Друкується вперше.
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«душу» народу протестантство, а потім і католицізм звернулися 
до його мови.

Справжнім родоначальником литовської літератури став великий 
Крістіонас Донелайтіс (1714—1780). Його славнозвісна поема 
«Пори року» (яка, до речі, була написана раніше за подібні 
твори Клопштока та Клейста і своїм ідейно-художнім рівнем 
незрівнянно вища за ідилічні «Пори року» англійського поета 
Томсона), підготувала бурхливий розвиток литовської поезії 
та прози на початку XIX століття, хоч її вплив не зменшився і 
пізніше.

Вирішальну роль у формуванні нової литовської літератури (як і тісно 
пов’язаної з нею латиської) відіграло національне відродження
XIX століття. На зміну дидактизмові й сентименталізму при
ходить романтизм (під впливом загальноєвропейського та особ
ливо польського романтизму, хоч на литовському ґрунті при
жилося далеко не все з нього), посилений інтерес до народності 
й фольклору (аналогії до цього явища знайдемо під ту пору 
скрізь у Східній Європі, в тому числі й Україні — воно зна
менувало тут соціальну та ідейно-політичну кризу кріпосництва 
і самодержавства, передбуржуазний і ранньобуржуазний роз
виток суспільства).

Однак литовський романтизм не мав таких загальнолюдських за
льотів, як польський, не сягнув його філософських та ідейно- 
художніх висот, що їх не могла замінити безкритична ідеа
лізація національної історії. Романтизм буржуазно-лібераль- 
ного заквасу швидко деградує. Зароджується і зміцнює свої 
позиції критичний реалізм, представники якого усвідомлюють 
себе як виразники соціальних інтересів литовського трудового 
селянства.

Такий суто селянський характер критичного реалізму в литовській 
літературі XIX ст. невипадковий. Він, зокрема, відбивав і ви
рішальну роль литовського селянства у творенні національної 
культури.

Основний тягар у боротьбі за збереження національної культури та 
її розвиток узяв на себе литовський селянин — добре це видно 
з чудового роману В. Миколайтіса-Путінаса «Повстанці».

Селянин — центральна постать литовської історії, принаймні до
XX ст. З ним і пов’язана творчість письменниці, від якої почи
наються шляхи литовського реалізму і новочасної литовської 
літератури; письменниці, здобутки і традиції якої так чи інакше 
надихали і живили творчі шукання всіх визначних будівничих 
новітньої литовської культури, — творчість Юлії Жіманенте, 
Жемайте.

7 ( 6  _ _
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Зі старого фото дивляться на нас суворі й журливі очі літньої 
згорьованої селянки. Куточки міцно стулених вуст гірко опу
щені, коло них на щоках — по глибокій борозні; така ж борозна 
й на чолі між стягнених докупи брів. Голова звично запнута 
широкою старосвітською хусткою. Така само добротна хустка, 
зав’язана пишним вузлом під твердим, незрізаним підборід
дям, — і на скульптурному портреті роботи Пятраса Александ- 
ровічюса; її скупі тяжкі брижі ніби повторюють гіркі проорини 
на обличчі. Чоло круте й опукле, у зорі вгадується притерпілий 
біль і сумний докір, а в усьому виразі обличчя — зболеність і 
непоступливість. Це — народна письменниця Литви Жемайте, 
Юлія Жіманенте. Дочка геть зубожілих литовських дворян, дру
жина селянина, недавнього кріпака, активного учасника анти- 
царського повстання 1863 року в Литві, мати чотирьох дітей, які 
зростали в тяжких нестатках, господиня в безпритульній ро
дині, що тридцять літ поневірялася по глухих литовських селах 
та хуторах і ніде не могла облаштуватися, розгосподаритись, — 
вона, ця жінка, хоч усе життя поривалася до освіти, знань, гро
мадської діяльності, лише в п ’ятдесятирічному майже віці змог
ла взятися за перо. Зате було їй що сказати, і твори її, писані 
виривцем поміж щоденним клопотом, під недовірливі й глуз
ливі погляди оточення, виявилися саме тим, чого ніби й ждав 
литовський народ, що вже прокинувся й гуртувався до бороть
би за свої соціальні й національні права.

Жемайте — народна письменниця і в найбезпосереднішому, і в най
вищому значенні цього слова. Вона сама — органічна частка 
свого народу, вона вік людський прожила його життям, його 
повсякденними клопотами й злигоднями; і вона ж спромоглася 
стати в літературі очима й серцем народу, свій народний жит
тєвий гарт і досвід піднести на рівень історично-народного сві
тосприймання. Намальовані ж нею картини життя рідного на
роду перейняті відчуттям і розумінням його докорінних потреб, 
прагненням віднайти тенденції його історичного розвитку — 
і самі набули значення загальнонародної школи етики й со
ціальності, людяності, співчуття й боротьби.

Любов до народу, вболівання за нього, душевна зрослість із ним 
лежать в основі всього сенсу її творчості. Однак (чи саме тому) 
вони не призвели ні до замилування, ні до солодкавого захоп
лення, ні до однобічної поетизації або виправдання всіх явищ 
народного життя й побуту. Вони тільки зумовили нещадну 
правдивість, твердосерду прозірливість. Жемайте — сама народ,
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тому їй не треба ані схилятися, ані підноситися до нього, а її гірка 
правда про народ — це правда про саму себе, про самогартуван- 
ня й самостановлення в народі. Причому в її суворій викри- 
вальності, в цілковитій відсутності романтичного чи потайсен- 
тиментального велелюбства — немає ні несвідомого виклику, ні 
продуманої тяжкоздобутої теоретичної позиції, а є лише спокій
на моральна неминучість особистої правди. В неї немає упере
джень, є досвід, немає ілюзій, є бажання добра — людині, всьому 
своєму народові. Творчість її визрівала не на головних магіс
тралях світового історичного і художнього розвитку, і певна 
загумінковість не сприяла особливій світоглядній глибочіні та 
широчіні ідей, — але в літературі життєва достовірність і досте- 
менність народного буття, багатство і сила його барв — важать 
не менше... Творчість Жемайте відбила специфічні національні 
вияви тих загальнолюдських суспільних етапів розвитку і 
тих соціальних проблем, через які по-своєму проходить кожен 
народ, збагачуючи і врізноманітнюючи палітру світової історії.

За традиційним побутописанням у Жемайте постає глибока і невід
хильна соціальність. Ця соціальність не є наслідком хоч скіль- 
ки-небудь зумисної настанови — вона просто випливає з прав
дивого відтворення життя. А то було життя пореформеного 
села, литовського села останньої третини XIX та початку XX ст. 
Тривав і завершувався розклад старих, звичних соціальних 
форм і стосунків, народжувалися нові, ще не в усьому ясні й 
викристалізувані; відбувався болісний буржуазний розвиток... 
На зміну прямому феодальному примусу й визиску чимдалі 
більше приходять буржуазні майнові та грошові відносини; 
поруч, а то й замість переважно польського, чи російського 
(«В той час, —згадує Жемайте часи свого дитинства та юності, — 
всі маєтки в Плунзі, всі ліси й люди належали графу Зубову»), 
або німецького поміщика головною фігурою експлуататора стає 
вже місцевий, свій литовський, який завдячує не спадковим 
«правам», привілеям та землям, а нібито ж власній праці, ощад
ливості й сприту. Соціальна картина села стає складнішою, 
менш прозорою, а поза тим глибшає прірва між сільськими 
глитаями і сільською біднотою, жорстокішає визиск, ширшають 
усі форми морального розкладу та соціально-побутової кризи 
традиційного села, а село нове ще не народилося. Процес обур- 
жуазення села був водночас процесом втрати традиційних люд
ських цінностей. Принаймні, їх поставлено було під немило
сердний іспит...

На час, коли Жемайте виступила як письменниця, критичний реа
лізм у литовській літературі набув значного розвитку, протисто-
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ячи творчості епігонів просвітницького дидактизму, романтиз
му (в якому був досить сильний елемент бсзкритичної ідеаліза
ції національної історії) і сентименталізму. Значної сили набирає 
революційно-демократична течія, особливо в поезії (П. Вайчай- 
тіс, Й. Мачіс-Кекштас, Ю. Андзюлайтіс та ін.). Відчувався знач
ний вплив ідей російської революційної демократії, які поши
рювалися в Литві серед передової інтелігенції і значною мірою 
вплинули на всю ідеологію литовського національно-визволь
ного руху.

Особисто на неї великий вплив справила поезія Міцкевича. У своїй 
«Автобіографії» вона, зокрема, згадувала, як 1863 р. у маєтку 
Шелюс у Жемайтії старші читали славнозвісну третю частину 
«Дзядів»: «Охкали і ахкали, читаючи, цілі уривки в зошит пере
писували. Це відбувалося перед самим повстанням, я ще підліт
ком була, мені навіть у руки не давали, але я потай забрала і 
читала при місяці».

Коли спалахнуло повстання 1863 року, Юлії було 18 літ. Литовське 
селянство, обдурене і пограбоване «великою реформою», взяло 
активну участь у повстанні, а одним із найвидатніших його 
керівників був литовський революційний демократ Сигізмундас 
Серакаускас (Сераковський). Все це, як і самі гасла повстання, 
справляло глибоке враження на майбутню письменницю, бага
то в чому визначивши її світогляд. Хоча від спостережливої і 
вразливої дівчини не приховалися і суперечливі сторони пов
стання (в «Автобіографії» вона згадує про характерну реакцію 
частини селян, яким — не без впливу офіційної царської вер
сії — воно здавалося справою польського дворянства: «Ач, як па
ни виють, залишившись без кріпаків. Хочуть назад барщину 
вернути...»).

Попри тяжкі умови свого життя, Жемайте була добре обізнана з 
новинами литовської літератури і публіцистики, які проникали 
сюди переважно з-за кордону, зі Східної Прусії, та з передовою 
російською і польською літературою того часу (зокрема, захоп
лювалася творчістю Конопницької, Пруса, Ожешко, Гоголя, 
«Гамлетом» Шекспіра, «Фаустом» Гете, комедіями Мольєра.
В одному з листів до відомого згодом публіциста П. Вишинскаса, 
який ще бувши студентом Петербурзького університету переко
нав її взятися за перо і допомагав їй у самоосвіті, вона із вдяч
ністю писала, що книжки її «вводять у такий незнайомий і не
осяжний світ»).

Отже, і в світі визвольних ідей, у світі політичної та соціальної 
думки вона не була чужою людиною. І не -випадково саме вона 
зробила пафосом своєї творчості той художній аналіз соціальних
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відносин на селі, до якого вже прагнула література литовського 
критичного реалізму; не випадково саме їй судилося стати вер
шинним явищем цього критичного реалізму.

У Жемайте бачимо широку й багатобарвну картину тодішнього 
села. Характерно, що в той час як поміщицтво й панство, сіль
ське й міське, письменниця змальовує суто негативно, здобува
ючись на гіркі саркастичні штрихи неабиякої сили, — трактує 
як закінчений і замкнений у собі соціальний стан, саме об’єк
тивне становище якого неминуче зумовлює моральну звирод
нілість, — в той самий час селянство в неї не є таким остаточно 
соціально розшарованим і фатально визначеним. Часом соціаль
ний «статус» не збігається з моральним, немає такої жорсткої 
визначеності цього останнього першим, і дія моральних фак
торів, виявляючись не менш глибокою, ніби «дезорганізує», 
сплутує соціальну картину села. Бідність, зубожіння, лихо ча
сом виявляються наслідком пияцтва, ледарства, розпусти, осо
бистої зіпсутості... Але в тому й глибина Жемайте, що за цими 
моральними силами вона знов-таки добачає зрештою сили 
соціальні, знаходить їхню соціальну зумовленість. І пияцтво, 
і збайдужіння, зледачіння, духовне спустошення й звиродніння 
в їхній новочасній формі й поширеності є неминучий результат 
глибокої розкладової дії капіталістичних відносин на селі, про
цесів обуржуазення, влади грошей.

Російська, українська, польська (як і західноєвропейські, насампе
ред французька) літератури з великою силою показали владу 
землі над селянином. Але на зламі XIX і XX століть на зміну цій 
владі приходить або її доповнює — і на селі — влада грошей. 
І Жемайте належить до письменників, хто власне цю владу гро
шей на селі показав дуже конкретно і з великою силою. Гроші 
стають більшою реальністю, ніж земля, безпосередніше визна
чають життєве становище, пряміше впливають на долю люди
ни. Земля — це ще тільки засіб, можливе джерело багатства, 
а гроші — вже результат, практичне багатство. Тому вони ста
ють навіть більшою принадою і більшою силою, ніж сама зем
ля. І ще — земля щось більш-менш постійне, незмінне й за 
кимсь закріплене, а от гроші — це те, що ніби кожному при
ступне і для всякого вжитку... В усякому разі, у творах Жемайте 
гроші тяжіють над селянином не менше, ніж земля. Але є тут і 
одна велика різниця. Земля пробуджує не лише темні інстинкти 
й власницьку жадобу. Вона є водночас джерелом світлих почут
тів і трудової моралі, і саме це — її природна, неспотворена 
функція в житті людського суспільства. А на гроші ніщо високе 
в людській душі не відгукується. їхня влада не має своєї пое-
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тичної, доброї і світлої, благодатної сторони. Вони, підкреслює 
Жемайте, лише притлумлюють і спотворюють у людині все 
людське, заради них топчуться найкращі поривання й природні 
почуття, сама людська доля й щастя. Звісно, це не є якась міс
тична властивість грошей самих собою; вони — лише переваж
на форма нових майнових і соціальних відносин, знак достатку 
й багатства, до якого за умов класового розшарування немину
че й будь-що прагне «міцний господар»...

.3 болем показує Жемайте, як люди калічать самі себе заради цієї 
примарної, облудної сили, що обіцяє владу й щастя... Причому — 
це важливо наголосити — письменниця далека від будь-яких 
соціологічних спрощень чи упереджень, які б зводили справу 
до містичної куркульської «ненажерливості». Ідучи не від гото
вих уявлень, а від життя, вона доводить, що грошові та інші 
приватно-майнові відносини широко ввійшли в життя селяни
на, і йому просто нема куди від них подітися. Хоч-не-хоч він 
потрапляє в їхні тенета. І часом мотиви наживи, самозабезпе
чення більш чи менш настирливо промовляють і в душах зага
лом ніби й непоганих людей, не позбавлених добрих людських 
якостей і зовсім не виродків...

Майнові, зокрема та особливо грошові, розрахунки відіграють 
немалу, а здебільше вирішальну роль при одруженні, утворенні 
нової сім’ї («Осінній вечір», «Невістка», «Пятрас Курмяліс»). 
На цей час запанував звичай вимагати посагу за молоду гроши
ма, і багато батьків дивилися на синове одруження як на засіб 
поліпшити свої матеріальні та фінансові справи. Неважко уяви
ти, які людські трагедії тут виникали. Вони достатньо змальо
вані в світовій літературі, і тут — здавалося б — важко сказати 
щось нове. Однак ця тема така ж невичерпна, як і саме людсь
ке життя, що споконвіку неначебто ж підлягає одним і тим са
мим законам, а проте у кожної людини розгортається по-своє
му і неповторно. Цінність художнього відтворення відповідних 
людських історій у Жемайте не тільки в тому, що це кожного 
разу особлива людська історія. І не тільки в тому, що ці колізії, 
які раніше література щедро черпала в середовищі нетрудових 
класів, вона знаходить і в середовищі селянському, інколи й 
бідняцькому, де вони виявляються по-особливому. Але голов
не — в своєрідному загальному підході Жемайте. Її погляд не 
обтяжений наперед наявними моральними чи іншими оцінка
ми, упередженнями. Буржуазні грошово-майнові стосунки та 
зумовлені ними погляди, мотиви, форми соціальної поведінки 
вона бере як данність і лише аналізує їхні наслідки, їхній вплив 
на людські долі, уявлення, психіку, стосунки. Все це вплітається в
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раніше наявний традиційний соціальний побут, у стійкі тради
ційні моральні норми, в природність людського єства та люд
ських прагнень і стосунків — і створює складну й суперечливу 
картину боротьби людини з обставинами та з самою собою, 
плетиво напружених взаємин і пристрастей. Мотиви людської 
поведінки неоднозначні, навіть лиха людина не неодмінно хоче 
лиха, і наслідки не завжди відповідають наміру. Річ не в люд
ській зіпсутості, річ у соціальних обставинах, які псують люди
ну, апелюючи до найгіршого в ній і заохочуючи її шукати влас
ного задоволення й щастя коштом інших, або й зовсім не зали
шаючи інакшого шляху...

Часто зустрічається в творах Жемайте тип деморалізованої безко- 
рінної людини, яка відірвалася від свого народу, втратила при
родну мораль і культуру, а натомість не набула нічого, крім 
зневаги до тривких народних норм та понять, до своїх «неосві- 
чених» співвітчизників. Цей тип у своїх численних історичних, 
соціально-національних, психологічних модифікаціях привер
тав увагу багатьох письменників різних народів (зокрема, і в су
часну добу — у зв’язку з проблемою проміжного, переходового 
соціального становища індивіда; яскравий приклад — «Англія і 
Англія» Дорріс Лессінг). У Жемайте такі образи подано пере
важно в народно-сатиричному плані, з гірким сарказмом, у яко
му поєднується і дошкульне викриття покручів, і гидливість до 
їхньої чванькуватої бездушності, і біль за людське каліцтво ду
шевне. Письменниця й тут дивиться очима свого народу, що 
відчуває такі покидьки цивілізації як паразитарний наріст на 
своєму тілі та ставиться до них і з бридливістю, і з осторогою, 
і з нищівною глузливістю. Однак хоча соціально-емоційна оцін
ка таких образів, показ їхньої відщепленості від народу — зали
шаються завжди більш-менш постійними, соціально-психоло
гічна природа цієї відщепленості має досить широкий спектр 
відмінностей та варіантів. В одному випадку («Топіліс») ідеться 
про панського челядника, лакейську душу, що побувала у всіх 
бувальцях, служила багатьом панам у всіх закутках царської 
Росії і тому вважає себе вельми мудрою і вищою за простолюд. 
Його натура уклалася за образом і подобою тих панів, яким він 
служив, з ошмаття їхньої житейської мудрості та моралі він і 
надбав свій необтяжливий «духовний багаж». На його прикладі 
видно, яким небезпечним є вплив панського духу, атмосфери 
поміщицького маєтку на людей, позбавлених народного мо
рального кореня. Топіліс належить до того поширеного типу, 
в якого ампутоване моральне єство. Він навіть гадки не має про 
якісь етичні критерії й совість, тьмяно сприймаючи їх хіба що
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як чиюсь незрозумілу слабкість, з якої інколи можна скориста
тися. Тому не стільки цинізму, скільки страхітливої простодуш
ності в його хвастощах про власні підлі вчинки, про те, як ду
рив і кривдив довірливих дівчат. 1 хоч він неймовірно перебіль
шує свої «подвиги», але це тільки додає ще один відразливий 
штрих до його образу. І тим глибша Топілісова ницість і мізер
ність, що всі його жорстокі капості — наслідок не якоїсь чуттє
вої нестриманості, а холодної, врівноваженої підлості, виплива
ють із його вбогих понять про життя, які він перехопив із чу
жого, панського плеча і яким підкоряє і свої власні почуття. 
Приміром, обдуривши й покинувши покоївку Зосю («Якщо 
кращої немає, добра й ця, поки не остогидне, звісно»), він, проте, 
хапається взяти її дружиною, як тільки дізнається, що за нею 
дають чималий посаг. Топілісові вбогі хвастощі і бездумно-під- 
лі вчинки не раз наводять на гіркі думки про безмежну здат
ність людини топтати і своє, і чуже життя.

До речі, Топіліс і своєю «бувалістю», і характером свого цинізму та 
хвастощів про походеньки й «перемоги» над жінками дуже на
гадує унтера, а потім старосту в гуцульському селі Костянтина 
з роману австрійського письменника К.-Е. Францоза «За прав
ду» (з українського життя) — роману, написаного трохи раніше, 
але навряд чи відомого Жемайте. Це, так би мовити, національ
ні варіанти поширеного «міжнародного» типу денаціоналізова- 
ності, асоціальності й деморалізації.

Іншого роду самокалічення спостерігаємо в образі Константаса Jly- 
кошавічюса («Драговина»), який їздив на заробітки до Америки, 
повернувся звідти «цивілізованим» і вважає себе за бувалого 
«американця» (улюблена його примова: «У нас в Америці...» 
і т. д.). Він не такий холуй, як Топіліс, але так само духовний 
каліка, бо весь «досвід», якого він набув, зводиться до переко
нання, що нічим не варто гребувати в гонитві за власним успі
хом (зрештою, примарним).

Характерно, що обом їм вдається замилювати очі багатьом людям, 
здобувати певну популярність і прихильність — і тут письмен
ниця зачіпає проблему критеріїв людської цінності, питання 
про необхідність (і часом важкість) розрізняти між справжньою 
та облудною людською вартісністю. Друга проблема стосується 
уявної широчіні соціальних ролей людини. Такі, як Топіліс, 
Константас Лукошавічюс та ін., кожен по-своєму, «подолали», 
«перевищили» вузькість, обмеженість соціального досвіду загу- 
мінкового селянина. Це надає їм ваги у власних і чужих очах, того 
ореолу й новизни, моральної нескутості й безконтрольності, які 
роблять їх небезпечними і подекуди оманливо-привабливими.



725

Але насправді це лише уявне збагачення житейського й соціаль
ного досвіду, мниме збільшення кола соціальних зв’язків. На
справді відбулося лише «звільнення» від традиційних норм та 
уявлень, від традиційного життєвого ґрунту, по-своєму глибо
кого та живлющого, і засвоєння поверхового й цинічного нега
тивізму. Моральна голизна і зумовлена нею зневага й ворожість 
до середовища, з якого колись висмикнувся; мниме розширен
ня особистості шляхом зняття моральних обмежень — один із 
симптомів перехідного стану, коли різко порушується етнічна 
відгородженість і коли старий побут розкладається, а новий ще 
не уклався.

Все це, звісно, зовсім не означає, ніби Жемайте бачила тільки не
гативні наслідки в тих процесах соціальної «перетряски» та уру- 
хомлення селянських мас, що відбувалися на її очах, негативно 
оцінювала вихід за межі загумінкового селянського досвіду. Ні, 
вона бачила переваги, які дає втягнення людини в ширше со
ціальне життя: розширення ідейно-політичних горизонтів, зро
стання суспільної активності, набуття навичок і здатностей до 
громадянських оцінок і дій.

Якщо на початку своєї творчості Жемайте трохи некритично звіря
лася на моралізаторські загальники, надавала перебільшеної 
ваги моральному викриттю таких явищ, як пияцтво, ледарство, 
розпуста, неохайність, покладала надії на етично-педагогічну 
проповідь, — то пізніше вона схиляється до соціально-побуто- 
вого аналізу цих явищ та їхніх причин — як вони постають із 
художньо осмислених людських доль. І виявляється, що, скажі
мо, пияцтво не першопричина, а наслідок, не стільки воно само 
до біди доводить, скільки з людської біди вже виходить і її він
чає. Причина його — в тих соціальних та побутових умовах, які 
штовхають людей шукати щастя на облудних шляхах, жертвую
чи своїми природними почуттями й нахилами. Приміром, ро
ботящий, тямущий і тверезий Пятрас Курмяліс (в однойменно
му оповіданні) з горя спивається, бо дружина, якої він не любив 
і взяв заради обіцяного посагу — грошей, — зраджує його, не 
дбає про нього, а домівка його обернулася на холодну пустку. 
Страждають обоє — і Пятрас, і Марце, яка кохає панського 
пастуха Пранюкаса (хоч той навчав її, як дуритимуть обоє 
Пятраса). З цієї самоти й покиненості, очужіння, браку будь- 
якого людського тепла, співчуття й розуміння — і спився, опус
тився Пятрас... І гіркою іронією долі звучать звичні пересуди 
земляків, тих, які, власне, й призвели Пятраса до біди.

Жорстока ворожнеча двох приречених на пожиттєву близькість, 
безнадія взаємопомножуваного очужіння — розплата за власну
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вину, за те, що поступилися своїм почуттям і совістю перед" 
тиском звичаїв та житейської мудрості, яка виходить лише з 
найбезпосередніших матеріальних розрахунків і не хоче бачити 
віддалених і «непомітних» душевних наслідків. Одна із великих 
заслуг Жемайте, один із здобутків її реалізму — в тому, що вона, 
на відміну від інших побутописців села, показала не тільки ма
теріальні злидні, бідування, а й психологічні драми, моральні 
муки «простих» селян. Чистота кохання, високість ідеалу, зрада 
своєму почуттю та неминуча кара за самовідступництво, мо
ральна вина й інші складні поняття розвиненого душевного 
життя, які вважалися притаманними лише соціально-культур
ним «верхам», — все це вона розкриває на матеріалі елементар
ного селянського побуту. Це був здобуток не лише соціального, 
а й естетичного демократизму письменниці, поглиблення ху
дожнього освоєння душевної об’ємності та складності, душев
ної нерозгаданості «простої» людини...

Письменниця вміла глибоко заглянути в селянську душу і багато 
бачила горя, переживань, взаємних душевних рахунків, супе
речливих роздумів, внутрішньої боротьби, спроб змінити свою 
долю тощо там, де для байдужого поголосу вистачало трафарет
ної наліпки: «пияк», або «розпусниця», або «недбаха», де таких 
трафаретних наліпок часом вистачало і для офіційної соціаль
ної статистики; де навіть і народолюбна література нерідко об
межувалася однобічним викриттям або моралізуванням.

У розумінні соціальної картини села Жемайте виявила зрілий «му
жицький» підхід. Він породжений не стільки теоретичною по
зицією, скільки непозбутніми враженнями самої дійсності, не
вблаганною правдою життя. Звідси ж і деякі особливості її са
тири. Вона немов би позбавлена емоційного жару, тон її 
безсторонній і трохи аж сухуватий. Сатира ця не знає гротеску 
як перебільшення, а знає лиш підкреслення, «підсвічування» 
характерних моментів, і хіба вже звідси може постати і ми
мовільний психологічний гротеск. Жемайте не викриває своїх 
негативних героїв — вона просто надає їм можливість показати 
себе в натуральну величину, коли ще не накладено або вже 
знято грим публічної ролі, і це вільне самодемонстрування ге
роїв у хвилини безконтрольності і стає своєрідною формою са
тиричної інтерпретації їх.

Ще частіше, ніж у панському маєтку, дія оповідань Жемайте відбу
вається у звичайній селянській хаті. Селянська сім’я — ось ос
новний об’єкт її зображення. Але ця сім’я-постає у Жемайте як 
частина литовського народу, як клітинка народного життя.
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Чому сім’я? Тут селянин знаходив свою долю чи недолю, тут минав 
його вік, тут найповніше і найоголеніше виявлялися його люд
ські якості. І ще ось чому: Жемайте нічого так палко не бажала, 
як щастя литовського селянина, щастя народу, цією думкою, 
що стала болем душі, перейнята вся її творчість. А щастя люди
ни, щастя народу, його моральне й душевне здоров’я та майбут
тя вирішальним чином залежали від сім’ї. Звісно, в тому зна
ченні, що засади сім’ї найбезпосередніше відбивають засади 
суспільства. Ось тим-то так часто і з такою гіркотою пише 
Жемайте про розклад сім’ї під тиском економічних факторів, 
про те, що дедалі більше втрачається гармонія між госпо
дарськими і людськими, духовними й етичними сторонами, 
функціями сім’ї, що природний союз людських сердець по
ступається місцем перед голим матеріальним розрахунком... 
Облиште ці майнові, грошові комбінації! Схаменіться! Вони ні
чого, крім горя, не дадуть. Хіба в цьому щастя? Прислухайтеся 
до людської душі, до серця людського! — ніби хоче сказати 
Жемайте всією своєю творчістю. Але вона цього не говорить. 
Вона знає, що дарма заклинати там, де діють невідворотні со
ціально-економічні фактори. Тому вона не моралізує, пише 
стримано, «сухо», тамуючи крик душевний, об’єктивно аналі
зує. Але намальовані, відтворені нею картини життя самі вола
ють до сумління, до залишків людської чуйності й добросердої 
розсудливості.

Один із найбагатших і найвистражданіших мотивів її творчості — 
мотив нещасливого заміжжя, невдоволеної потреби щирого ко
хання, душевної ніжності. Жемайте створила незабутні образи 
жінок-страдниць. Невесела доля дівчини і жінки-селянки по
стала в її творчості так багатоманітно, з такою простою і вража
ючою правдивістю... Як розуміла вона душу литовської дівчини, 
що вилилася в народних піснях, — чулої, дбайливої, господар- 
ної, в якої твереза практичність поєднується з душевною ніж
ністю та теплотою, — і як їй боліла її сіра доля... Брутальне 
життя, здавалося, все робило, щоб убити в ній живу душу. І все- 
таки не могло вбити до кінця — бо про що ж свідчить ота не
вмируща потреба в справжньому коханні, в щирій відданості, 
в сердечному теплі, — потреба, яка так різноголосо і зворушли
во промовляє в численних жіночих образах Жемайте?!

Дівчата в оповіданнях Жемайте (Катря в «Невістці», Маряле в «Дра
говині» та ін.) взагалі чутливіші й чуйніші, ніж чоловіки, паруб
ки, душевніші, незачерствілі, з бажанням чистого почуття і влас
ного щастя, яке не ототожнюється з матеріальними гараздами.
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Одне з найкращих і найпопулярніших оповідань Жемайте — «Не
вістка». Тут з великою виразністю розказано про трагедію мо
лодої дівчини, виданої за нелюба, лише для закріплення май
нових комбінацій батьків — її та чоловікових.

«Минав звичайний після заручин строк — три тижні. Катре, куди б 
не йшла, від сліз дороги перед собою не бачила, бо дуже їй 
Йонукас не подобався. Мати, хоч і жалкувала за нею, чолові
кові не наважувалася заперечувати, а батько й слухати ні про 
що не хотів: говорив лише про Йонукасову землю, про хорошу 
Вінгісову ділянку, казав, що молоді житимуть добре, розбага
тіють, відбудуються та й він їм допоможе, а до чоловіка Катріке 
звикне. Адже недарма мовиться, що сплюха можна розбудити, 
а ледаря — заохотити до роботи; Йонукас ще молодий, покохає, 
мовляв, дружину, й робитиме так, як вона захоче...»

Тут, як і в інших оповіданнях, де аналізується «структура» сім’ї, 
Жемайте відтінює несталість, зумовленість повсякденної мо
ральної логіки. Нормативи моралі виявляються хисткими або й 
ілюзорними, підпорядковуються господарським потребам та 
відносинам. Власне, це лиш селянський варіант відомої житей
ської мудрості старого світу. І він, цей варіант, добре знаний із 
творів письменників багатьох народів. Проте й тут у Жемайте є 
своє особливе. Це не лише холодна стриманість, з якою вона 
пише про найдраматичніші речі, де, здавалося б, так важко 
уникнути емоційних, розчулених чи надривних, інтонацій; у Же
майте немає й сліду будь-якої сентиментальності, мелодрама
тизму; і цією суворою виболеною стриманістю вона чимось 
(хоч і віддалено) нагадує нашого Василя Стефаника. Та не тіль
ки в цьому річ. Своєрідне є і в самій ситуації та образі невіст
ки — Катре. Не менше, ніж життя з нелюбом, мучить її розлука 
зі своєю ріднею, з матір’ю і перебування в чужій, немилій ро
дині, серед непривітного й незвичного для неї побуту. Роботяща, 
дбайлива, охайна дівчина, на лихо, потрапила в сім’ю занепа- 
лих ледарів та пияків, людей тупих і брутальних. «...Ось яка сім’я 
в неї до самої смерті! Ясно вона зрозуміла, що справді рідними 
були їй лише матуся й татусь, але вони, хоч і любили, проте без 
жалю віддали її в такі брутальні руки». Розумна, добре вихова
на, сердечна, Катре хоче будь-що зжитися з новою сім’єю, тер
пляче вислухує і забуває всі образи, всіляко догоджає свекрові 
й свекрусі, намагається дати лад хаті й господарству — та все 
дарма: у відповідь вона не чує нічого, крім глузувань і обмов...
У таких сім’ях оцінки й відносини випливають не з реальної 
значущості реальних людей, а з традиційних, «міфологічних» 
уявлень про соціально-родинні «ролі». Хоч якою старанною,
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привітною і кмітливою є Катре, але свекор та свекруха цього не 
хочуть бачити: вони керуються усталеною мудрістю про те, що 
невістка неодмінно має бути нездалою, ледачою, недоброзич
ливою... Незабаром Катре, вагітна й хвора, гине, кинена напри
зволяще п’яною свекрухою... «Брат її ще був на півдорозі до лі
каря, а вона вже йшла геть з цього світу... Йшла, залишивши 
своє добро, посаг, господарство, добру землю, батьків -  і справж
ніх і... накинутих їй батьків».

Оповідання «Невістка» зачіпало болючу тему литовського життя, 
і не випадково воно було дуже популярним у Литві, особливо 
серед простого народу. А інсценівка за ним увійшла в історію 
відроджуваного литовського національного театру.

Певно, багато бачила Жемайте навколо себе занапащених люд
ських життів, що ця тема — спотворення людської природи під 
впливом обставин, усього ладу життя — стала однією з голов
них у її творчості. Зовсім не так доводиться жити її героям, як во
ни мріяли й намірялися. Інколи це з власної вини, інколи з чу
жої. (Ось і в «Драговині» — скільки разів мріяли подруги Маряле 
і Мортяле про коханого обранця, скільки разів зарікалися — 
«за негарного чи старого нізащо не виходити», а життя склало
ся якраз усупереч їхнім мріям...) І знов-таки: одна з вічних тем 
світового мистецтва — конфлікт мрії та дійсності, поезії душі та 
прози життя — постає у Жемайте на матеріалі «простонародно
го» побуту, на прикладах «мужицьких» доль. Свідомо чи несві
домо вона спростовувала аристократичну винятковість відпо
відних мотивів і сюжетів.

Жемайте належить до тих письменників, які в щоденній звичай
ності, в одноманітному побуті «простого» трудящого люду до
бачали і мистецькі сюжети, і непересічні значущі долі, і великої 
міри людські постаті, і душевні глибини, і загальнолюдську мо
ральну та психологічну проблематику. Якщо література завжди 
досліджувала людину, то в особі таких письменників, як Же
майте, вона досліджувала людину там, де її найменше було до
сліджено і де це найважче було зробити, бо обставини зводили 
її існування там до одноманітного ряду найпростіших форм. 
За деякою старосвітськістю, провінційністю, а часом і нібито 
наївністю Жемайте насправді промовляють вічні підстави люд
ського буття.

І ще варто відзначити багатогранність, об’ємність істини, худож
ньої правди у Жемайте. Вона не квапиться з висновками, з при
судами, ні за ким зі співучасників людських драм не визнає 
остаточної рації, а натомість дає висловитися всім сторонам 
і повертає картину життя всіма гранями — поки, нарешті, вона
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не вималюється цілісно в своїй суперечності і вгадуваній не
вичерпності. Прочитаймо «Осінній вечір», «Пятрас Курмяліс» 
чи інші оповідання — ми почуємо гомінливе різноголосся се
лянського побуту, мішанину думок і вражень про інших людей, 
про їхні стосунки — кожен усе це оцінює на свій лад, але зде
більше далеко від істини або ж схоплює лише крихітку істини.
І тільки в зіткненні цих суб’єктивних і упереджених оцінок та 
думок, у розвитку самої ситуації, в кінцевому підсумку вима
льовується більш-менш об’єктивна картина. Це, звісно, не оз
начає, що твори Жемайте позбавлені суб’єктивної авторської 
пристрасті, що в них не промовляють її симпатії й антипатії. 
Ні. Але свій біль вона вміє тамувати, і про нього, за нього во
лають образи і картини відтвореного нею життя.

Дуже своєрідно звертається Жемайте до змалювання природи. Її пей
зажі, описи природи не відзначаються ліризмом чи психологіч
ністю. Вони скупуваті й «черствуваті», хоча по-діловому до
кладні й точні, вони якісь «господарські» — їх просто подано як 
об’єктивні умови людського існування та невід’ємної від нього 
сільськогосподарської роботи... Селянський побут підлягає чер
гуванню пір року, і, малюючи пори року, Жемайте насамперед 
відзначає те, що має вагу саме для селянина, скеровує його 
життя й клопоти: що в яку пору робиться, як робиться, чи 
сприятливі склалися для цих робіт умови. Причому тут немає й 
тіні навмисності, чи підкреслення, чи тенденції: просто це те, 
що важливо для її героїв, а отже, й для неї, що в колі її пись
менницького інтересу. Навіть до найменш клопітної щодо сіль
ської праці пори року — зими — письменниця підходить з по
гляду такого, сказати б, «трудового етнографізму»: «Після сон
цестояння, ближче до різдва, встановилася зима... Усі взялися в 
лісі працювати. Не ловив гав і Курмяліс... Якось він виїхав ку
дись світлого холодного ранку і повернувся тільки надвечір, і 
він і кінь — обидва вкриті інеєм. У клуні наймити тинялися без 
діла, а дівки, звичайно, в хату забралися. Наймички в кутку 
чистили буряки... Біля стіни в одну діжку було вже покладено 
гніт, а в другу ще клали буряки...» І т. д.

Фабула й конструкція оповідань Жемайте також часто членуються 
згідно з елементарним природним плином селянського побуту. 
Зміни в житті героїв часто пов’язані з порами року та з цик
лами людського віку — молодість, одруження, старіння тощо. 
Знайомства відбуваються на весіллях, де зустрічаються люди з 
різних місцевостей, на прощах (інколи — у корчмі). Події ми
нущі й загального значення, навіть випадковості лежать у річи
щі заведеного, узвичаєного...
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Ця сталість і повторюваність, майже ритуальна впорядкованість 
традиційного селянського побуту була джерелом глибокої пое
зії. Але водночас вона і засвідчувала обмеженість суспільно- 
історичних горизонтів, соціально-економічний застій, консер
ватизм життя і побуту тодішньої переважно селянської коло
ніальної Литви. ...Тісний, задушний, безпросторий світ. Життя, 
замкнене в самому собі, без виходу на ширші історичні та куль
турні обрії... Те, що особливо гостро відчувала сама Жемайте і 
про що з гіркотою писала в «Автобіографії»: «...До того ж ще й 
журба точить: нічого, ну нічогісінько не знаю я, що діється на 
просторому білому світі. Лише бабські теревені, лише дріб’язки, 
сварки та плітки. До нас тільки буденні родинні чи сусідські 
події доходять. Немає ні газет, ні інших яких новин з широкого 
світу. Навіть і книжок ніяких немає, самі молитовники... 
Остогидло, нудно мені стало так жити... Щодня робота безугав
но — все одне й те ж саме, хочеться від усього визволитися, 
піднестися й летіти, летіти світ за очі».

Однак усвідомлення обмеженості вже і є першим актом її подолан
ня. За цим неминуче прийде протест, прийде прагнення осяг
нути нові обрії. Саме таке значення мали вже в перших творах 
Жемайте образи людей, які розуміють своє становище, страж
дають від нього, хочуть навчатися, пізнати світ. З особливою 
любов’ю і надією, з пристрасними ліричними нотами розпові
дає вона про студентів — селянських дітей, про потяг до книж
ки, до знань серед литовської молоді. «Де ви черпаєте терпіння, 
нещасні селяни? Де ви набуваєте потрібної моці? Чи покушту
вали смачних плодів науки — і ніхто вже не може відвернути 
вас від того? Важка праця, злидні, безгрошів’я, дорікання — все 
це ніби штовхає і штовхає вас уперед... Як іскри в темряві, ле
тите ви у піднебесся, гуртуєтеся, прагнете запалити пожежу, 
щоб розігнати темряву на батьківській землі. Несе вас, мабуть, 
на своїх крилах орел висот — любов до ближнього!»

З часом у її творах дедалі більше бачимо житейського руху, змін, 
ознак суспільних зрушень, нових ідей та їхніх носіїв (студенти, 
вчителі та ін.). Урізноманітнюється її творчість і тематично, 
і жанрово. Входять у неї тема міста («У місті»), тема селянської 
еміграції в Америку — одна з найтрагічніших у Жемайте 
(«Нещасні діти»), що змушує пригадати Стефаника; своєрідно 
зринає ця тема і в сатиричних образах «американців» — дена
ціоналізованих і обуржуазених литовців-реемігрантів («Драго
вина»), — пізніше вона знайде блискучий розвиток у творчості 
П. Цвірки. Непересічний сатиричний хист виявила Жемайте 
в оповіданнях та нарисах, що викривали ксьондзів, яких пись-
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менниця вважала слугами обскурантизму і чинниками демо
ралізації темної маси. Антиклерикальні мотиви є провідними і 
в її драматургії (в 1898 році Жемайте побувала в Ризі на кількох 
виставах латиського театру, який переживав тоді період велико
го піднесення; після цього вона й сама написала кілька неве
личких п’єс, серед яких найбільший успіх мали комедії «Усім 
приклад» та «Помилилася», де висміяно облудність святенників 
і святенниць), і в публіцистиці (з цього погляду особливо пока
зова її стаття 1918 року «Шкідливий вплив ксьондзів»).

Не можна не сказати і про громадсько-політичну діяльність Же
майте. В неї письменниця увійшла вже літньою жінкою, але 
виявила невичерпну енергію і запал. Великим поштовхом для 
неї стала тут революція 1905—1907 років, яку вона зустріла з ве
личезним піднесенням. (До речі, настрій, що виявляється в її 
листах цього часу, дуже нагадує тодішній настрій Лесі Україн
ки — захоплення, надії, гіркота...) Жемайте провадила в пресі 
широку кампанію за права жінок, виступала з доповідями на 
жіночому з’їзді в Литві та на всеросійському жіночому з’їзді в 
Петербурзі в 1908 році. Пізніше Жемайте навіть була редакто
ром однієї з газет і в 1914 році, майже сімдесятилітньою, від
сиділа два тижні в тюрмі за надрукування статей, які не сподо
балися царській цензурі.

Боляче сприйняла письменниця першу світову війну і ті трагедії, 
які принесла вона литовському народові. Жемайте відмовилася 
від святкування свого 70-річного ювілею, кинувши в обличчя 
буржуазним лібералам гіркі слова: «Тут ллється кров, течуть 
сльози, а ці дармоїди займаються такими дрібницями». Вона 
організує допомогу біженцям. Щоб зібрати кошти для цієї мети, 
в 1916 році їде до СІЛА. Там виступає на мітингах, бере участь 
у діяльності литовських робітничих організацій; її слово звучить 
зі шпальт литовських газет Америки. Пишний фасад «нового 
світу» не ввів її в оману; в США, пише вона, «робітники ледве 
дихають під гнітом капіталізму». Виступаючи на одному з мі
тингів у 1918 році, у соту річницю від дня народження Карла 
Маркса, вона говорить знаменне: «Сила соціалізму подолає всі 
перешкоди. Марксове вчення осяє весь світ». Це не були ви
падкові слова. Ще 1902 року вона виступала в органі литовської 
соціал-демократії газеті «Летувос Дарбининкас».

У Сполучених Штатах Америки Жемайте пробула майже п ’ять 
років. За цей час на її батьківщині сталися великі зміни. Зда
валося, Литва здобула, повернула собі омріяну незалежність, 
державність. Полум’яна патріотка, яка все життя була кровно 
зв’язана зі своїм народом і працювала для нього, для його свободи
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(навіть за ім’я собі вона взяла назву найбільшого краю Литви — 
Жемайтії, — подібно до нашої Лесі Українки), — здавалося б, 
мала радіти і пориватися додому. Але Жемайте не раділа і додо
му не поривалася.

У 1920 році Жемайте писала: «...Чого я найбільше боялася — коли 
б у Литві не запанував ксьондзівський деспотизм — те і стало
ся... Тепер вони будуть, як і раніше, контролювати совість лю
дей, душити й топтати вільну думку... Не вабить мене в таку 
країну, хоч це і моя батьківщина». Нарешті в 1921 році пись
менниця повертається додому. Щоб сказати безмежно тяжкі 
слова: «Вернулася в Литву, а Литви не знайшла!»

* * *

Творчість Жемайте змінила обличчя литовської літератури. На
самперед це виявилося в зображенні життя селянства — основ
ній темі цієї літератури від Донелайтіса до Цвірки. Порівняння 
оповідань Жемайте з творами її визначних попередників у 
розробці селянської теми — Антанаса Страздаса («Пісні світські 
й духовні») та Діонісаса Пошки («Селяни Жемайтії і Литви»), 
як і інших письменників початку і половини XIX ст., — засвід
чує великі якісні зміни в художньому образі литовського селя
нина, його значний розвиток і збагачення. Це стосується як 
поглиблення реалістичності змалювання і глибини психологіч
ної розробки, так і ідейної наповненості цього образу. Відповідно 
до соціального розвитку суспільства, селянство і в художній лі
тературі дедалі більше осмислює себе як клас зі своїми власни
ми інтересами, які не узгоджуються з інтересами експлуата
торів, і поступово стає до боротьби.

Жемайте спростувала стереотип примітивного мужичка і показала 
литовського селянина людиною з великими духовними задат
ками, з негаснучим внутрішнім життям, зі складними супереч
ностями свого побуту, поведінки, світогляду, з запитами й кло
потами не лише матеріальними, а й духовними, з моральними 
злетами й падіннями. «Можливо, жоден з литовських письмен
ників не був такий близький до народу, як Жемайте», — писав 
П. Цвірка. Ємкість образу селянина в Жемайте така, що він по- 
своєму може вмістити всю проблематику людського життя. Же
майте ширше і глибше за своїх сучасників змалювала литовську 
дійсність, висунула низку нових проблем, про які частково йш
лося в статті. Вона поглибила і зміцнила гуманістично-демо- 
кратичну традицію в литовській літературі.
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Традиції Жемайте дістали відгук і розвиток у творчості визначного 
представника критичного реалізму Йонаса Ьілюпаса, який ще 
більше поглибив внутрішню розробку образу селянина і вперше 
в литовській літературі звернувся до змалювання робітництва; 
у творчості засновника пролетарської литовської літератури 
Юлюса Яноніса, який, звертаючись і до селянської теми, дав 
зовсім новий тип селянина — борця, класового союзника робіт
ництва; у творчості Пятраса Цвірки. Не дарма свою статтю про 
Жемайте визначний литовський сучасний письменник М. Слуц- 
кіс назвав: «Слово про рідну матір».

«Хіба Жемайте не була матір’ю багатьом литовським письмен
никам? — писав він. — Відблиски її материнського світла 
знаходимо в творах і Йонаса Білюнаса, і Венуоліса. Ту широку 
і глибоку борозну, що почала Жемайте, продовжували Пятрас 
Цвірка і талановиті письменники його покоління. Тісно і плід
но пов’язані з традицією Жемайте старі майстри литовської 
прози. Але й ніхто з молодих, навіть ті, що прагнули відій
ти якомога далі від зразків, не уникли впливу нашої доброї 
Матері».

За межами Литви і почасти Латвії творчість Жемайте стала відомою 
невиправдано пізно.

Однак це не означає, що Жемайте ніяк не була присутня, принай
мні, в регіональному літературному процесі. Для цього вона 
посідала надто значне місце в литовській літературі, яка істо
рично розвивалася у тривалих, широких і багатоманітних зв’яз
ках із літературами слов’янських та балтійських народів, так чи 
інакше брала участь у творенні духовного «клімату» цього регіо
ну, складала значну частину «водного басейну» його великих рік.

Яке ж типологічне місце Жемайте в колі письменників сусідніх лі
тератур — слов’янських і балтійських?

Це питання ще потребує вивчення.
Свого часу (у передмові до збірки «Литовські новели», М., 1948)

К. Зелінський кваліфікував Юлію Жемайте як «типового і най
яскравішого представника» того напряму в литовській прозі, 
реалізм якого ще не позбувся певної ідейної обмеженості, «на
льоту сентименталізму, народницької жалісності, подібно до 
того, як це ми зустрічаємо в російській літературі у письменни- 
ків-народників — Златовратського, Засодимського та інших» 
(зазначене видання, с. 6).

Таке твердження на сьогодні здається непереконливим. І річ не в 
тому, що в своїй національній літературі Жемайте посідає не
зрівнянно більше місця, ніж ті, з ким її порівняно, і роль її там 
зовсім інакша. І не в тому тільки, що і в «абсолютних вимірах»,
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сказати б, вона — більша літературна величина. Головне — ти
пологічно вона далеко не в усьому зіставна з названими пись- 
менниками-народниками, з народницьким реалізмом взагалі. 
«Народницьку жалісність», — не кажучи вже про «нальот сенти
менталізму», можна справді знайти в перших її творах, але далі 
гору бере дух тверезого об’єктивізму, суворої і мужньої правди, 
неупередженої аналітичності — вже зовсім інший, вищий тип 
реалізму, вільний від будь-якого однобічного, обмежувального, 
ілюзоричного настановлення; зріліша і глибша — ідейно та есте
тично — народність.

Є велика спокуса порівняти Жемайте з іншими видатними пись- 
менницями-реалістками в сусідніх літературах — Воженою Нем
цовой), Марком Вовчком, Елізою Ожешко (в тій частині її твор
чості, яка присвячена життю білоруського селянства), Марією 
Конопницькою, яку вона дуже любила. Тут справді знайшлося 
б чимало і характеристичних аналогій, і не менш характерис
тичних несходжень. Але ця тема потребує спеціальної розроб
ки. Скажемо тільки, що особливо багато спільного або співстав- 
ного, порівнянного у Юлії Жемайте з чеською письменницею 
Воженою Нємцовою — обидві відіграли майже аналогічні ролі 
в становленні національних літературних стилів та нової літера
турної мови, в утвердженні реалізму; багато у них схожого і в 
тематиці, ідейно-художніх мотивах, як-от — протиставлення 
панського двору та села («В замку і в підзамчі» Б. Нємцової — 
порівняймо численні оповідання Ю. Жемайте), викриття сіль
ських глитаїв, характер зображення народних типів, зокрема 
жіночих; елементи національно-визвольного та соціального 
ідеалів (звісно, оскільки Ю. Жемайте виступила в літературі 
пізніше і відбила вже трохи інший стан розвитку свого націо
нального суспільства, ніж Б. Немцова — свого, в неї деякі з цих 
моментів виявилися виразніше, в розвиненішій формі).

Можна згадати і Бертольда Ауербаха, який своїми «Шварцвальд- 
ськими сільськими оповіданнями» зробив великий внесок у роз
роблення селянської теми в європейській літературі. Творчість 
Ю. Жемайте відбиває вже інший, вищий стан у освоєнні цієї 
теми; до того ж воно для неї — саме осереддя народного жит
тя, а не його периферія, як, усе-таки, у Б. Ауербаха; відповідно 
і проблематика соціально кардинальна, а не периферійна; немає у 
Ю. Жемайте і міщанського духу та характерного поєднання ме
лодраматизму й солодкавості, що даються взнаки у Б. Ауербаха, 
хоча не дійшла вона і до жорстокого натуралізму «хлопських 
новел» В. Реймонта 1990-х років чи пізнішої «антинародниць-
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кої» літератури: в неї завжди залишалася віра в духовний і Со
ціальний розвиток селянина, в здорові основи народного буття.

Можна простежити певну співзвучність ідей, мотивів, настроїв Ж е
майте з духом селянського демократизму Бйорнстьєрне Бйорн- 
сона, принаймні в перший період його творчості, коли були 
написані оповідання з життя селян. Однак ідейно-художній діа
пазон її вужчий; до того ж тогочасна литовська дійсність неба
гато давала матеріалу для створення таких оптимістично-діяль
них типів, здатних на високий тон боротьби, які у Бйорнсона 
становлять помітну лінію його творчості (хоч є вони і у Жемай
те); водночас і мотиви самовдосконалення особистості не мають 
у неї тієї ваги.

Отже, Юлія Жемайте — особливе, дуже своєрідне явище в розвитку 
східно- і північноєвропейських літератур, хоч це явище і має чи
мало моментів перегуку з іншими (можна назвати ще Р. Блаумана 
в латиській літературі; цікаво було б також дослідити місце 
Ю. Жемайте в розробці тематики і типів принеманського села 
і селянства в литовській, польській та білоруській літературах).

(1976 р.)

В іН Ц О С  і  Видатний литовський поет, прозаїк, драма-
А Л и к о л а с іт іс -  І Тург’ літеРатУР°знавець’ він ц<кавий для нас
р. * і  насамперед своїми романами — «В тіні вівта-
I ІуППІНОС f pjB>> ( 1933) та «Повстанці» (1957), проблема

тика й мотиви яких асоціюються і з українським 
та білоруським життям, накладаються на отой 

умовно означений нами «дніпровський меридіан». 
На жаль, українських перекладів творів Миколайтіса- 

Путінаса немає — доводиться користуватися російськими; але 
й російською поезія його перекладена далеко не вся.

Народився Вінцас Миколайтіс-Путінас 6 лютого 1893 року на хуто
рі Піліотішкяй у південній Литві. Навчався в Маріямпольській 
гімназії, що була одним із вогнищ литовської освіти й культури, 
а потім у Сейнайській духовній семінарії. 1911 року молодий клі
рик публікує під псевдонімом свої перші вірші.

Кінець XIX і початок XX століть історики литовської літератури 
називають періодом Майроніса. М ісце цього поета-ксьондза 
в литовській літературі можна порівняти з місцем Шевченка 
в українській. До речі, деякий час (1883—1884) він навчався в

* Друкується вперше. Цитати подано у перекладі з російської І. Дзюби.
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Київському університеті на історико-філологічному факультеті. 
Під впливом польських поетів-романтиків, особливо Міцкевича, 
та литовських письменників т. зв. «жемайтійського патріотич
ного романтизму» (перша половина XIX ст.) захоплюється іс
торією Литви, переймається патріотичними настроями; у поемі 
«Литва» та інших творах ностальгія за героїчним минулим поєд
нується з надіями на майбутнє свого народу, з прославлянням 
рідної мови, пісні («дайни») та природи, із закликами до об’єд
нання Литви. Це останнє — також те, що може асоціюватися зі 
становищем України: литовскі землі були тоді роздерті; так зва
на «Мала Литва», що належала до Прусії, хоч і зазнавала жорс
токої денаціоналізації, але литовський друк не був там заборо
нений, і саме там почав 1883 року виходити часопис «Аушра» 
(«Зоря»), що, нелегально перепроваджуваний через кордон, 
відіграв велику роль у національному відродженні й патріотич
ній пропаганді. (Чи не аналогія до ролі Галичини як «україн
ського П’ємонту»?!).

Національний рух у другій половині XIX ст. відрізнявся від попе
реднього етапу тим, що орієнтацію на традиції польсько-ли
товської держави після поразки повстання 1863 року було вже 
вичерпано, і молода литовська буржуазія та інтелігенція разом 
із частиною «хлопоманської» шляхти прагнули сформувати влас
ну національно-культурну перспективу. Полум’яна патріотична 
лірика та сатира Майроніса були тут потужним імпульсом, тим 
більше, що його адресування до «мужів литовських» мало і со
ціальний аспект, оскільки ідеал Литви не мислився поза благо
денством народу (і не випадково вже в 20-ті роки XX ст. реаль
ність буржуазної литовської держави викликає в нього гіркі са
тиричні ноти — як і в Юлії Жемайте, як і в молодшого покоління 
демократичних літераторів).

Миколайтіс-Путінас зазнав великого впливу поезії Майроніса; гли
боку повагу до нього проніс крізь усе життя і вже в радянські 
часи, як дослідник, багато зробив для об’єктивної інтерпретації 
його творчості. До речі, як і Майроніс, Миколайтіс-Путінас 
свідомо обрав місію ксьондза; священики стояли близько до 
народу, і з їхнього кола вийшло багато просвітників та діячів 
культури — як і в нас у Галичині; однак, на відміну від Май
роніса, пережив драматичну світоглядну кризу, що скінчилася 
відмовою від священицької кар’єри, — про це далі.

Тим часом, після семінарії, Миколайтіс-Путінас від 1915 року про
довжує освіту в Петербурзькій (власне, вже Петроградській) ка
толицькій духовній академії, яку свого часу закінчив і Майроніс. 
Тут, у Петрограді, 1917 року вийшла й перша книжка Мико-
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лайтіса-Путінаса «Червоні квіти. Князь Жвайиіс» (литовськОкг 
мовою). Як зазначає дослідник його творчості Йонас Ланкутіс, 
у петроградський період життя він не тільки ґрунтовно ознайо
мився з творчістю Пушкіна, Лєрмонтова, Тютчева, Фета, а й за- 
ціквавився символістами'. В автобіографії поет згадував про те, 
яке враження справили на нього «Борозды и межи» В. Іванова 
та «Символизм» А. Белого. Можна також говорити про вплив 
на нього Ю. Балтрушайтіса, В. Соловйова. Восени 1917 року 
Миколайтіс-Путінас виїздить до Швейцарії, де навчається у 
Фрибурзькому університеті — одному з центрів католицизму, 
а 1922 року переїздить до Мюнхена, де слухає лекції професора 
Ф. Штриха, зближується з майбутнім видатним литовським 
поетом і драматургом Балісом Сруогою, захоплюється роман
тизмом і символізмом. Згодом повертається до Литви, яка здо
була державну незалежність.

Миколайтіс-Путінас стояв осторонь політичної боротьби того часу, 
події революції 1905—1907 років не знайшли відгуку в його пое
зії; тільки перша світова війна озвалася в ній різким осудом 
кривавої оргії. Загалом же його поезія була «аполітичною», про
те не «асоціальною»: змістом її була драма людського буття в її 
універсальних вимірах, але й у контексті історичного часу. Ось, 
скажімо, поезія 1916 року «REX». У патетичний монолог «пра
вителя землі», «володаря природи» про світову гармонію звід
кись ізнизу вриваються голоси страждань і голоду, передсмерт
ний стогін порушує музику сфер. І тоді з високого престолу 
лунає гнівний окрик: «Мовчати! [...] Не порушуйте гармонії!»

Зрозуміло, що за цим стояло переживання світової трагедії -  війни, 
та чи тільки? Може, тут був уже й зародок тієї кризи віри, яка 
призвела до відмови від священицької кар’єри. Або ось поезія 
1918 року «Погасли вогні»: вихор, що налетів з пітьми, зірвав 
гірлянди веселощів, і недоспіваною залишилася пісня, недо
питим кубок... Чи не нагадує це Тичину: зустрічали революцію — 
наречену, а прийшла горобина ніч? Досить прозорі алюзії трап
ляються і в пізніших поезіях, особливо позначених 1939 роком: 
початок другої світової... А вірш «Шлях назад» — і зовсім рід
кісна для литовського поета безпосередня рефлексія над тим, 
що відбувається в світі. «Вожді піднесли чорні прапори», зібрали 
чернь у легіони, для яких «лисий геній» варить «смертельний 
елексир». І немає вже рятунку в «чумних містах». І ти, людина, 
захлинешся в своїй крові, «всіх геніїв проклявши і вождів». 
Хіба що втечеш від світового безуму в лісові хащі або печери

1 Див.: Ланкутис И В. Миколайтис-Путинас. — М., 1967. — С. 15.
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і завершиш переможний шлях людства пляскою з камінною 
сокирою навколо звіриних туш... Пряма реакція на моторошну 
атмосферу війни — і в циклі віршів, під якими поставлено дату: 
1942, коли світ став «темний, як могила». Це вірші «Не чують ті, 
кому би чути слід...»; «Минає день»; «Лялькова балада»; «Marche 
macabre». В останньому Миколайтіс-Путінас, чия поезія дуже 
чутлива до стихії музики і нерідко є відповіддю на «виклик» 
великих композиторів (Бетховена, Моцарта), — дає картину стра
хітливої какофонії війни, в якій оркестр божеволіє від на
сильства очманілого капельмейстера, а таїну творчого звуку за
ступили такти солдатського чобота: «раз-два, раз-два, раз-два».

Однак характерніша для Миколайтіса-Путінаса інакша поезія: ніби 
вознесла над видимою злобою дня до горніх висот людського духу 
в його муках самопізнання й боріннях з оманами, — і все-таки 
звернена до незбагненних покликів землі. Такий, наприклад, 
великий цикл символіко-філософських віршів «Верховини й 
безодні». Людина поривається до верховин, долаючи втому, не
безпеки, страхи. Досягнувши їх, відчуває величний, священний 
спокій. «Земля мені непотрібна...» Та блаженне вдоволення 
самодостатністю не триває довго. Прокидається туга за землею. 
Дарма застерігає себе: «Не дивися вниз». Погляд із верховини 
бачить «небо безодні» — відбиття внизу всіх красот світу, свого 
роду обернений світ. Поринувши в «небо безодні», потонувши в 
ньому, осягнеш інше життя, досягнеш і горнього неба, і безодні 
землі. Ця потужна філософсько-поетична рефлексія над анти
тезами людського покликання завершується дивовижною «Ко
лисковою», яка є... громоголосим побудженням до творчості, 
боротьби, свободи!

Один із улюблених мотивів Миколайтіса-Путінаса — мотив зато- 
нулого дзвону, в живодайному лоні якого сплелися найглиб
ші корені буття. Той, хто уявив себе «паном сліпучих висот», 
потопив його, але — «чи досяг свободи»? Його ж «дин-дин, 
дин-дин, дин-дин» усе одно пронизує світ і володіє ним. Сим
воліка непізнаних вимірів людського духу, глибинних імпульсів 
життя, втраченого й недосяжного, одначе владного над люди
ною; символіка вибору між землею і зреченням її — і в умовних 
картинах підводного світу, теж не випадкових у поезіїї Мико
лайтіса-Путінаса. Як і мотив первозданності землі — повноти її 
переживання, коли все щойно створене, не охололе і вперше 
побачене — ще вільною людиною на ще вільній землі (або вже 
вільною завдяки вибореній свободі духу?).

Одним із знаменних для Миколайтіса-Путінаса був поетичний цикл 
«Раб» (1924), за казковою фантасмагорією якого вгадуються
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муки духовного вибору автора. Заблукалий мандрівник ж ивёв 
хрусталевому замку безіменного володаря. Ворота в замку від
чинені навсібіч, але вийти з них на волю людині несила. Це 
метафізичний символ: неможливо обійняти сузір’я в небі, досягти 
високих гір, річкою припасти до землі і влитися в далеке море. 
Людина не може обійняти світ, бути всім. Вона читає свій присуд: 
тут зімкнулися межі світу, його твердощі не проб’єш летучою 
думкою — тут ти раб і будеш вік рабом. Це — космічні виміри 
людської драми й людських поривань, але водночас і якесь земне 
пригнічення свободи духу. В кришталевому замку полоняника 
чекає багато спокус. Чарівна діва пропонує йому своє підводне 
королівство, але в ньому він має забути про землю. Проте серце 
велить думці малювати сяйні висоти, що ведуть до свободи. І раб 
не приймає підводного королівства. Володар замку скликає ви- 
сокорідних гостей, а рабові пропонує бути почесним виночерпієм. 
Той же підливає в келихи «краплі злості, жовчі та печалі», а потім 
кидає келих володаря об землю. І — зникають чари кришталевого 
замку, раб здобуває свободу! «Таємними шляхами» йде він до 
«нового життя» — вже не раб і не володар, а людина.

Напевне, в цьому циклі — і не тільки в ньому — відбилася та внутріш
ня боротьба, та робота думки й муки сумління, що невдовзі 
призвели до написання роману «В тіні вівтарів», а відтак і до 
конфлікту з католицьким кліром та відмови від від сану ксьондза. 
Не випадково ж, мабуть, закінчується цикл словами про те, що 
вільного подорожнього одні вітають, а інші зустрічають з гні
вом, яку ж думку таїть він у серці — не знає ніхто.

...Завершити цей коротенький екскурс у поезію Миколайтіса-Пу- 
тінаса — поезію духовного світу інтелектуальної особистості — 
випадає нагадуванням про те, що литовська критика вважала її 
спорідненою з живописним світом Чурльоніса. А Й. Ланкутіс у 
згаданій праці говорить про вплив її на нову хвилю повоєнної 
литовської поезії: «Щоправда, інколи стилістика Миколайтіса- 
Путінаса виглядає трохи “старомодною” порівняно з віршами 
інших, молодших литовських поетів, які ширше користуються 
сучасним словесним матеріалом і вдаються до реальнішої кон
кретизації художнього образу. Однак ця обставина не ізолює 
лірику Миколайтіса-Путінаса від загальних тенденцій сучасної 
литовської поезії: від її прагнення розкрити високе покликання 
людини (Е. Межелайтіс), вловити великі істини, що їх людина 
осягає на грані буття й небуття (Ю. Марцинкявічюс), зрозуміти 
діалектику подвигу й абсурду (А. Балтакіс, А. Малдоніс)»'.

1 Ланкутис И. В. Миколайтис-Путинас. — С. 143—144.
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«В тіні вівтарів»

На зламі 20—30-х років у Литві загострюється соціальна боротьба, 
і клерикалізм виявляє себе як гальмо суспільного розвитку. 
За цих умов внутрішня ідейна і філософська та психологічна 
криза В. Миколайтіса-Путінаса не тільки остаточно визріває, 
а й, досягнувши кульмінації, переходить у стадію вирішення.

Актом цього вирішення став роман «У тіні вівтарів» (1933). Не ба
гато знайдемо випадків, коли б літературний твір такої високої 
міри, бувши відбиттям актуального суспільного явища, водночас 
ставав актом розв’язання докорінної внутрішньої проблеми 
самого автора, актом утвердження нової якості його особистості 
в процесі шукання власної відповіді на «вічні» світоглядні й 
етичні питання (почасти вже пов’язані і з питаннями суспіль
ними та громадянськими).

Роман автобіографічний — але по-особливому. Це не стільки жи
тейська, скільки духовна біографія самого автора. Його власна 
внутрішня боротьба, моральні колізії, філософські та ідейні шу
кання дістали об’єктивне життя в драмі головного героя, тоді 
як щодо зовнішніх обставин та сюжетного «укладання» матеріалу 
письменник давав волю своїй уяві. Це по-перше. По-друге ж, 
у той час як типово автобіографічні твори мають переважно 
ретроспективний характер і в них закладена певна часова і ду
шевна дистанція між об’єктом і суб’єктом спогаду, що на них 
розчленовується авторове «я», — в той час духовний автобіо- 
графізм цього роману не ретроспективний, а актуальний: В. Ми
колайтіс-Путінас у ньому не стільки «мандрує» в своє минуле, 
скільки виборює своє майбуття. Саме процес написання роману 
«У тіні вівтарів» був для нього і процесом з’ясування найваж
ливіших світоглядних та етичних позицій, глибокої «рекон
струкції» всього свого людського духу; писання роману стало 
для нього способом дійти, добутися до істин, від яких залежала 
його доля; і рішення, що їх він особисто для себе прийняв у цей 
час і в зв ’язку з цим, справді докорінно змінили його долю: 
В. Миколайтіс-Путінас зрікся духовного звання, а церковний суд 
відлучив його від церкви. З цього погляду — небагато знайдемо 
в світовій літературі автобіографічних творів, які б такою мірою 
були спрямовані на з ’ясування тих питань, що мучили автора, 
і які б так вплинули на його життєві рішення.

Звісно ж: так само, як і духовна криза самого В. Миколайтіса-Пу
тінаса не була тільки його особистою кризою, а своєрідно від
бивала ширшу й багатобічнішу кризу всієї буржуазної Литви,
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так і драма його героя «вводила» в драму всього суспільства: 
«У тіні вівтарів» — роман стільки ж про життєвий шлях Людаса 
Васаріса, скільки й про духовну біографію буржуазної Литви: 
своєрідна історія її, хай і відтворена швидше в ідейному і мо
ральному, ніж у соціальному аспекті.

В. Миколайтіс-Путінас безмежно далекий від вузько-тенденційного 
викривательства, від однозначної сатири на католицтво і кле
рикалізм. Щоправда, сатиричних моментів і викривальних мо
тивів у романі не бракує, — але не вони визначають його пафос. 
Пафос цей — у напруженому роздумі про важливі світоглядні й 
етичні проблеми, про питання совісті, що надає романові філо
софської і психологічної насиченості, своєрідного, рідкісного 
інтелектуального драматизму. Суперечність між людською при
родою та людським покликанням і соціальною сутністю люди
ни, з одного боку, і грізною, по-своєму величною догмою ка
толицизму, з іншого, — розгортається не стільки в побутовій і 
житейській сферах (хоч і в них — також), скільки в сфері ідей 
і творчих поривань, теоретичного і духовного самоствердження, 
у сфері «вічних» питань буття і духу.

У світовій літературі немало написано про католицьке священство, 
про нездійсненність і протиприродність його ідеалів і догматів, 
зокрема «ідеалу» целібату (обов’язкової безшлюбності); завжди 
при цьому була велика спокуса вказувати на очевидну невід
повідність між приписами і практикою, невідповідність, що не
рідко сягала меж облудності. Є такі покази і у В. Миколайтіса- 
Путінаса, але загалом колізія між догмою і особистістю в нього 
багатобічніша і драматичніша (не кажучи вже про ту особливу 
психологічну достеменність, яка забезпечується внутрішньою 
пережитістю). Драма Людаса Васаріса розгортається в оточенні, 
яке далеко не все живе самими тільки фальшом і облудністю, 
і вибір, який він має зробити, не зводиться до вибору між зре
ченням католицької догми чи фарисейським її прийняттям, 
формальним пристосуванням до неї. «Спектр» розважань, орієн
тацій і можливих вирішень тут набагато ширший. Від семіна
рії починаючи і потім протягом усього ксьондзівського життя 
він бачить не тільки рутинний цинізм і звичне лицемірство, 
а й — з різною мірою участі свідомості та совісті — пошуки 
«пристойних» компромісів між клерикальним імперативом і 
особистістю священнослужителя; бачить він і застрашливо-без
компромісне, по-своєму величне служіння догмі з боку непе
ресічних фанатів католицизму. Більше того, саме ці останні, 
відчуваючи духовну обдарованість і водночас уразливість Людаса 
Васаріса, активно борються «за нього», подаючи досить ефектну
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спекулятивну і психологічну аргументацію, а нерідко демон
струючи і власну неабияку силу духу та вдачі. Це дуже ускладнює 
ситуацію Людаса Васаріса, який, по суті, має кинути виклик не 
лише тисячолітній традиції, а й усій потузі католицької ідеології, 
в арсеналі якої — і витончені думкою десятків видатних релі
гійних філософів теорії, і патетика душпастирства перед богом, 
і численні історичні зразки подиву гідного подвижництва.

З Людасом Васарісом ми знайомимося в його юнацькі роки. В се
лянського хлопчини — неабиякий потяг до знань, відчутна ду
ховна непересічність, вразлива й тонка натура. Таке враження, 
ніби доля обрала його, щоб розімкнути вузьке коло сільського 
буття, вивести за це коло на широкі обрії духу, мислі, діяння. 
Навколо нього — невловний, але для всіх відчутний ореол вищого 
покликання. Одначе ж за тієї доби, за тих умов для обдарованої 
сільської дитини, позначеної «божою іскрою», уявлялося тільки 
один шлях, тільки одне обрання — духовна освіта і священницька 
місія. Так, принаймні, гадає Людасова сім’я і все його оточення. 
Батько й мати як про найбільше щастя мріють про те, щоб 
побачити свого сина «ксьонженькою» («Для них, простих селян, 
це “ви, ксьонженька” було гордістю, здійсненням усіх надій 
і сподівань»), І юнак не зважується на те, щоб зрадити родинні 
надії. Як це часто буває, несвідомий деспотизм безмірної мате
риної любові відіграє фатальну роль у синовій долі: бажаючи 
йому щастя, вона психологічно приневолює його чинити всу
переч власній волі і розумінню, по суті — калічити себе. (І піз
ніше в хвилини сумніву й вибору саме неможливість для Людаса 
завдати болю матері, вийти з тієї ролі, яку вона йому вимріяла, 
не раз і довго утримує його від остаточного розриву з церквою; 
чимраз гостріше відчувається тут об’єктивна життєва супереч
ність між одвічним людським обов’язком вдячності й послуху 
батькам і не менш людським обов’язком відповідальності за 
самого себе, обов’язком творити власне життя і бути собою.) 
Втім, маймо на увазі, що проблема це не суто психологічна, 
а й соціальна: адже «терор» материнської любові в перетворе
ному вигляді віддає тиск певних історично зумовлених уяв
лень і критеріїв соціального середовища.

Так обдарований розумом і тонкою вдачею селянський хлопчина 
опиняється в духовній семінарії.

Не можна сказати, що роки навчання в ній минули для нього мар
но. Попри рутинність семінарської науки і ретроградність біль
шості професури та душпастирства, це все-таки була для спос
тережливого і вдумливого юнака певна школа життя. Тут уперше 
відкриваються йому очі на елементарні суспільні та національ-
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но-політичні питання, що ними захоплювалося чимало семіна
ристів.

«У ті часи в єпархії і в семінарії вирувала жорстока боротьба за 
права литовської мови в церкві. Відгомони цієї боротьби доли
нали до семінаристів. І хоча її полум’я розпалювало патріотичні 
почуття, воно воднораз і деморалізувало юнаків, бо збавляло до
віру до начальства і привчало їх до конспірації.

Патріотичний запал, роздуми про майбутню діяльність та про по
кликання священика вказували більшості вихованців шлях не 
до релігійних, а швидше до суспільно-політичних ідеалів».

Щоправда, цей патріотичний запал і ці суспільно-політичні ідеали 
(досить загальникові й розпливисті), як і взагалі громадянські 
поривання, захоплюють Людаса Васаріса поки що меншою мі
рою, ніж декого з його друзів по семінарії (інтерес до суспіль
них проблем прийде пізніше). Герой В. Миколайтіса-Путінаса 
тривалий час залишається «аполітичним», соціально інфантиль
ним. 1 в цьому є глибокий ідейно-художній сенс: адже пись
менникові йшлося не про той випадок, коли релігійний ідеал 
витісняється, заміщається суспільно-політичним, релігійне са
мопочування — світським; він аналізував розклад цього релігій
ного самопочування зсередини.

Тим-то від самого початку роману в центрі його опиняються — і за
лишаються майже до кінця — сумніви і муки совісті юної душі, 
її зусилля узгодити свій стан із вимогами догматів; аналіз харак
теру віри, розгляд теологічної аргументації і психологічний та 
моральний бік католицької обрядовості в їхньому конфлікті з 
раціоналістичною свідомістю, а точніше — з природним розу
мом. Вільний від містичного відчуття особистої причетності до 
Бога, Людас Васаріс вірить тією вірою, яка має «безособовий» 
характер, не вилонюється з нього самого, береться як данність 
і не зачіпає його чуттєвих і духовних глибин. І семінарія не 
може допомогти йому подолати душевний холод, викликати з 
глибин духу живу любов до Бога — вона пропонує йому тільки 
рутину релігійних духовних вправ, які він виконує машиналь
но. 1 виявляється — цього Людас найбільше жахається! — що 
цього досить, це всіх задовольняє, і ніхто й не здогадується, яке 
пекло в нього в душі.

«Поступаючи в семінарію, Людас трохи інакше уявляв собі прилу
чення до духовенства. Він досить наївно уявляв, що його на
самперед почнуть переконувати, уявляв, що йому неспростов
ними аргументами доведуть буття Боже, розвіють усі сумніви, 
пояснять суперечності, і тоді віра його зміцниться, стане жи
вою. Але нічого такого не сталося. Ніхто його не переконував,
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не пояснював суперечностей, не розвіював сумнівів. Усіх їх прос
то всадовили за молитви і реколекції, наче вони були перейняті 
найглибшою вірою. Замість того, щоб довести буття Боже, їх зра
зу занурили в те життя, сенсом і виправданням якого є Бог. 
Життя це без віри в Бога було б немислиме, абсурдне і зовсім 
непосильне для їхньої юної совісті».

Але основна, «конституційна» особливість усякої віри, релігійної 
чи політичної, — в тому, що вона обертається в логічному по
рочному колі, постулюючи те, що треба було б ще довести. 
Якщо прийняти цей постулат безкритично, вся громіздка тео
ретична побудова буде бездоганно логічною. Та коли він не діє 
своєю безпосередньою данністю, — починається драма єретиз
му, дисидентства або відступництва. Не маючи інших, ніж вона 
сама, доказів своєї першої, вихідної підстави, віра ігнорує саму 
потребу доказів, розглядаючи вимогу їх як богохульство.

Отож у своїх сумнівах Людас Васаріс не міг знайти ні розуміння, 
ні розради в церкви, в її вчених авторитетів чи практичних 
подвижників. Він мусив залишатися наодинці із самим собою, 
зі своєю совістю. І це ще більше посилювало напругу його внут
рішньої драми.

Щоправда, це не була тільки його особиста драма. Глибоке і за
страшливе розчарування переживало й багато інших семіна
ристів. Але кожен із них переживав свою кризу на самоті, не 
завжди й здогадуючись, що навколо нього й інші мучаться тими 
самими сумнівами, вважаючи свої рефлексії наслідком власної, 
неприпустимої і стидкої, слаботи (соціально-психологічна си
туація, характерна для початкових етапів відходу від усякого ве
ликого догмату), — і кожен шукав і подекуди знаходив свій 
власний, суто індивідуальний вихід.

«Так само непереконливими були для Васаріса медитації про пока
яння, божественне милосердя, пекло, чистилище і рай. Це були 
сухі доктрини, нездатні запалити і втішити юнаків бодай чи
мось приступним для їхнього розуміння. Вони не задовольняли 
душі, не заспокоювали совісті. Адже першокурсники були ще 
такі молоді, такі сповнені сподівань, ідеалів, надій. Вони жада
ли, щоб жевріючий в їхніх серцях вогник роздмухали, щоб 
зміцнили впевненість у власних силах, вказали кращі властиво
сті людської натури і виплекали б їх. А замість цього їх начиня
ли холодним, розумовим богослів’ям так, що одні по-рабському 
скорялися бездушній рутині, другі загрузали в трясовині мо
ральних казусів, а треті забивалися в свою шкаралупу і створю
вали собі нові, чужі священству ідеали. І тільки небагатьом об-
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ранцям Божим судилося перейнятися живою вірою і ревним 
духом апостольського служіння».

Формальне ставлення повноважних релігійних апаратників і всієї 
ідеологічної надбудови до духовного вишколу своїх власних 
кадрів, до тих, хто має нести в народ «святі» ідеї, — явище, харак
терне для пізнього періоду всякої панівної, розжирілої, само- 
впевненої ідеології, періоду її окостеніння, одряхління. Ця ідео
логія та її апаратчики, наглядачі релігійної або політичної віри, 
стають надто лінивими і бездуховними, бюрократизованими, 
щоб розраховувати на запал, духовне горіння; на місце подвиж
ництва приходить високооплачувана служба в розгалуженій і 
всесильній бюрократичній системі. Тож і майбутніх слуг віри, 
душпастирів уже не готують до духовних битв, а пропонують 
їм службу і відповідну для чиновників віри формальну виучку.

Але для Людаса Васаріса, з його внутрішньою чесністю і потребою 
узгоджувати життєву поведінку, духовну дію з переконаннями, 
цей шлях релігійного службізму неприйнятний, як неприйнятні 
й оті інші згадані вище шляхи пристосування до вимог відрегу
льованої католицької бюрократичної машини. І навіть той «чес
ний», суб’єктивно порядний і реалістичний компроміс між ре
лігійним максималізмом і здоровим глуздом, до якого прихо
дять на практиці не найгірші з майбутніх душпастирів, — у нього 
викликає гидливий дрож.

Для Людаса Васаріса залишаються два шляхи: або все-таки переко
нати себе в тому, в чому він дуже хоче бути переконаним, на
снажити свою віру любов’ю, розтопити душевний холод і подо
лати внутрішню віддаленість, відокремленість від Бога, — або 
піддати свою віру раціоналістичному аналізові і, якщо вона не 
витримає його, покаже вочевидь свою суперечність його жит
тєвій природі й настановленню, скинути з себе її ярмо.

Людас проходить обидва ці шляхи: спершу один, а потім, коли всі 
його спроби й зусилля сприйняти католицькі догмати внутріш
ньо, перетворити на душевний вогонь зазнають невдачі («Йому 
пояснювали, що ці істини і таїни настільки глибокі, що й за все 
життя неможливо вичерпати красу, духовну поживу, що міс
тяться в них»),— і другий. Маємо справу не з бунтівничою, 
а швидше з конформістською вдачею, яка, однак, приходить до 
заперечення догмату; отже, причина кризи і протесту, бунту 
криється не у вдачі, не в зловорожості відступника, а в самому 
догматі, від якого він не міг не відступитися. Тим більшої су
спільної ваги набирає урок Людаса Васаріса — його шлях від 
послуху до бунту.
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Внутрішня криза Людаса Васаріса найбільше концентрується нав
коло двох центрів збурення чи больових точок: взаємини з жін
кою (кохання) і поетична творчість; соціальні та суспільно- 
політичні інтереси починають посідати більш-менш помітне 
місце тільки згодом.

У світовій літературі герой роману нерідко проходить, сказати б, 
випробування жінкою. Це зрозуміло як з погляду специфіки 
жанру, так і тому, що любов — найбільш людське почуття і, 
словами Маркса, саме в ставленні до жінки виявляється міра 
людського в людині; в коханні ж найбільше виявляється, «ре
алізується» і індивідуальність людини, з ним нерозривно пов’я
зані її внутрішній розвиток та духовна доля. В одверто чи при
ховано автобіографічних творах, до того ж, тут часто присутній 
елемент естетичної компенсації, «пізня», «підсумкова» оцінка 
того місця, яке одна з жінок посіла в житті героя, і неминучий 
жаль і сум за втраченим ідеалом (тим-то так багато спільного в 
настрої і тоні змалювання першого кохання, навіть у його «ідео
логічній» і сюжетній функції, в зовсім різних письменників, 
наприклад, у Якуба Коласа в першій частині трилогії «На роз- 
станях» і у В. Миколайтіса-Путінаса).

У різних варіаціях постає в романі тема «християнство і жінка». 
І тут автор утримується від полемічних однобічностей та за
пальних перебільшень, спокійно і вдумливо аналізує проблему, 
відзначає суперечності католицьких доктрин про жінку.

«Християнство не тільки звільнило жінку від рабства, але й виви
щило її, піднесло на вівтар богоматір та сотні інших святих 
праведниць. Однак жінка водночас є причиною найтяжчих грі
хів — джерелом хтивості...

Вплив семінарської моралі зводив стосунки ксьондза і жінки до 
такої схеми: в релігії — культ жінки, а в побуті — заперечення 
жінки. В поетичних мріях юності — ідеалізація жінки, а в про
заїчній дійсності — зневага до неї. Істинної розумної середини 
тут не було і нема...»

Але для Людаса Васаріса «випробування жінкою» має особливе 
значення і набирає особливої напруженості, характеру гріхов
ної спокуси, морально-релігійного іспиту. Адже священнича 
обітниця, догмат целібату, вся католицька мораль поклали пе
кучу неперехідну межу між ним і жінкою. Тим більше, «нос
тальгічно», загострюється його відчуття краси і духовної цін
ності жінки, всупереч усьому антифеміністичному настанов
ленню церкви.

Традиційний для літератури конфлікт між почуттям і обов’язком 
тут переростає у конфлікт між людською природою і догмою.
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Однак навряд чи письменник ставив своєю метою розвінчати 
принцип целібату, до речі, й до нього вже достатньо розвінча
ний. Це було б для нього завузько й дрібно. Не кажучи вже про 
те, що й критика католицизму йде в нього ширшим фронтом, 
тема жінки в романі, хоч і пов’язана з цією критикою, не під
порядкована їй, а має ширше і самостійне значення; стосунки 
Людаса Васаріса з жінками вводять у роман низку важливих 
філософських, соціальних, етичних, психологічних, естетичних 
та інших мотивів.

Власне, в постаті Жінки Людасу Васарісу, з його внутрішньою бо
ротьбою між католицьким догматизмом і здоровою людською 
природою та мораллю, концентровано протистоїть Життя в ба
гатоманітності його проблем і «спокус»; воно дужо каталізує оті 
процеси внутрішньої боротьби, в якій Жінка є союзником усьо
го здорового і світлого в душі Васаріса, союзником його люд
ської духовної індивідуальності, і допомагає зробити пролом у 
кріпосній стіні догматів.

Але пролом цей, у який вривається Життя, робиться не одразу.
Людас Васаріс у різні періоди свого життя зазнає «спокуси» трьох 

жінок, проходить випробування трьома жінками (навіть — чо
тирма, якщо брати до уваги і містичну незнайомку з костьолу, 
яка теж відіграла свою роль у його духовному становленні).
І кожна з цих жінок допомагає йому побачити і відчути нові 
грані життя; завдяки кожній з них він сам повертається новими 
гранями, розкривається в новій якості, сходить на нові щаблі 
самостановлення.

«Людас не знав, що в Незнайомці зосередилася вся його містична 
туга, яку не зможе задовольнити ні одна земна жінка, а в Люце 
втілювалася радість життя і жадоба щастя, ще не до кінця заглу
шені похмурими семінарськими стінами».

Поетично, м’яко і тонко, аналізується почуття Людаса до Люце 
(Люції), простежується історія їхніх взаємин.

Світле і ніжне юнацьке кохання, принесене в жертву догмі, зали
шає в серцях обох глибоку травму на все життя... Мимоволі чи
тача огортає сум при вигляді цього безжально спотвореного 
рідкісного дарунку долі...

Спогад жорстокої жертви, тінь убитого кохання супроводжувати
муть обох усе життя...

Якщо Люце — «спокуса» радістю і безпосередністю життя, то ба
ронеса — «пані Райнакене» — спокуса пікантністю, грою, але 
й своєрідною красою «гріховної» (проте по-своєму благородної 
жіночності) — і водночас волелюбною, грайливою, дражливо- 
сміливою думкою; тоді як Ауксе Гражуліте — спокуса духовною
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серйозністю, висотою, цільністю; вона стимулює краще в Лю- 
дасові Васарісу і кличе до боротьби.

Отже, з певного погляду твір В. Миколайтіса-Путінаса можна на
звати антиклерикальним романом, але — у широкому значенні 
цього слова. У постановці антиклерикальної теми в романі не
має ніякої навмисності чи тенденційності, не відчувається спе
ціального настановлення на неї, з ’являється вона немовби як 
мимовільний, об’єктивно неминучий супровід до теми духов
ного визволення, емансипації особистості Людаса Васаріса, — 
однак звучить послідовно і широко, в різних аспектах.

Один із них — колізія католицизму і національності.
«Серед старших семінаристів спалахували гарячі суперечки з націо

нального питання, тоді як авторитет семінарських керівників 
падав через їхню очевидну упередженість...» Ішлося про поло- 
нізаційну роль католицького кліру в Литві й народження пат
ріотичного протесту проти нього.

Варненас, один із передових, активних семінаристів, на семінар
ському концерті в масляну читає вірш Майроніса «Голос болю», 
що спричиняє скандал. Але Варненас наполягає:

«Ми повинні показати, що бачимо і відчуваємо все, що твориться 
навколо, і страждаємо через це. Ми повинні своїм юнацьким 
ідеалізмом розбудити їхню совість, вказати на їхній опортунізм 
і отупіння. У вірші Майроніса якраз про це говориться». 

Промовистий епізод — поїздка семінаристів до Вільнюса:
«Жоден з них не міг повного мірою оцінити значення цих місць для 

литовського народу, але патріотичне почуття, свідомість того, 
що вони побачили колиску величі своєї нації, світоч культури 
рідного краю, компенсували нестачу наукових знань. Вони гор
дилися красою і славою цього міста і водночас журилися тим, 
що так мало помічали в ньому виявів діяльності живого ли
товського народу.

Заходячи в чудові вільнюські храми, вони всюди бачили чужу пи
семність, чули чужу мову. їм було відомо, яку роль відіграли в 
історії асиміляції краю служителі цих чудових храмів, якими 
способами проповідували слово Боже. З гіркотою думали вони 
про те, що разом з розповсюдженням католицтва у Литві зни
кали мова, культура і свобода литовського народу».

Один із патріотично настроєних семінаристів, Йонелайтіс, каже:
«— Помилуйтеся-но, наші замки руйнуються, а тут же, по сусідству, 

ставлять такі ось палати, гнізда польської культури. Кращі 
соки нації спрямовуються по чужих артеріях, живлять вирод- 
ків-аристократів. Нам же, дітям відроджуваної Литви, залиша
ються самі руїни».
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Цікавою є суперечка Васаріса із студентом-річмочинцем, який 
порівнює становище і заслуги в національному рухові й куль
турі різночинців і ксьондзів: «Правда, і вас утискує влада, та все 
ж ви залишаєтеся в рідному краї; а нам нелегко знайти бодай 
якусь місцину в Литві!»; «Хоча декого з нас губить туберкульоз, 
як Вайчайтіса і Кудірку, а все-таки у нас більше заслуг перед 
народом, ніж у вас».

Васаріс намагається заперечити:
«— Але ви згодні з тим, що у ксьондзів є великі заслуги перед на

родом? Валанчюс, Баранаускас, Майроніс...
— Звичайно, згоден, — урвав його студент. — Але це тільки один 

бік медалі. Ще невідомо, що переважує, заслуги Валанчюса і 
Майроніса чи те ополячування, яке провадили в Литві ксьонд
зи. Хто, як не вони, разом з дворянством асимілювали через 
костьоли третину, а може, й більшу частину народу?» І далі: 
«Хто ж нарешті розбудив Литву? Хіба Валанчюс і Баранаускас? 
Ні! Басанавічюс, Янкус, Шлюпас, Кудірка і наші журнали “Аушра” 
і “Варнас”. Саме вони й розбудили Литву! До речі, обидва ці 
журнали ксьондзи прокляли!».

Ще одне питання супроводжує пошуки самоозначення Васарісом: 
чи можна «талант і діяльність художника, поета або белетрис
та»... «сумістити з покликанням і обов’язком священника»?

Ректор застерігає його: «...Заглибившись у вивчення світської літе
ратури, ти і сам станеш мирянином. Ти заразишся мікробами, 
якими кишать твори навіть найбільших письменників».

Ось Людаса Васаріса призначено другим вікарієм у Калнінайську 
парафію, і настоятель ксьондз Платунас збентежений його не- 
ординарністю.

«Молодість, ксьондзе настоятелю, молодість, — утішав його ксьондз 
Стріпайтіс. — Поживе рік-другий у парафії, і вся поезія з голо
ви вискочить. Був у нас на курсі один такий. Теж писав, мріяв, 
ширяв у хмарах, а тепер такий самий вікарій, як і всі. Обсмалить 
раз-другий крильцята — і амінь».

По-іншому сподівається адаптуватися сам Васаріс.
«Вони самі собою, ми самі собою, — думав він. — Вони люди ста

рого покоління, картярі, пияки, кар’єристи, вони перетворили
ся на панів, утратили національне обличчя і, крім своїх справ, 
знати нічого не хочуть. З ними покінчено. Ми повинні стежити 
за тим, щоб молоде покоління не пішло дорогою, яку вони вто
рували. Ми повинні берегти свої ідеали і дотримуватися їх».

Але головний мотив випливає з колізії між -католицьким макси
малізмом, ідеалізмом і католицьким прагматизмом, своєрідна
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драма неминучого внутрішнього компромісу і деградації като
лицизму та його стратегів у перебігу історичної практики.

Людас Васаріс «усерйоз», адекватно сприймає філософію, етику й 
естетику католицизму в їх своєрідній історичній величі, в тих 
висотах, яких він сягав колись чи які декларував — і які вважав 
собі притаманними. Саме цей момент — поважне, ідеалістичне 
ставлення Людаса Васаріса до декларованої філософської, етич
ної і естетичної високості й величі католицизму, вразливість на 
його патетику, — і загострює його драму, оскільки він відчуває 
свою прикру невідповідність суворим «горнім» вимогам като
лицизму до своїх душпастирів і схильний, особливо спершу, цю 
невідповідність виводити зі своєї духовної мализни або дисгар
монійності.

Не одразу помічає він, що практика сучасного йому католицизму 
далеко відійшла від його теорії, що дух безпринципного комп
ромісу наскрізь протруїв усю систему костьолу та його ієрархію, 
що під потужним тиском житейської реальності надто виразно 
деформувалися і ідеали, і постаті слуг господніх. А коли помі
чає — відчуває збентеження і сум’яття. Хоче вбачати в цьому 
відхиленні від норм прикре непорозуміння. Звертається по 
роз’яснення і заспокоєння до вищих теологічних і службових 
авторитетів. Та ще більше бентежиться і спантеличується, коли 
з їхніх вуст чує виправдання і пояснення цього феномена, су
проводжуване то поблажливою посмішкою з його наївності, то 
ледь прихованим роздратуванням з його доскіпливості, то на
стирливим і по-своєму щирим зусиллям примирити його з ре
альністю, настановити на шлях прагматичного католицизму.

Цікава з цього погляду розмова Васаріса з прелатом.
У своїй священницькій практиці Людас Васаріс стикався тільки з 

двома ксьондзами, яких міг щиросердно визнати справжніми, 
«ідеальними» (кожен по-своєму) душпастирями і перед якими в 
душі схилявся, хоча шлях і весь образ одного був для нього не
прийнятний, а шлях і образ другого — неприємний. Один із 
них був уславлений на всю округу «шлавантайський пано
тець» — старий ксьондз безмежної терпимості й любові, своєрід
ний патріархальний подвижник зі старохристиянським ідеалом 
рівності й братерства («Я і не знаю, хто в мене в парафії со
ціалісти, хто прогресисти», — казав він якось Васарісові, коли 
зайшла мова про політизацію костьолу і нагінки на «соціа
лістів». — «Для мене вони всі діти, я всім їм батько. Я однаково 
піклуюся про всіх, хто до мене приходить. А хто не потребує ні 
мене, ні церкви, це його справа. Ми, голубе, силоміць нікого до 
віри не навертаємо». І далі, у відповідь на ходову тоді думку,
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що, мовляв, «треба розвивати народ, організовувати його і вЗїг- 
ти керівництво в свої руки. Інакше його візьмуть вороги церк
ви»: «Яке керівництво? Чим? Споживчим товариством, “Со
хою”? І хай їх беруть, і слава Богу. Нам воно що? Діяльність 
церкви повинно впорядкувати таким чином, щоб вони самі, так 
звані вороги наші, наблизилися до неї. Ми повинні завоювати 
душі, а вже вони хай завойовують багатства... Ми починаємо не 
з того кінця. Наша пастирська, проповідницька діяльність 
нижча за всяку критику, ми вирощуємо безбожників і язичників, 
а потім біжимо з костьолу на базарні майдани і в шинки, щоб 
боротися з ними».

Другий — молодий ксьондз Рамутіс, суворий ригорист і зразок 
ідеаліста-фанатика, відданого справі церкви.

І от, коли зайшла мова про них, то, на подив Васарісові, прелат 
не тільки не поділив загального і Васарісового захоплення ни
ми, а висловився про них негативно: один — «несьогосвітній», 
другий — надто «строгий». «А в наш час, — роз’яснює прелат, — 
потрібні священики, які розуміють життя, які стоять на землі 
обома ногами. Якби всі були такими, як Рамутіс або шлаван- 
тайський панотець, тоді б церква здала свої позиції і зависла в 
повітрі». І далі: «В наш час ксьондз, якщо він хоче принести 
користь церкві, повинен прагнути більшого і чимось відзначатися 
в очах мирян. Узяти ось тебе. Політика, громадського діяча з 
тебе, найімовірніше, не вийде, так зате ти поет. І дивися, не 
підведи! Доведи, що й ксьондзи можуть посісти перші місця в 
літературі».

Це і була настанова клерикалів.
Ці й подальші міркування прелата відчутно захитали ідеалістичні 

уявлення Васаріса про вимоги церковного начальства до свя
щеників, про його цілі, прагнення і методи. «Йому й раніше 
доводилося чути від багатьох скептиків, що зразкові, тихі, по
божні ксьондзи далеко не в пошані, тому й сидять вони в ма
леньких, глухих парафіях або й зовсім не одержують їх, не ка
жучи вже про більш високі ієрархічні ступені. І навпаки: хитрі 
кар’єристи, пролазливі підлесники і ті, хто може “чимось від
значитися в очах мирян”, залишаючись притому вірними цер
ковній дисципліні і здатними лавірувати в хвилях громадської 
думки, швидко просуваються вперед».

Коли Васаріс переказав свою розмову з прелатом, не приховуючи 
свого здивування й розчарування, ксьондз Лайтіс звів брови й 
іронічно глянув на нього:

«— Не будь таким наївним, друже. Часи, коли церква, як духовна 
громада, керувалася висловом Христа: “ Царство моє — не від
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миру сього”, тривали недовго і давно минулися. Зараз цим ви
словом тільки підігрівають у семінаристах ідеалізм, а хто дотри
мується його в житті, того як “малого сього” загнано в Шла- 
вантай або Пипирмечяй. Сучасна церква, хоч вона і засуджує 
це, докладає щонайбільших зусиль, щоб закріпитися в мирі 
сьому. їй потрібні обдаровані політики, дипломати, адміністра
тори і чиновники... В урочистих церковних процесіях беруть 
участь прелати і каноніки, міністри у фраках і генерали з блис
кучими зірками і медалями на грудях. Але це не заважає їм, 
повернувшись до своїх кабінетів, видавати лихі закони, кривди
ти бідняків, пиячити, бути егоїстами, скнарами, несправедли
вими, жорстокими і розбещеними...»

Тут хотілося б відзначити два моменти. По-перше, своєрідно заче
пив В. Миколайтіс-Путінас тему історичної деградації всякої 
великої релігійної і не тільки релігійної ідеї, що починає з по
тужного пориву до об’єднання під своєю егідою чи опанування 
всього людства, а потім розтрачує свої сили, здрібнює завдан
ня, рутиніє і пристосовується до реальності, що веде в далекий 
від початкових цілей та ідеалів бік.

Далі, так само своєрідно відтворена і характеристична закономір
ність: на етапі одряхління і виродження колись великої ідеоло
гії вона, ця ідеологія, вже не покладається на свою притягальну 
силу, а шукає стимулів позаідеологічного характеру; вона спи
рається вже не на адептів, а на бюрократичний апарат; стратеги 
її воліють мати в своєму розпорядженні не тих, хто всерйоз бере 
офіційний ідеал (тим більше — в його початковій чистоті й ви
сокості), а тих, кого пов’язує з ним якась життєва вигода; цей 
останній зв’язок вважається тепер надійнішим (до того ж такі 
службовці ідеї мають цінну для її паразитивного апарату якість: 
вони байдужі до сумнівних еволюцій ідеї); тоді як безкорисливі 
ідеалісти ідеї (хай проститься нам ця позірна тавтологія, але 
справді всяка ідея має своїх «ідеалістів» і «реалістів») — небез
печні для неї в добу її переродження, небезпечні для тих, хто 
нею «завідує»; саме з їхнього числа, з числа полум’яних адептів, 
нерідко виходили найнебезпечніші вороги зофіціальненої ідеї, 
ідеї, перетвореної на доктрину.

«Повстанці»

Адаптація Миколайтіса-Путінаса, інтелектуала старого заквасу, з по
доланим клерикальним минулим і не зовсім подоланим «націо
налістичним», відбувалася, певно, нелегко. Як уже згадувалося, 
він не був апологетом буржуазної литовської держави (зокрема, 
як і багато хто з литовської інтелігенції, був сприкрений анти-
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демократичним переворотом 1926 року), але ще менше, мабуґкг 
бажав бути апологетом СРСР. У всякому разі, його поезія ра
дянської пори — це, переважно, рефлексії на теми життя і 
смерті, переживання природи й мистецтва. Багато часу й зусиль 
віддає він науковій роботі. За цих умов, мабуть, пріоритетний 
творчий шанс бачився йому в історичній темі. Отож через кіль
канадцять літ після написання роману «В тіні вівтарів» він зно
ву звертається до прози.

Задум написати роман із національної історії виник у Миколайтіса- 
Путінаса на початку 40-х. Але працювати над ним він почав 
лише 1953 року, і перший том вийшов 1957-го під назвою 
«Повстанці». Роман присвячений подіям 1861—1863 років -  на
зріванню й вибухові польсько-литовського повстання проти 
російського царизму. Доти воно було більше висвітлене в поль
ській літературі і, природно, інтерпретувалося в контексті поль
ської історії; литовський складник його наголошувався мало, 
ще менше — білоруський (або ж і той, і другий виступали в 
польському ідеологічному «мундирі»). Тим більшого значення 
набував роман Миколайтіса-Путінаса, який став фактично пер
шим широким художнім полотном, у центрі якого стояв власне 
литовський чинник.

Час, коли письменник працював над романом, був періодом кри
тики «культу особи», тобто «відлиги», яка, попри свою непев
ність, принесла послаблення ідеологічного догматизму, зокрема 
і в оцінці історичних подій. Це мало неабияке значення для 
автора роману, оскільки, виробляючи свою концепцію пов
стання, він міг керуватися власним баченням цього важливого 
моменту національного буття, — хоча, звісно, і враховував уже 
усталений підхід радянської історіографії, почасти й піддаю
чись, як побачимо, впливові деяких ідеологічних схем.

А цей великий історичний зрив на польсько-литовсько-білорусь- 
ких теренах мав справді складний і суперечливий характер.
У ньому взаємодіяли та протидіяли різні соціально-політичні й 
національні сили, кожна з яких мала свої інтереси, свою більше 
або менше виражену мету. Часом його розглядали як суто поль
ську революцію, і це мало ту підставу, що «мотором» її була 
боротьба поляків за незалежність, і хоч польські революціонери 
постійно наголошували гасло: «За нашу і вашу свободу!», але 
їхня провідна роль накладала на повстання свою печать, і ли
товські та білоруські елементи ніби губилися в ньому. Проте 
насправді вони не тільки розширювали його масштаби, а й по
части змінювали його характер, ускладнювали зміст. Ще су
перечливішою була соціально-політична, ідеологічна картина
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повстання. Частина польської аристократії пов’язала свою долю 
з Російською імперією, більша ж частина орієнтувалася на 
Європу і мріяла про відновлення Речі Посполитої. Гасло Речі 
Посполитої надихало й масу шляхти. Але воно не було аж таким 
привабливим для селянства, тим більше, що російська контр
пропаганда залякувала його (особливо литовське, білоруське, 
українське) перспективою відновлення кріпацтва, яке, мовляв, 
і є справжньою метою шляхти. Революційно-демократичне кри
ло повстанського руху розуміло необхідність опертя на селян
ство, але радикальні гасла лякали навіть ліберальну шляхту, яка 
шукала компромісу на основі узгодження своїх інтересів із 
селянськими, в чому й бачила перспективу національної згоди.

Це, сказати б, історично-соціологічний ключ до концепції Мико
лайтіса-Путінаса; сама ж вона багатша й гнучкіша.

Починається роман з картини ярмарку в містечку Кедайняй, куди 
вирушили в надії щось продати, щось купити двоє хлопців-крі- 
паків: Пятрас Бальсіс та Юозас Пранайтіс — вони будуть серед 
головних персонажів роману і підуть у повстанні різними шля
хами. Пранайтіс — бунтар «опришківського» типу, а Бальсіс роз
важливіший, піддатливіший на організовану, продуману дію; 
в його образі письменник відтворив характерний для кращої 
частини литовського селянства потяг до освіти, культури, по
вагу до книжки, до національного письменства і тих, хто пра
цює на його ниві (такі образи є у Юлії Жемайте, у Пятраса 
Цвірки).

Барвисте й гучне життя ярмарку дає можливість читачеві відчути, 
як за звичними побутовими клопотами селян, міщан, панства 
постає тривога невідомості, великих змін, характер яких поки 
що нікому не зрозумілий. Кульмінацією ярмаркової колотнечі 
стає поява представників високої влади, які урочисто зачитують 
маніфест государя імператора Олександра II про знесення крі
пацтва. Цього давно сподівалися, однак мало хто зрозумів, про 
що, власне, йдеться. Пани стривожені, проте бачать якісь за
певнення для себе. Кріпаки мали б бути задоволені, але як це: 
вони перестають бути власністю панів, обов’язки ж перед пана
ми залишаються, і землі їм не віддають. Починається і далі про
тягом значної частини роману триває відоме з історії сум’яття: 
пани підмінили цареву грамоту; з’являються знавці «справжньої» 
грамоти; водночас дужчають голоси тих, хто вважає, що ні ца
реві, ні панам вірити не треба, інші ж у розпачі: «Як нам жити 
без панів?»...

Усе це добре відоме і з історичної, і з художньої літератури, але так 
було, і цього не оминути. Інша річ, що в романі це не є загальна
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схема, а світ, у якому живуть і діють його самобутні персонажі,- 
розгортається їхня доля, і за нею цікаво стежити.

Роман написано в традиційній хронікально-описовій манері, але з 
грунтовним розробленням характерів, міцними об’єктивними 
малюнками побуту, неспішною докладністю, яка набуває худож
ньої переконливості. Саме завдяки цьому невигадлива й не пе
ревантажена подіями фабула не справляє враження неповноти 
й незначущості: є гармонія між мірою динамічності й мірою 
зосередженості оповіді, шо й дає естетичну насолоду.

Без натиску, без спеціального настановлення й навмисного заглиб
лення — ніби принагідно, в необхідних і природних по ходу 
оповіді зауваженнях та репліках, обміні думками персонажів, 
невимушено, — а зрештою різнобічно й вичерпно (як для кон
цепції історичного роману) окреслено соціально-економічну 
проблематику та політичну ситуацію напередодні повстання, йо
го ідейні контури, складну й суперечливу картину зіткнення 
інтересів і прагнень різних станів та груп, різних особистих на
мірів.

При цьому Миколайтіс-Путінас звертає особливу увагу на саме ли
товські обставини цієї спільної для всього кріпацького світу 
Російської імперії ситуації. Зокрема, становище кріпаків, які 
належали державі, було порівняно легшим, ніж поміщицьких, 
і з-поміж них уже виходили міцні, «культурні» господарі (певну 
аналогію можна побачити в різниці між становищем кріпаків та 
незакріпаченої частини козацтва в Україні). Далі, серед селян
ства почали з’являтися письменні, поширювалася освіта, роз
повсюджувалися книжки, в тому числі з історії Литви — патріо
тичні; дехто й пісні записував, з’явився рух за тверезість... Це 
були результати діяльності «панів-хлопоманів», демократичної, 
патріотичної частини шляхти й молодої інтелігенції. їхня про
грама змушує згадати Шевченкове: «Обніміте, брати мої, най
меншого брата!», — з тим, однак, що в Литві на той час це 
гасло, здається, діставало ширший розголос. Цікаво озвався в 
романі й конфлікт між «батьками й дітьми» — консервативни
ми поміщиками та їхніми освіченими дітьми. До маєтку запек
лого кріпосника Скродського повертається, закінчивши Петер
бурзький університет, дочка Ядвіга з колегою Пянкою. А він — 
«один із тих палких юнаків, які — одні з Варшави, інші з Парижа — 
ще на початку квітня прибули до Вільнюса, щоб організувати 
патріотичну маніфестацію зі співом національного гімну у Віль
нюському кафедральному соборі в день св. Станіслава — вось
мого червня. Тепер його завдання — підготувати ґрунт для таких 
маніфестацій в інших містах Литви, а насамперед — у Каунасі
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й Паневежісі. У зв’язку з маніфестаціями треба зміцнювати бра
тання дворянства з народом і всіх станів узагалі, влашто
вувати спільні гуляння, ювілеї з патріотичними гімнами й 
піснями».

У суперечках із дочкою та її друзями кріпосникові-самодуру нелег
ко, але зі своїх позицій він не дуже сходить, не без підстав 
розраховуючи, що влада не стоятиме осторонь і скаже своє ва
гоме слово. Тим часом нелегко й ліберальній шляхті: її не 
сприймають ні консерватори, ні «червоні», зокрема з «петер
бурзького» кола недавніх революціонерів-засланців, друзів 
Чернишевського й ентузіастів герценівського «Колокола». По
декуди вже лунає й відоме загальноросійське гасло: «Гостріть 
сокири!» У гарячих суперечках про шляхи і цілі повстання 
різні учасники дискусій погоджуються, що є одна «неодмін
на передумова — відділитися від Російської імперії. Ось що 
нас об’єднує», — як каже молодий шляхтич-студент Віктор 
Сурвіла.

Радянський читач, привчений до «викривальництва» при описі пер
сонажів з панського табору, зверне увагу на спокійний тон 
об’єктивності у відтворенні різних позицій напередодні пов
стання. Тільки коли йдеться про таких бузувірів, як Скрод- 
ський, письменник дозволяє собі нотки гніву й сарказму, хоч 
і тут є елемент «розуміння» його інтересів: причина цілком 
слушно вбачається не в моральній зіпсутості, а в соціальному 
становищі, тому моралістично-сентиментальний пафос тут не
доречний. А вже при змалюванні поміщика-ліберала Сурві- 
ли (батька згаданого студента Віктора Сурвіли) є навіть певна по
вага до його «правди» — народолюбної («хлопоманської»), але 
панської.

У романі фігурують імена багатьох історичних осіб, причетних до 
повстанського руху або його підготовки: Антоній Сова, Валер’ян 
Врублевський, Броніслав Залєський, Людвіг Мерославський, 
Кастусь Калиновський, Адомас Біте, Пранас Лукошюнас, Зігмунд 
Сераковський, — але безпосередньо діють як персонажі тільки 
двоє: поет-романтик М. Акелайтіс (1829—1887), речник «ідеї 
любові» як засади національного єднання, і його приятель, 
а водночас антагоніст ксьондз Антанас Мацкявічюс — один із 
керівників повстання, представник його «червоного» крила, 
соратник Сераковського, повішений разом із ним після по
разки повстання.

Акелайтіс агітує за відновлення польсько-литовської держави: «Най
більший наш ворог — цар. Російські імператори, змовившись з 
Прусією й Австрією, розтерзали польсько-литовське королів-
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ство, позбавили нас вольності, переслідують нашу віру й мо'ву. 
Але так довго не може тривати. Треба повстати. Поляки вже 
готуються. Повстанемо й ми. Франція й Англія нам допомо
жуть. Знову здобудемо свободу в польсько-литовській державі!». 
Але старші селяни недовірливі: «Хто його знає, пане, яка вже там 
свобода... Наші діди, пам’ятаю, нам ще розказували, як у тому 
вільному панському королевстві барщину відробляли, а пани їх 
різками лупцювали».

Селян добре розуміє ксьондз Мацкявічюс. Це — колоритна і силь
на постать людини, яка цілком присвятилася справі визволення 
селянства, а відтак і відродженню Литви. І ксьондзом він став 
свідомо саме з цією метою, оскільки священицтво давало йому 
можливість бути постійно серед селян і впливати на них своїми 
проповідями, — а водночас належність до кліру немалою мірою 
захищала його від сваволі властей. (До речі, тут є очевидна ана
логія з місією греко-католицького священництва — принаймні 
частини його — в Галичині; не випадково ця тема звучить у 
романі Ольги Кобилянської «Апостол черні»: таким апостолом 
черні в ролі пароха хоче бачити старий Цезаревич свого сина 
Юліяна.)

Ксьондз Мацкявічюс деякий час навчався в Київському універси
теті; він «бачив людей України», не раз згадує про Україну і по
силається на Шевченка. В цьому немає якоїсь «натяжки» з боку 
романіста: адже наш поет був надзвичайно популярний і серед 
російської революційної демократії, і серед польських заслан- 
ців-революціонерів; відомі навіть версії про те, що польське 
коло в Петербурзі нібито розраховувало на Шевченка в разі 
вибуху повстання, але він до того часу не дожив...

Образові Мацкявічюса бракує тієї об’ємності, багатосторонності, 
які характеризують гармонійно розвинену особистість, — однак 
його революційний ригоризм, аскетизм (немовби в дусі Рах
метова з роману Чернишевського «Що робити?») усе-таки не 
призводить до сухості й збідненості: завдяки тій полум’яності, 
якою він дихає і яка в одну ідею (тут — мужицької революції) 
вбирає всю енергію життя.

Мацкявічюс не вірить у добру волю поміщиків і в послідовність 
ліберальної шляхти, силу повстання бачить у селянстві. «Вам, 
мабуть, не доводилося знайомитися з історією селянських бун
тів, — каже він своїм опонентам в одній із суперечок. — А мені 
довелось». І розповідає, що у Вільнюському й Київському уні
верситетах натрапив на документи про повстання жемайтій- 
ських селян ще на початку XV століття, ще за короля Вітаутаса, 
коли селяни «повстали, не стерпівши гніту» й пробилися аж до
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Клайпеди, володінь тевтонського ордена. Але умовою успіху він 
вважає добру організацію селян, і, розуміючи ненависть Юозаса 
Пранайтіса — месника за погублену паном наречену — та же- 
майтійського «урівнювача світу» Блинди, сумує з обмеженості 
їхньої ідеї: «...Швидше за все, і той, і другий загинуть без усякої 
користі. їхні ідеї — лиш крихітні зародки».

Сам ксьондз організовує великий селянський загін, який героїчно 
протистояв царському війську, але зазнав поразки, як і все 
повстання. Ксьондз знав, що до поразки ближче, ніж до пере
моги, і його обіймала тривога — не за себе, а за тих, хто пішов за 
ним. «А що, як ця молодь приречена? Якщо він сам поведе її на 
загибель? Чи переможуть вони? Пізньої ночі, коли все навколо 
завмирає [...], його охоплює зловісне передчуття: не переможе
мо, загинемо, нас ждуть шибениці та кулі царських катів... Дрож 
проходить тілом, але тільки на мить. Струснувши головою, Мац- 
кявічюс міцно стискає руки. Нікому, навіть собі самому, він не 
зізнавався, що це передбачення інколи з’являється в думках».

Але воно з’являється знову і знову. «Мацкявічюс дивиться на тремт
ливий пломінь свічки, і йому привиджується суворе обличчя 
єпископа та суворо піднятий перст... Чи зумієте ви, підбурюва
чі, підняти такі сили, щоб повалити престол величезної імперії? 
[...] Мацкявічюс швидко піднімається і знову починає велики
ми кроками ходити з кута в кут. Серце сповнене надії та рішу
чості. Він відчуває свою силу. Є в нього слово, що переконує, 
погляд, що запалює, воля, що пориває за собою». І: «Мені не 
можна сумніватися! Всі сили віддаю я своїм людям і Литві!».

...Страчено Мацкявічюса, загинули ті, хто пішов за ним, загинули 
тисячі й тисячі. Але їхня добровільна жертва окропила шлях, 
яким Литва йтиме в своє історичне буття й майбуття. І головне 
враження від роману Миколайтіса-Путінаса — враження жит
тєвих сил литовського народу, його поривання до свободи й 
культури, яке не може не дати своїх плодів.

Цей духовний ресурс великою мірою зосреджений у творчих гли
бинах селянства. Він — і в незмиренності скривдженої душі, 
пориванні до справедливості та здатності її обстоювати. Але та
кож і в його здоровій людській природі, яка робить його сприй
нятливим до розумного й доброго, зосередженим на впертому 
вдосконаленні своєї праці, свого господарення на землі, інте
ресові до нового, практичній кмітливості, а головне, може, — в 
багатосотлітній глибинній духовній роботі, завдяки якій трива
ла історія Литви і народжувалися достойні діти Литви.

(1976р.)
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' Л І Т
\  Він — один із найсвоєрідніших німецьких пись- 

\  менників повоєнної доби. Творчість його роз- 
О о ГОННЄС І квітла наприкінці 50-х та на початку 60-х ро-
боброВськисі Рано УР“ Я.

1 І Народився Иоганнес Бобровськии 9 квітня
J  1917 року в м. Тільзіті в тодішній Східній Прус- 

У  сії. Тут та в навколишніх литовських селах ми- 
нало його дитинство, поетичні враження яко- 

■———— го згодом ожили в його творчості. Пізніше навчав
ся в класичній гімназії в Кенігсбергу, місті старої і 

високої культурної традиції, місті Канта, Гердера і Гамана, — але 
водночас і місті кількох поколінь німецьких колонізаторів, що 
звідси сунули на польські, литовські, латиські, білоруські землі. 
Добре обізнаний із демократичною спадщиною німецької по
літичної та філософської думки, перейнятий вільнолюбними 
та гуманістичними ідеалами Шиллера і Гердера, юнак не міг не 
відчувати того драматизму, якого великодержавний пруссаць- 
кий націоналізм надавав стосункам німців і навколишнього ли
товського, польського, єврейського населення. І з цього відчут
тя також зароджувалася атмосфера його майбутніх літератур
них творів.

Ще в гімназії Йоганнес Бобровський захопився живописом і музи
кою, класичною філологією. Потім у Берліні вивчав мистецтво
знавство. Але навчання перервала мобілізація, за якою він спершу 
відбував обов’язкову «трудову повинність», а з 1939 по 1945 ро
ки був солдатом діючої армії — в Польщі, Франції, Радянському 
Союзі. 1945 року потрапив у радянський полон, чотири роки 
працював шахтарем на Донбасі. Завжди опозиційно налаштова
ний щодо фашизму, тепер, за роки війни та полону, він про
йшов сувору школу громадянського виховання і зміцнився у своїх 
антифашистських поглядах.

Перші свої вірші Йоганнес Бобровський написав 1941 року, перша 
публікація його припадає на 1943 рік. Але тільки в повоєнні 
роки, вже в НДР, куди повернувся з полону 1949 року, він по- 
справжньому стає до літературної роботи. Найзначніші його 
твори з’являються на початку 1960-х років: збірки віршів «Доба 
сарматів» (1961), «Земля тіней і річок» (1962), книга оповідань 
«Белендорф і Мишаче свято» (1965); романи «Левінів млин» 
(1964) та «Литовські клавіри» (виданий посмертно 1966 року). 
Порівняно рання смерть (він помер 2 вересня 1965 р. у Веймарі,

‘ Друкується вперше.
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на 48-му році життя) урвала творчий злет цієї всебічно талано
витої, мистецьки вишуканої і духовно своєрідної людини.

Літературна продукція Йоганнеса Бобровського не така й широка 
за своїм обсягом, але напрочуд вагома, позначена високим 
ідейним та естетичнім потенціалом. Вона була виявом доко
нечної душевної потреби: провести остаточний порахунок зі 
страхітливим чвертьстоліттям фашистського одурманення ні
мецького народу; чесно обміркувати тяжкі й ганебні моменти 
німецької історії, доконати несхибної гуманістичної «ревізії» ні
мецького національного спадку — мужнього оздоровчого «роз
чищення» збірної німецької душі. І це розумілося не лише як 
данина власному сумлінню, а і як обов’язок перед майбуттям 
свого народу, який не мав би більше ніколи стати знаряддям у 
руках мілітарістичних та націоналістичних сил. У річищі цієї 
потужної течії демократичної повоєнної німецької літератури і 
розвивалася творчість Йоганнеса Бобровського, посідаючи в ній 
помітне і неповторне місце.

З-під пера Йоганнеса Бобровського вийшла низка невеличких опо
відань та ескізів. У них багато «пленеру» і музики. Все діється у 
відкритому часопросторі, і динаміка фрагментів уявленого ство
рює химерні ритми. Взагалі його проза нагадує музичні імпро
візації, коли клавіші слухаються непередбачуваних пальців піа
ніста, а пальці піаніста вгадують незбагненні порухи душі.

Але це не є хаос випадковостей; за калейдоскопом мікросцен по
стає атмосфера історії, а в ній Бобровського хвилює одвічна ко
лізія рутини і «дивацтва», ідеальних поривань і реальних мож
ливостей, інакше — «порядку» (державного, так виходить) і того, 
що в нього не вкладається.

Часом він звертається до реальних історичних постатей і «розігрує» 
їхню ситуацію на рівні швидше етичному, ніж конкретно-подіє- 
вому. Таким є одне з найкращих його оповідань — «Белендорф». 
У ньому йдеться про напівзабутого німецького поета Казимира 
Антона Ульриха Белендорфа (1775—1825), друга останніх років 
життя великого Гельдерліна. Белендорф мав репутацію вільно
думця й бунтівника, німецького «якобинця». Бобровський м’яко, 
ненаголошено, але тим відчутніше кількома штрихами окреслює 
драму «чужака», який не вписується в обстановку «заспокоє
ної» Німеччини післянаполеонівської доби. Белендорф не вга
сив у собі «полум’я юності», не забув часи європейських рево
люцій, коли «нам здавалося, весь світ вийшов нам назустріч, 
розкривши обійми», — а йому нагадують про реальність, «свя
щенний союз» монархів. Белендорфа мучить питання: «Яким 
має бути світ, влаштований відповідно до вимог моральної осо-
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бистості?», — а йому відповідають: «Скрізь наведено лад, і всю
ди умиротворення». Ці нібито побіжні, принагідні пікіровки 
вплетені в ескізи бюргерського побуту й розчинені в ньому, але 
за ними вчувається трагедія «чужака», який не знайшов місця в 
«умиротвореній» Німеччині й застрелився па 50-му році життя.

Застрелився (але в зовсім молодому віці) й герой іншого оповідан
ня — «Пам’яті Піннау». Про нього, студента Піннау, як і про 
Белендорфа, кажуть, що він «мислив дивно», «бажав неможли
вого». Але пікантна інтрига оповідання в тому, що ця розмова 
про Піннау точиться на квартирі великого філософа Еммануїла 
Канта, до якого — «втіленої світової мудрості» — за звичаєм 
прийшли на обід інші мислителі і щойно почули звістку про 
самогубство знаного їм студента. «Чому стріляється така люди
на?» — питають один одного мудреці, адже ні «службових не
приємностей», ні тяжких негараздів не було. Відповіді немає, 
і гості не забарилися перейти до обіду, яким частує їх великий 
Кант.

Це ані сатира, ані гротеск, ані іронія, — якась легенька гра уяви, 
але з відчутним етичним підтекстом, який, зрештою несподіва
ним чином «озивається» до Кантового «морального імперативу».

Кілька оповідань зачіпають болісну тему долі польських і литовсь
ких євреїв за умов наростання антисемітських настроїв, а потім 
і нацистської агресії. Автор знаходить непрямі, суто мистецькі 
способи окреслити моторошні загрози, які ще тільки назріва
ють. Це може бути й зовсім буденна історійка. Роза Ліпман у 
своєму шинку жде чоловіка — Лейба, ще не знаючи, що він уже 
не вернеться. Звичні відвідувачі щось оминули сьогодні шинок. 
Щойно вони «викупали» в річці «брудного єврея» («Роза і її чо
ловік»).

А в «Мишачому святі», навпаки, поетична фантасмагорія з гіркува
тим присмаком. Люйзе Трумпетер у своїй порожній лавці годує 
мишей, під світлом місяця, і веде дружню бесіду з місяцем. 
Ідилію порушує прихід молодого німецького солдата (почалася 
окупація Польщі). Солдат посидів і вийшов; миші повернулися 
до крихт хліба; знову заглянув місяць і застерігає: «Якщо вони 
заберуть усю Польщу, що буде тоді з твоїм народом?»

Деякі оповідки Йоганнеса Бобровського мають характер притчі. 
Такий «Литовський переказ»: про старця Моркуса з містечка 
Шкуодас, який щовечора кидав у озеро мідяки, назбирані за день, 
у надії, що воно вийде з берегів і затопить віллу царського гене
рала. Мідяків забракло, Моркус помер, але, вийшло з берегів саме 
життя і змело генерала.
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Символом грізної стихії розплати за гріхи супроти справедливості 
є у Бобровського море, яке готове піднятися і затопити непра
ведну землю. Інша стихія — вітер: він символізує всюдиприсут- 
ність і всезнання, бо ж до всього причетний, в усе вникає. Чи 
не в нього вчиться Белендорф читати «письмена» — «знаки під 
ногами», що і є «книгою історії», в якій «усе записано»?

Книгу цю вміє читати й сам Йоганнес Бобровський: «Прикладеш 
до вуха долоню й почуєш те, чого ніколи не буває», — хоч «не 
можна повернутися до того, чого немовби й не було», — насправ
ді для поета немає такого, чого не було чи не буває.

Дивовижне проникнення в дух історичної події засвідчує опові
дання «Блаженство поган» — про акт хрещення Русі князем 
Володимиром. Не знати, чи був колись Бобровський у Києві і 
чи мав достатню лектуру з цієї теми, але поетична картина цієї 
події настільки ж переконлива, наскільки й глибоким є відчуття 
драматичного протистояння двох вір, упертості зневаженого 
Перуна, непогамовності бур, що довго вирували над землею, 
яка «кричала ім’я цього ідола». І уявний мандрівник, шукаючи 
шлях апостола Андрія, виходить зрештою туди, «де заблукати 
не можна, бо дороги більше немає».

Два найбільші прозові твори Йоганнеса Бобровського — романи 
«Левінів млин» та «Литовські клавіри». Вони споріднені і про
блематикою, і манерою письма.

Найболючіша для Бобровського тема — це стосунки німців зі свої
ми східними сусідами, насамперед литовцями та поляками, се
ред яких жила певна частка німецького народу, серед яких жив 
і сам Бобровський. Про них він пише не тільки з душевним 
спочуттям і симпатією, але і з добрим знанням їхньої історії та 
культури, етнографії і побуту, з цілковитим розумінням їхніх 
національних імпульсів і поривань. Особливо таке внутрішнє 
«вживання» в душу іншого народу вражає в «Литовських клаві
рах». А водночас Бобровський далекий від сентиментального за
милування, від будь-яких лестощів чи запобігання. Спрямувавши 
енергію свого морального суду на німецьких націоналістів- 
асиміляторів (тут він стає нищівним сатириком) і переконливо 
виявляючи розтлінність, культурно-етичну розкладовість само
го явища такої асиміляції, він проте, як чесний і мужній худож
ник та громадянин, дозволяє собі і в ставленні до покривджених 
бути суворим реалістом. Тим-то й про них пишучи, він не раз 
тамує гірку посмішку, прикрий жаль: скільки в їхньому середо
вищі вадливого, недолугого, забобонного... Бобровський бере 
національні стосунки в їхній складності та суперечності, і вихід 
вбачає не в поділі людей за національною ознакою, а в єднанні
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добрих і трудящих людей різних націй задля спільних справ, 
задля добра і культурного розквіту кожної ч них. Так у його 
«Литовських клавірах», в атмосфері непевності й загрози, коли 
на Мемельщину вже лягла зловісна тінь фашизму, постать ве
ликого литовського гуманіста Донелайтіса об’єднує навколо 
себе людей різних націй для спільної праці на ниві культури.

Органічною рисою романів Бобровського є їхній історизм. Ідеться 
тут не тільки про Грунтовну обізнаність із національною минув
шиною тих чи тих народів — це для сумлінного письменника 
властивість елементарна, — а про живе відчуття історичної па
норами, про історичну багатомірність і «відлунність» кожної 
ситуації. Дія «Левінового млина» відбувається в третю чверть
XIX століття, але в ній зринають і відгомони попередніх деся
тиліть, а візії автора та героїв сягають і середньовічної доби, не 
кажучи вже про очевидну «накладку» на добу новітню; так само 
в «Литовських клавірах» не просто зіставлено колізії 30-х pp.
XX ст. із колізіями часів Донелайтіса, ні: уся художня тканина 
твору становить якесь постійне «взаємопересякнення», внут
рішню взаємодію різних епох. Завдяки цьому створюється не
зрівнянне відчуття масштабності й нескінченності національної 
історії, її наскрізне бачення, а кожна ситуація виростає з гли
бин народного буття і влягає в якусь нескінченну історичну 
перспективу. Причому ця широка панорама історії не холодна 
й відстрашлива, а якась олюднена, опанована й зіндивідуалі- 
зована людськими особистостями — героями Бобровського. Це 
зумовлене особливістю його мистецької уяви, яка сприймає 
світ не розокремлено, а цілісно, і постійно поєднує найвідца- 
леніші речі. Зовсім різні епохи, зовсім різні місцевості, неза
лежні одна від одної події, несумісні емоційні стани і, зрештою, 
взаємовиключні персонажі — все це не просто «є» в одному 
творі, а перетоплене в якусь єдину душевну структуру. Її осно
ва — одвертий, щедрий, «свавільний» ліричний струмінь, все- 
проникне і всюдиприявне авторське «я», яке в усьому хоче бра
ти участь і за все і всіх бере на себе пряму відповідальність.

Йоганнес Бобровський збагатив своє світобачення і свою палітру 
здобутками сучасної європейської літератури, а проте він гли
бокий реаліст, модерністично самоцільне штукарство йому 
чуже. В його манері відчувається і його музична та живописна 
обдарованість, відповідні захоплення.

Він складний письменник, часом нелегко читати його нескінченно 
порозгалужувані речення, де авторова мова щоразу непомітно 
переходить у мову персонажів і навпаки, де оповідь химерно 
«перестрибує» з одного на інше, де без краю губляться одні і
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зринають інші мотиви, де весь час змінюються точки зору і ра
курси, як у фантастично рухливій кінокамері (якби така кінока
мера вміла «блукати» в людській душі!), — зате ж той, хто за
вдасть собі праці вчитатися, вжитися в його стиль, перейнятися 
атмосферою його оповіді, — матиме незрівнянну насолоду 
спізнати одного зі справжніх поетів нелегкого XX століття.

(1968 р.)

_ У кожного народу в пору зміцніння його на- 
ООЛООиМІїр 1 ціонального самоусвідомлення з’являється по- 
Ь о р о т к е в и ч *  /  треба в глибокому і систематизованому пі

знанні власної історії, повноти і повчальності 
свого минулого — у створенні своєрідної «ав

тобіографії». Цю потребу задовольняє насампе
ред художня література, в якій тоді вирізняється 

й особливого значення набуває історична белетристи
ка. Бувають періоди, коли ця історична белетристика почи
нає більшою чи меншою мірою визначати взагалі обличчя від
повідної національної літератури. У всякому разі, в літературі 
створюється «основний фонд» творів, що охоплюють вузлові 
моменти національної минувшини, дають тлумачення найваж
ливіших моментів спільної спадщини народу, — і вироблені тут 
поняття й образи впливають на формування історичного само
усвідомлення народу.

Таку «роботу» виконали, скажімо, в англійській літературі романи 
Вальтера Скотта, які геть затьмарили твори попередників — 
Вальпола, Радкліфф, С. Лі  та інших; у французькій — В. Гюго, 
П. Меріме, О. Дюма, в італійській — Манцоні, Гверацці, Мас- 
сімо д ’Азеліо; в німецькій — Вілібальда Алексіса, Ш еффеля, 
драми Ф. Шиллера та Й. Ґете; у польській — романи Г. Сенкевича 
та І. Крашевського. В російській літературі поважну історичну 
белетристику започаткувала повість М. Карамзіна «Наталя, бо
ярська дочка» (1972), класичними взірцями її стали «Арап Петра 
Великого» та «Капітанська дочка» О. Пушкіна, «Тарас Бульба» 
М. Гоголя, а найграндіознішим витвором — «Війна і мир» JI. Тол
стого, ця «російська Іліада», неперевершений синтез історич
ного і філософського роману; поряд із ними популярність ма
ли (а в сучасників часом і більшу за них) романи Загоскіна,

‘ Друкується вперше. Цитати подаються за виданнями: Владимир Короткевич. 
Дикая охота короля Стаха. — М., 1990; Володимир Короткевич. Твори вдвох 
томах. — К., 1991.



Лажечникова, Писемського, письменників українського по
ходження (і переважно української тематики) -  Данилевсько- 
го, Мордовцева (Мордовия).

Літератури інших народів Російської імперії не мали нормальних 
умов для всебічного пізнання власної історії, оскільки царизм, 
зрозуміла річ, найменше був зацікавлений, щоб народи мали 
або виробляли самоусвідомлення. Тільки в українській, вірмен
ській і грузинській літературах уже чимало робилося, причому 
в українській — усупереч суворим обмеженням і прямим забо
ронам.

До літератур, які через об’єктивні умови розвитку не мали свого 
«вальтерскоттівського» періоду, належала білоруська. Тут роз
виток історичної белетристики починається вже в XX ст., влас
не в радянський час. А справжній її розквіт припадає на другу 
половину століття. І пов’язаний він найбільшою мірою з іме
нем Володимира Короткевича.

Серед майстрів білоруської літератури немало тих, чия доля і твор
чість більше або менше пов’язані з Україною. Володимир Ко- 
роткевич — може, один із найяскравіших. Багато років він про
жив у Києві, тут навчався в університеті; дружив зі студентами, 
що стали молодими українськими письменниками покоління 
60-х; в його серце назавжди ввійшов Тарас Шевченко, ім’я якого 
звучить чи не в кожному його творі. І чи не в кожному — ріка 
білоруської долі, вона ж і ріка української долі: Дніпро.

Починав Володимир Короткевич як поет. Є в нього ностальгійно- 
автобіографічний вірш «На початку доріг» — щире зізнання про 
те, як почута в дитинстві пісня білоруських селянок пробудила 
любов до рідної землі та рідної мови. А з цим прийшов згодом 
і глибокий інтерес до історії свого народу, до напівзабутих сторі
нок його культури, з якими пов’язувалися нові надії на майбут
нє Білорусі. Невипадково ж у пристрасній патріотичній поезії 
«Павлюк Багрим», присвяченій пісняреві, учасникові повстан
ня 1828 року, який чверть століття провів у солдатчині й помер 
у злиднях та самоті, звучить — звісно, від його імені — вічно 
насущне: «Так прокиньсь, Беларусь! Пробудить тебе хочу! Не 
проспи своє щастя в ночі!»

Муза історії привела поета в прозу. Цього вимагав той величезний 
матеріал, який назбирався в нього за часи вчених занять і не міг 
улягти в ліричні форми. І не менше вимагав цього... час! Друга 
половина 50-х років — після смерті Сталіна, після першої хвилі 
викриття «культу особи» на 20-му з ’їзді КПРС — дала початок 
загостреному інтересові до історії в літературах усіх народів 
тодішнього СРСР, особливо ж тих, чиє минуле було вочевидь
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викривлене, спаплюжене або віддане забуттю, — тобто насампе
ред у літературах неросійських народів (хоч і в російській та
кож, але трохи інакше). Стало можливим трохи ширше відкри
ти читачам очі на минуле їхніх вітчизн і, звертаючись до цього 
минулого, більш чи менш прозоро (а швидше натяками) гово
рити про нові або вічні біди несамостійності, про недосягнуту 
національну мету. Чи й просто акцентувати увагу на багат
ствах національної культурної спадщини, на цінності рідної 
мови.

У цій спільній для всіх радянських письменників ситуації станови
ще письменника білоруського мало свої особливості, й особли
вості обтяжливі. Під оглядом національно-культурним Білорусія 
була ще в гіршому становищі, ніж Україна, — тобто, гірше вже 
бути не могло. Шкіл із навчанням білоруською мовою фактич
но вже не лишилося. Ще виходила художня література рідною 
мовою, але це була крапля в морі російськомовної книжкової та 
газетної продукції. Головне ж — затиралося національне само
усвідомлення, розмивалася національна ідентичність; білорусам 
нав’язувалося уявлення, що вони — один народ із росіянами, 
а їхня мова — незугарний діалект російської. Звісно, на офіцій
ному рівні прямо так не говорилося, але все робилося для того, 
щоб саме такі уявлення запановували в масовому побуті. Власне, 
тут і не потрібні були якісь спеціальні політичні зусилля — досить 
було не протидіяти маховикові русифікації, який набрав уже, 
здавалося, фатально нестримного розгону.

Єдиною силою, яка свідомо могла протистояти нищівній роботі 
костоломного «колеса історії», була література, хоч і як обмеже
на в своїх можливостях. Володимир Короткевич добре це ро
зумів. Тому до історії підходив не як архіваріус (хоч у техніці 
підготовки матеріалу був і архіваріусом), а як мислитель і гро
мадянська особистість. І можна сказати, що саме він зміг узяти 
на свої плечі значну частину тягаря «історичного освідомлю- 
вання» білоруського читача. І цю місію виконав за недовгий час 
свого творчого життя.

Володимир Короткевич прагнув — і відчував себе спроможним — 
осягти весь діапазон білоруської історії. Але найбільше його при
ваблювало середньовіччя — як напівзабуте, але сповнене бурх
ливих енергій і часом таємничих подій — та середина XIX сто
ліття з антицарським польсько-литовсько-білоруським пов
станням 1861 — 1863 років — як наче й добре вже досліджене, 
але потрактоване здебільше без належної уваги до білоруського 
чинника в ньому. Він мусив заглиблюватися в соціальну струк
туру білоруського суспільства, у відносини між шляхтою і хло-
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пами, у суперечності всередині самої шляхти — між побілітова- 
ною та ненобілітованою; у конфесійні колізії; у побут та звичаї 
селянства і шляхти, в етнографічну картину життя. Його хви
лювали народні повстанські рухи. І, звичайно ж, він насампе
ред мусив задумуватися над тим, чому білоруська історія скла
лася так, а не щасливіше. Звертався до національного характе
ру, до білоруського типу людини, сподіваючись наблизитися до 
відповіді на питання минущі й вічні.

...Роком 1961-м датовано дві історичні повісті Володимира Корот- 
кевича — «Сива легенда» та «Циганський король». У першій 
чуємо розповідь командира загону швейцарських ландскнехтів 
Конрада Цхаккена про дивовижні події навколо замку нобіля 
(великого магната) Алехна Кизгайла, який покликав швейцар
ців боронити його від повсталих селян: «хами йдуть». Повстання 
страшне Кизгайлові тим, що воно, на відміну від стихійних ви
бухів селянського відчаю, «має голову» — його очолив інший 
нобіль, сусіда й колишній приятель Кизгайла, Роман Ракутович, 
тепер «мужицький цар». Конфлікт між ними почався з того, що 
Ракутович закохався в кріпачку Кизгайла Ірину, той же ладен 
був віддати йому дівчину для звичайних панських забав, але не 
для одруження: мовляв, то було б пониженням шляхетської гід
ності. Ця соціально-етична колізія не випадкова: в інтерпрета
ції автора Роман Ракутович — людина, що випередила свій час, 
з елементами гуманістичної свідомості та повагою до традицій
них народних засад. Для нього селяни — не «бидло», а ті, хто 
«відкинув і збив татарську кінноту, сидячи на конях, узятих від 
сохи» (про це у творах В. Короткевича згадуватиметься не раз).
І для нього «мужик — становий хребет усьому», а не «нобілі, 
боярство, дворяни». Отож романтична легенда про велике ко
хання між розділеними соціальною прірвою шляхтичем-нобілем 
і кріпачкою, що витримало всі випробування й було оплачене 
тяжкими обопільними жертвами, — стає водночас сюжетом 
класової боротьби в її варварських середньовічних (чи й піз- 
ньосередньовічних) формах.

Погляд нібито очима чужоземця дає можливість загострити ракурс 
оповіді. Багато що дивує на цій землі раціонального швей
царського воїна-інтернаціоналіста Конрада Цхаккена. Найпер
ше — спосіб цих людей висловлюватися. «Вони будуть кричати: 
“Вовк вирвався з логова” — і ніколи не зволять пояснити до 
пуття, що скоїлося, аби добрий християнин зрозумів їх. Наче то 
наш обов’язок — розуміти їхні тропи та інакомовлення! Боже 
упаси, якщо серед них з ’явиться перший поет — вони навод
нять увесь світ віршами й нікому не дадуть спокою». Чи нам не
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зрозуміти цю іронію поета над своєю поетичною нацією, не 
схильною до строгої розважливості й сухої протокольності спіл
кування!

Європейський миротворець не перший рік у Білорусії, і, на його 
думку, настають найгірші часи. «Розвелося безліч старців, юро
дивих, розбійників. Вогяні стовпи гуляли по небу, чого ніко
ли не було. Зростав гніт, і голод дітей, і безчестя дорослих...» 
І багато відбувалося зовсім незбагненного: на церквах і костьо
лах з’являлися якісь червоні письмена, таємничим чином стри
жені були вівці, у мужчин — бороди, у жінок — коси: «Насу
вався морок. Непроглядний».

Уже в цій повісті звучать, поки що побіжно, мотиви, які дістануть 
розвиток у наступних творах В. Короткевича. «Білоруси чекали 
приходу мужицького Христа». Власне, «вони знали, що мужи
цький Христос уже тут, але поки що не об’явився. Знали, що 
вже й кінь для нього росте в мужицькій хаті — поки що жереб
чик, білий, а очі, грива й хвіст золоті». Мужицький Христос 
об’явиться в повісті «Христос приземлився в Горолні», а білий 
кінь святого Миколи — в романі «Колосся під серпом твоїм».

«Мужицький цар» Роман Ракутович після перших успіхів зазнає 
поразки. Селян нещадно карають. Жорстоко покарано і Романа: 
йому відтинають руки (страчувати нобіля не було узвичаєно). 
Його коханій — Ірині — викололи очі: колись Кизгайло покляв
ся, що вона не побачить Романа. Але тепер вони разом на возі 
дорогою у довічне вислання. І той, хто полонив Романа — канц
лер Лев Сапега, фатальна постать білоруської історії,— потай 
дивиться на нього з вікна замка і... мучиться своїм зрадниц
твом, мучиться заздрістю: «Над галереєю, у вікні в куті замку, — 
оповідає швейцарець-усевіда, — я побачив пом’яте, страшне 
обличчя чоловіка, що вчепився пальцями в мережані грати вік
на. У вузьких очах його навіть дурний помітив би розум, іскру 
божу, жвавість. Але я помітив у них ще щось. Це була задрість, 
страшна людська заздрість до того, хто їхав на ганебному, схо
жому на труну возі...» Адже зі своєї остаточної, незворотної по
разки Роман Ракутович виніс непереможену любов, а Лев Сапега 
приречений мучитися своїм зрадництвом. І дивлячись на віз, 
який віддалявся і на якому «вітер грав гривою волосся, пестив 
обличчя чоловіка і сліпі очі тієї, що припала до нього», — пла
чуть люди, плаче і швейцарець-ландскнехт: «Боже, змилуйся 
над землею, що народжує таких дітей».

Неважко здогадатися, що це й молитва самого автора, якому силою 
розуміння свого народу й любові до нього дано побачити й таких 
дітей серед багатьох інакших...
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Легенди, до яких апелює Володимир Короткевич або які сам ство

рює, здебільше мають підставою якийсь побіжний або мало 
помічений запис у літописах, старих грамотах тощ о,— це до
статній поштовх для його уяви, яка завжди мас на допомогу 
необхідний запас історичних знань. Так написалася і повість 
«Циганський король».

Цигани, що жили в Польському королівстві, переважно на тери
торії Білорусії, мали свого роду привілей у формі самовряду
вання. Якийсь шляхтич Знамеровський, поскандаливши з су
сідньою циганською «республікою», так одначе сподобався ци
ганам своїм свавільним розгулом, що їм захотілося перейти під 
його круту руку, і вони запросили його стати їхнім «королем», 
а Станіслав-Август 1780 року підтвердив його титул. Знаме- 
ровському, натурі широкій і щедрій, не позичати було ні гоно
ру, ні легковажності, ні балагурства, і він королював на славу, 
аж поки його не завжди забавне навіженство не сприкрилося і 
циганам, і навколишньому людові настільки, що короля пов’я 
зали і шанобливо вділили сотню різок відповідній частині мо
наршого тіла. Цей «урок тиранам» супроводжувався відповід
ною політичною мотивацією: «...Не можна надто кривдити ра
бів своїх. Запам’ятай це. Не відбирай наших коней, крім 
десятого, не кривди дівчат, не бий мужиків, не тримай коло 
себе людей захланних. І прости нас, великий».

Сюжет може видатися пародійним. І справді, антураж «королів
ства», ритуали й титули, які запровадив «король», його блазен
ський апломб, сцена покарання і багато чого іншого — все це, 
сказати б, фарсовий варіант «класичних» ситуацій, шляхетських 
гонору й сваволі, та й знак безладдя, що характеризувало Річ 
Посполиту напередодні краху. І все-таки Короткевич за своїм 
панівним пафосом — не сатирик і не пародист. Він швидше ро
мантик і лірик, інколи — патетик. І за цією напівпародійною 
(ненавмисне, «за фактом») схемою в нього знов-таки постають 
і реальні життєві драми, і зіткнення різних ідей та світоглядів. 
У центрі цих колізій, як і здебільше у Короткевича, — супе
речки про шляхту й «мужиків». Шляхтич Михайло Яновський, 
який випадково потрапив у володіння «циганського короля» і 
став спершу мало не жертвою його сваволі, а потім активним 
учасником подій у «королівстві», загорливо обстоює чесноти 
шляхти, тоді як лейб-медикус «короля», вольтер’янець, в’їдливо 
з ним полемізує. Його теза: «основа всьому — мужик». «Не об
ражайте шляхту», — раз у раз обурюється Яновський. — «Вона — 
сіль землі». На що медікус відповідає: «Я <;ам був колись шлях
тичем і дякую богові, що тепер став просто людиною. Я добре
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бачу, що вам сниться ваша втрачена велич, якої в нашої шляхти 
ніколи не було. Був великим наш народ. Він був таким під 
Крутогір’ям, Пілленами, Грюннвальдом, під час великої се
лянської війни сімнадцятого століття. А що шляхта зробила для 
нього? Ми злякалися його, коли він розбив татар. У той час ми 
продали наші вільні князівства Литві: вона, мовляв, підтримає 
нас проти наших братів у сіряках. Гаразд, ми асимілювали 
Литву, ми почали набиратися сил завдяки народові. І тоді ми 
пішли на нову зраду: продали свій край полякам, зреклися ві
ри, мови, незалежності, щастя, первородства заради сочевичної 
юшки, заради влади, заради безчесних грошей».

Тема шляхти й народу виникатиме в усіх майже творах Володимира 
Короткевича, але треба сказати, що акцентування її з часом 
змінюватиметься.

«Вимирання білоруської шляхти», її «гріхи» перед білоруським на
родом — головний мотив повісті «Дике полювання короля 
Стаха», яка сюжетно є пригодницьким твором зі складною інт
ригою (критика порівнювала її із «Собакою Баскервілів» Артура 
Конан Дойла). Старий історик-фольклорист Андрій Білорецький 
розповідає велику пригоду своєї молодості, коли в одній зі своїх 
одноосібних «експедицій» потрапив серед болотяного лісу в 
майже безлюдний замок старовинного роду Яновських і став 
свідком дивовижних явищ, таємниці яких йому й довелося до
шукуватися.

У замку з’являються привиди, лунають серед ночі якісь голоси, 
а лісом у темряві проносяться вершники з дикими криками — 
це полює король Стах, підступно вбитий дуже давно на полю
ванні своїм другом із роду Яновських: Стахова помста переслі
дує цей рід, і має загинути й остання з нього, молода «господи
ня Болотних Ялин Надея Яновська». Ставши несподіваним і не 
дуже бажаним гостем цього понурого місця, Андрій Білорецький 
спершу хоче податися далі, але потім, заінтригований, вирішує 
з’ясувати, що ж діється, а зрештою відчуває відповідальність за 
долю Надеї. На власний ризик, а потім за підтримки кількох 
нових друзів він проводить свого роду приватне слідство, по
чавши здогадуватися, що хтось зазіхає на маєток і родовий герб 
Яновських. За всіма канонами доброго детективу, поступово 
одні за одними відпадають різні здогади й нібито дуже ймовірні 
версії, аж поки розгадку не знайдено там, де її найменше споді
валися. Все це, звісно, добре відомий спосіб тримати в напрузі 
читача, але скористатися з нього може тільки вправний майстер 
жанру, яким і виявив себе Володимир Короткевич.
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Але він досягнув ще й іншої, набагато важливішої для себе, мети: 
за допомогою складної сюжетної інтриги ввів читача у світ ста
росвітської білоруської «глибинки», сповнений глухої боротьби 
темних пристрастей і людяних почувань, — і цей світ став пред
метом рефлексій внутрішньо близького йому героя.

Андрій Білорецький, напевне, не випадково по закінченню універ
ситету обрав фах фольклориста. Тут варто дещо пояснити. Хоча 
час дії в повісті точно не означено, але, судячи з усього, це дру
га половина XIX століття. Вона саме й була періодом посилено
го інтересу до білоруського фольклору, систематичного збиран
ня його та вивчення. Парадоксальним чином до цього спричи
нилося посилення ідеологічної експансії царизму на польських 
землях. Одразу після придушення польско-литовсько-білорусь- 
кого повстання 1863 року царський режим, в очах якого це пов
стання було суто польською справою, поставив завдання: зміц
нити своє панування на західних землях відповідним ідеологіч
ним, релігійним, культурним наступом; на допомогу шестистам 
тисячам штиків послано православного попа і казенного вчи- 
теля-русифікатора. М. Катков розгорнув офіціозну програму 
«нравственного завоевания западного края России». Частиною 
цієї програми була так звана «наукова навала» на Білорусію: 
псевдоетнографічні й псевдофольклористичні експедиції та ко
місії, «наукові» праці (Кояловича, Батюшкова та ін.) у цілко
витій згоді з концепцією Каткова мали довести, що ніякого бі
лоруського народу не існує, що білоруси — ті самі росіяни, 
тільки зіпсуті польським впливом. Однак, усупереч розрахун
кам ініціаторів цієї «наукової навали», справа незабаром набра
ла іншого характеру. Як реакція на неї, пожвавився серйозний 
науковий інтерес до Білорусії, до збирання й дослідження ет
нографічних та фольклорних матеріалів долучаються сумлінні 
вчені та літератори. Справа набирає широкого розмаху й стає 
на поважний науковий ґрунт. У цій роботі поряд із білоруськи
ми поетами (особливо Я. Лучиною) й літераторами брали участь 
і російські та білоруські етнографи й фольклористи — Є. Кар- 
ський, Тишкевич, f. Носович, Никифоровський, Є. Романов,
М. Дмитрієв, П. Шейн, П. Безсонов, А. Дембовецький, П. Гіль- 
дебрандт, П. Ш пилевський, М. Федоровський, А. Сержпутов- 
ський та інші. Помітною культурною подією став вихід (1870) 
у Петербурзі «Словаря белорусского наречия» І. Носовича, що 
містив понад 30 тисяч слів. Причому, якщо на перших порах 
фольклор колекціонують як екзотичний і мальовничий елемент, 
а пізніше широко збирають як емпіричний матеріал, то зреш
тою розпочинається і вивчення його як відбиття духовного і
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культурного життя народу, як актів народного світогляду в його 
протистоянню світогляду «офіційному».

Здається, саме цієї хвилі патріотичного фольклоризму стосуються і 
поривання героя повісті В. Короткевича — Андрія Білорецького, 
випускника Петербурзького університету. Сам він пояснює це 
так: «Я шукав свій народ і починав розуміти, як і багато хто в 
той час, що він тут, поруч, тільки за два століття з нашої інтелі
генції добряче вибили здатність це розуміти. Тим-то й роботу я 
обрав собі незвичайну — вивчення, пізнання цього народу».

За два роки, каже Андрій, він обійшов і об’їхав Мінську, Могилев- 
ську, Вітебську й частину Віденської губернії. «І всюди бачив 
сліпих, старців, бачив горе свого народу, дорожче за якого — 
тепер я знаю це — у мене не було нічого на світі». Тут молодий 
учений знайшов «етнографічний рай», але мало зрадів такій 
скарбниці. Бо — «Це була візантійська Беларусь! Це був край 
мисливців і номадів, чорних смолокурів, тихого, такого приєм
ного здалеку дзвону церківок над трясовиною, край лірників і 
темноти. Тоді саме підходив до кінця довгий і болісний процес 
вимирання нашої шляхти.

Ця смерть, це гниття заживо тривало довго, майже два століття. 
І якщо у вісімнадцятому шляхта вмирала бурхливо, з дуелями, 
вмирала на соломі, проциндривши мільйони, якщо на початку 
дев’ятнадцятого вмирання її ще було овіяне тихим сумом забу
тих палаців у березових гаях, то в мій час це відбувалося вже не 
поетично і зовсім не сумовито, а бридко, часом навіть мото
рошно у своїй оголеності [...] Це було здичавіння без про
світлення: відразливі, часом криваві діяння, причину яких мож
на було шукати тільки на дні їхніх близько або надто далеко 
посаджених одне від одного очей, очей бузувірів і дегенератів».

Так кінчала колись потужна і гоноровита білоруська шляхта, не 
виконавши своєї історичної місії, зрадивши свій народ і довів
ши його до крайніх злиднів та втрати самоповаги й навіть імені. 
А залишки її колишньої енергії виливалися тепер у дикі оргії та 
чвари, фантазія ж брала на озброєння темні забобони й мар
новірство, — як у цій історії з залякуванням бідної господині 
Болотяних Ялин задля оволодіння маєтком і родовим гербом. 
Це все, що лишилося від шляхетської політики, ідеології, етики.

А чим не поступилася шляхта перед суворим присудом історії, так 
це своєю фізіологією — розгулом і апетитами. «У Дуботовки ми 
зжерли стільки, що вистачило б врятувати від смерті сотню 
Ясиків [...] Одні жерли, як не в себе, інші вмирали під їхніми 
вікнами від голоду». І так скрізь. «Голодному не дають хліба, 
його хлібом годують солдата, який стріляє в нього за те, що він
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г о л о д н и й . Державна мудрість! І ці нещасні мовчать! За які гріхи 
караєшся ти, мій народе, за що тебе гонить по своїй же рідній 
землі, як осінню листву? Яке заборонене яблуко з’їв перший 
Адам мого племені? [...] Невже такий забитий, такий мертвий 
мій народ?»

Це, звичайно, хвилина розпачу — хоч таких хвилин, і годин, і днів, 
і років багато. В кожного, хто живе не собою лиш. Тамуючи 
розпач, Андрій Білорецький у своєму протистоянні тьмі на
сильства знаходить таки спільників серед тих, хто зберіг людяні 
почуття. І великою радістю для нього було знайти рідну душу в 
особі Светиловича, колишнього студента Київського універси
тету, виключеного звідти за участь у вшануванні пам’яті Шев
ченка (враховуючи час написання повісті: 1964 рік, можна при
пускати тут натяк на тогочасні події в Києві, про які Короткевич 
добре знав). Коли в поліції записували національність затрима
них, білорус Светилович відповів: «Пиши: українець». І йому 
Білорецький: «Добре сказано [...] Одна така відповідь варта де
сятка куль. І це означає, що проти спільного ворога — всі. 
Немає ніякої різниці між білорусом і українцем, коли над спи
ною висить нагай».

Уміння вибудовувати складний детективний сюжет Володимир 
Короткевич продемонструав ще раз у романі «Чорний замок 
Ольшанський». Але тут заплутана інтрига має інший характер, 
і шукати розгадки доводиться не так у житейській крутанині, 
як у старовинних фоліантах і в тайнописі невідомого злочинця 
(хоч бібліофілія зіграла деяку роль і в «Дикому полюванні коро
ля Стаха»). Історик і знавець стародруків Антон Космич заціка
вився, коли й куди поділися історичні коштовності з колись 
славного, а тепер напівзруйнованого й занехаяного замку Оль- 
шанського. Діється вже в радянські повоєнні роки, але й тут 
Космич розпочинає власне розслідування, як колись Андрій 
Білорецький. Знов-таки: відпадають одні припущення, з’явля
ються нові; виток за витком розкручується спіраль пошуку. 
Космич мусить розгадувати криптограми, читає стародруки й 
рукописи, в яких може бути зашифрована таємна інформація, 
що нею скористалися злочинці. Тут авторові стала в пригоді 
його неабияка обізнаність зі старою білоруською літературою, 
віртуозне прочитування заплутаних текстів, анаграм тощо. Увесь 
цей текстовий шар набуває самостійної культурної цінності.

Зусилля добровільного детектива зрештою сконтактовуються з офі
ційним розслідуванням, яке виводить на слід нащадка аристо
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кратичного роду, що маскувався під вигаданим прізвищем, та на 
грабіжницьку діяльність відомства Розенберга.

Зрештою, це теж один із аспектів теми історичних втрат Білорусії, — 
«гірко стало моєму білоруському серцю», як писав герой повісті 
«Дике полювання короля Стаха» Андрій Білорецький у своїй 
передмові до «Білоруських пісень, балад і легенд» (у романі «Ко
лосся під серпом твоїм» автором цієї праці постає Олесь За- 
горський — свого роду двійник Андрія Білорецького).

Серед постійних мотивів історичних повістей та романів Володи
мира Короткевича — мотив віри народу в прихід справедливості, 
віри неодноразово зрадженої, дедалі слабшої, але не вигаслої 
остаточно: має ж об’явитися збавитель — або мужицький цар, 
або новий Христос, селянський (щось віддалено подібне до того, 
що озвалося колись у Тичини: «Народить Вкраїна свойого Мой- 
сея — не може ж так буть!»). Дуже своєрідно розгорнуто цей 
мотив у романі «Христос приземлився в Городні» (1966). Власне, 
це не так історичний роман у звичному значенні терміна, як гро
тескно-фантастична візія, спрямована в минуле. Підзаголовок — 
«Євангеліє від Іуди» — мав натякати на апокрифічний характер 
розповіді (насправді швидше химерний, ніж апокрифічний); 
версія про таке євангеліє (не від Христового апостола, а від 
«апостола» самозваного «Христа» роману) лише побіжно зга
дується насамкінець. За епіграф узято рядок із «Хроніки Бєлай 
Русі...» каноніка жмойського Матея Стриковського: «...І на по
чаток панування того Зигмунда Першого був хтось... котрий 
з легковажності якоїсь або скорше з розпачу ім’я і зверхність 
Христа господа собі приписав і привласнював». За цією побіж
ною літописною згадкою письменник побачив атмосферу доби, 
сприйнятливої до містики й авантюр, і розгорнув у бароковій 
оздобі сюжет, подібний до сюжетів «шахрайських романів», за до
помогою якого можна було б, поступово переводячи його в ро
мантично-подвижницьку тональність, — «обійти» всю середньо
вічну Білорусь, дати зріз різних сторін її життя.

Експозиція роману показує дивну строкатість тодішнього білорусь
кого суспільства — не лише з погляду соціальних вимірів, а й, 
сказати б, у рівнях раціональності: розвинене адміністративне 
урядування в містах, наявність формального законодавства й 
судочинства уживалися з безформністю реального побуту; віра — 
із бузувірством; добрі звичаї — із забобонністю; історичні спо
гади — із забуттям. Гострі колізії спричинив наступ на Білорусь 
католицтва у його найвойовничішій формі — єзуїтизму: діяль
ність посланців Ігнація Лойоли, що вишукували єретиків, схиз
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матиків, дисидентів. Усе це -  на тлі злиднів основної маси 
люду, різних пошестей та незвичайних природних явищ — по
роджувало апокаліптичні страхи, чутки то про друге пришестя 
Христа, то про Чорнобога і т. д. Романіст подає все це в досить 
очудненій манері, змінюючи інтонації, нібито цитуючи літопи
си та документи або імітуючи їхній стиль, зіставляючи різні 
свідчення про одні й ті самі події, свідомо вкидаючи в роз
повідь або мову персонажів дисонуючі анахронізми, щоб їх 
іронічно прокоментувати, тощо — таке враження, що він перед
бачив моду на постмодерністський наратив, до якої тоді в літе
ратурі соцреалізму було ще дуже далеко. Таким чином він 
підготував читача до солідарного сприйняття нафантазованих 
подій, за якими, одначе, стояла таки незаперечна реальність на
ціонального буття.

...На місто Городню насунула мишача навала — тисячі зголоднілих 
через посуху мишей посунули до купецьких гамазеїв, спустошу
ючи запаси городян. Судити мишей зібрався церковний сине
дріон — кардинал Лотр, капелани й мніхи, у присутності війта, 
бургомістра й православного священика-схизмата. Такі суди, ві
дома річ, були за середньовіччя звичним явищем, як і сатира на 
них у часи пізніші. Володимир Короткевич сповна скористався 
з можливості саркастично описати хід судового засідання з його 
ретельним дотриманням усіх формальностей за сміховинної не
відповідності бундючної риторики суддів — безглуздості спра
ви. Але є тут і свій підтекст. Суворий вирок мишам мав показа
ти міщанам дбання апостольської церкви про них і «розрядити» 
гнів голодної людності.

У цій фантасмагорійній атмосфері поширюються чутки про близьке 
вже друге пришестя Месії. І саме тоді в поле зору екзальтованого 
люду потрапляє вертеп провінційних лицедіїв — із «Христом» 
та його «апостолами». Так нещодавній спудей Юрась Братчик 
несподівано для себе опиняється в ролі «Христа» вже не у вер
тепній виставі, а в житті. Спершу він розгублений і безпомічний, 
але поступово «втягується», освоюється, нахабнішає... і, зреш
тою, «облагороджується» — переймається можливістю зробити 
щось добре для людей.

На мій погляд, Володомир Короткевич обрав досить ризиковану 
версію теми. Тут легко було збитися на ординарне «просвітни
цьке» викриття клерикалізму й церкви, на антирелігійну сатиру 
радянського типу або щось подібне до знаменитого фільму 
«Свято святого Йоргена». Спочатку оповідь небезпечно набли
жається до фарсу — особливо в сценах імітації «чудес», яких 
вимагає від «Христа» знавіснілий люд. Але в міру розгортання
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сюжету, коли лицедії, змушені тікати від переслідування інкві
зиції, проходять село за селом усю Білорусію, бачать біди наро
ду і намагаються чинити по справедливості, як того чекають від 
них люди, — перипетії їхньої вимушеної авантюри набувають 
інакшого характеру. Авантюра переростає в місію.

У передмові до видання: Володимир Короткевич. Твори в двох то
мах, К., 1991 — Михайло Слабошпицький зазначає, що «крити
ка вже порівнювала «Христос приземлився в Городні» з «Гар- 
гантюа та Пантагрюелем» Ф. Рабле, «Легендою про Уленшпігеля» 
Ш. де Костера, «Кола Брюньйоном» Р. Роллана, знаходячи жи
вий перегук роману білоруського письменника з цими видатни
ми творами, в яких яскраво змальовані неповторні національні 
характери, в яких розкотисто лунає невмирущий сміх народу» 
(с. 10). Попри чимале перебільшення, такі асоціації небезпід
ставні, принаймні в тому сенсі, що естетична аура названих 
класичних творів жила в мистецькій пам’яті В. Короткевича. 
Скажімо, свідома «гра» на змішуванні високого й низького 
стилів, на стильових дисонансах напевне ж озивалася на досвід 
Франсуа Рабле; а нотки героїчної тональності, що з’явилися під 
кінець у поведінці Юрася Братчика, нагадують, хоч і віддалено, 
пафос нідерландського месника. Має значення й те, що в обох 
випадках ідеться про ту саму середньовічну добу та схожі колізії 
клерикального характеру. Залучати ж до порівняння Ромена 
Роллана з «Кола Брюньйоном», мені здається, менше підстав — 
там «чистіший» стиль і зовсім інша патетика народного харак
теру та народної мови.

«Апостольський» рейд лицедіїв та їхніх спільників землями Білорусії 
стає способом широкого розгортання картин життя різних 
верств народу, бідувань селянства, загроз, які спадають на рід
ний край, — безчинства інквізиції, наскоки татарських загонів. 
Поступово «селянський Христос» та його «апостоли» перейма
ються болем за землю білоруську (яку хотіли б перетворити на 
«землю справедливості») й почуттям покликаності, а їхній гурт 
обростає простолюдом, готовим разом із ними боротися за 
справедливість. І коли інквізиція все-таки схопила Братчика й 
засудила до страти на хресті, — друзі його рятують.

Однак — знов-таки — доводиться сказати, що картина «хресної до
роги» Братчика на місце страти (як і перед тим — його «нагірна 
проповідь») вельми ризикована і виглядає коли не як вульгари
зація чи мимовільне пародіювання, то як десакралізація ка
нонічного євангелійного сюжету. Чи це фантазія на тему: що б 
могло статися, якби апостоли збурили люд і визволили Христа?



Варіант народно-повстанської візії «другого пришестя»? Та, зДа- 
ється, тут усе-таки більше легковажності в інтерпретації релігій
ної теми, ніж філософськи наснаженої сатири ми інтелектуаль
ного піднесення понад «міфи» (для цього риторика Братчика 
все-таки вторинна). Це трохи дисонує із схильністю романіста 
до поважливого і солідарного використання біблійної символі
ки в багатьох інших епізодах.

Власне, таким промовистим символом є і патетична картина «сів
би» у фіналі роману, коли врятований від розп’яття «Христос» 
та його «апостоли» віддалися божій справі: «Широко, рівно ля
гало в ріллю зерно [...] А сівачі піднімались на вершину горба, 
як на вершину земної кулі. І першим ішов назустріч низькому 
сонцю Христос, ритмічно розмахуючи руками. 1, готове до но
вого життя, падало зерно в теплу, пухку землю.

Вийшов сівач сіяти на ниви свої».

...Центральне місце в творчості Володимира Короткевича посі
дає роман «Колосся під серпом твоїм». На відміну від інших 
творів цього автора на теми минувшини, тут маємо історичну 
епопею в класичному каноні,— хіба що кілька пристрасних 
ліричних відступів, у яких на голоси персонажів накладаєть
ся голос автора з XX століття, трохи «очуднюють» часову пер
спективу.

Роман В. Короткевича підкреслено полемічний щодо тлумачення 
образу білоруса в дореволюційній (а почасти й радянській) бе
летристиці, публіцистиці, історіографії. Річ у тім, що в минуло
му склався літературний стереотип білоруса, в якому підкрес
лювано пригніченість та упослідженість. Автори, вражені гли
биною страждань білоруського народу, часом лише це й бачили. 
Дехто зі щирого співчуття, а дехто з погорди малював образ 
затурканого, звироднілого народу, що майже втратив людські 
риси. Вже Янці Купалі та Якубу Коласу, найбільшим представ
никам нової білоруської літератури, доводилося протестувати 
проти такого однобічного, спотвореного і, зрештою, образливо
го (попри суб’єктивні наміри авторів-«співчутливців») тракту
вання. Пізніше цю полеміку запально підхопив видатний біло
руський прозаїк І. Мележ. У близькому до Я. Коласа та І. Ме- 
лежа дусі продовжує цю полеміку В. Короткевич, збагачуючи 
її специфічними мотивами (зокрема — почасти переглядаючи 
роль старої білоруської аристократії).

Роман присвячено антикріпосницькому й антицарському рухові на 
Білорусії в 1861—1863 роках, що вилився в повстання — складову
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частину т. зв. польської революції, а насправді польсько-литов- 
сько-білоруської. Як В. Миколайтісу-Путінасу боліло недоба
чання литовського чинника й литовської історії взагалі, так 
В. Короткевичу — білоруського. Хоча можна сказати, що будь- 
яка спеціальна тематична спрямованість була йому завжди за
вузька, і завжди перед його художнім зором були земля і час, де 
жили, почували, мислили, сперечалися, страждали, ворогували, 
перемагали й гинули його далекі й близькі предки. А ті або інші 
історичні події, навіть дуже важливі, — це віхи в долі землі та її 
людей.

Крізь увесь роман проходить кілька символів, що структурують опо
відь. Це — Дніпро, який не тільки панує у цьому топосі ланд
шафтно, а й є емоційним, історичним, міфологічним осереддям 
життя народу і навіть дає ім’я його землі: Придніпров’я — ім’я 
це у своєму змістовному наповненні має велику традицію волі, 
звичаєвого права і спогадів про самобутність, яку нелегко було 
викорінити напасникам та асиміляторам. Блискавки, що тріпо
тять «у чорних глибинах Дніпра», скидатимуться догори, і колись 
потече у небо «розпалена вогняна ріка»...

Другий символ — білий кінь надії, мрії, поривання до перемоги. 
Вперше він з’являється як «білий жеребчик» у релігійній пісні, 
що дід Когут співає дітям. Дуже долягали Богові плачі та стого
ни з Придніпровської землі, і Бог послав Миколу з Касяном, 
щоб розібралися. Касян тягнув за панів, а Миколі набридли 
скарги селянські. Проте коли вони зустріли худющу, як мара, 
кобилу, що ніяк не могла ожеребитися і просила їх допомогти, 
жалість перемогла в Миколі гидливість; лишивши Касяна грі
тися коло вогнища, він прийшов на допомогу худобині, — на 
світ з’явився білий жеребчик. Бог за це призначив Миколі два 
свята щороку, а Касянові — лиш одне в чотири, у високосний 
рік. Серед дітей, які слухали спів старого, був і малий Олесь — 
спадкоємець старовинного князівського роду Загорських, від- 
данний на кілька років до селянської сім’ї Когутів для вихован
ня — за старовинним звичаєм «дядькування». Білий жеребчик 
від замученої кобили запав йому в душу, несвідомо він сприй
няв цей символ; повернувшись додому, він маритиме білим ко
нем, «конем святого Миколи» («Ах, як не відступав від Олеся 
всі ці дні білий кінь! І все це було як сон. І ось тепер він сам, 
Олесь, ішов з білим конем у якусь блакитну далечінь»), матиме 
його і через роки з’явиться на ньому в один із фатальних мо
ментів народного бунту... Але цей білий кінь, «кінь святого 
Миколи» — він і у свідомості селянства. «Росте білобожий кінь! 
Як не підтримаєте його — у пеклі вам бути! Божого жеребчика
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якщо не підтримаєте — у пеклі вам бути! Продасте його — не буде 
вам щастя!» — гукає до люду «Марта з Покивачевого млина», 
учасниця «таємних молінь».

Ще один символ — старезна груша, край наділу селянської родини 
Когутів, на правому березі Дніпра, хвилі якого з року в рік її 
підточували, так що надходив її останній час — здавалося, кож
ної наступної весни. Та вона стояла — силою власного коріння, 
«у власних руках тримала життя»:

«І за нею була земля, а перед нею течія, і наступна повінь повинна 
була кинути грушу у хвилі, і їй варто було б підготуватися до 
смерті. Але вона не знала цього, вона цвіла.

І пелюстки падали на бистрину ріки».
Це — як символ непіддатливого татарника в «Хаджи-Мураті» 

J1. Толстого...
Але тепер, прийшовши на пам’ятне з дитинства місце, Олесь За- 

горський уперше не побачив груші: «Де вона тепер? Олесь ди
вився під кручу і нарешті побачив те місце. Під кручею розтав 
сніг, і в проталині чорніло щось довге. Мертвий стовбур зане
сеної піском груші».

Це вже у фіналі роману. Нищівна сила часу? Фатальна приреченість 
усякого життя перед невблаганними стихіями? Просто знамен
ня великої тривоги й застороги? Тоді звернімося до ще одного 
символу роману — власне, головного, який дав йому й назву. 
Після повернення сина в сім’ю батько, князь Юрій Загорський, 
розкриває йому вісімсотлітню історію роду і приводить на руї
ни поганського капища, поруч із княжими гробівниками. Тут 
він показує йому великий камінь, центральний у святощах того 
капища. На одному його боці був вирізьблений образ доброго 
пастиря, який несе на плечах агнця, на другому — жмут колос
ків і серп місяця над ними. «А тепер уяви, — каже батько, — що 
сорок довгих людських життів лежить поміж тобою і цим пас
тирем. Сорок. А ти сорок перший. [...] Це ті, що були до нас, 
і ми, а також ті, що ще будуть. І кожному наступному важче, бо 
він несе більший тягар. Будуть і ті, яким стане нестерпно тяж
ко, і я молю Бога, щоб це був не ти. Тому що ніхто не уникне. 
Кожен повинен буде нести на раменах слабшого, його біль і 
його кривду. Хто цей слабший — кожен вибирає сам. Друг, 
віра, жінка або ще щось — поки що невідоме. А тепер поглянь: 
на іншій грані ще стародавніші риси. Молодик — це серп, а ці ось 
волохаті тростинки — колосся. Хто жатиме — про це мовчать 
роки і мовчать століття. Ніхто ще не додумався, бо той, хто їх 
викарбував, помер і не скаже... Посидь хвилинку, сину, подумай 
або просто помовч».
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Це таїна часів минулих і майбутніх, це грізний присуд людській 
суєті й зарозумілості, це невідомість жнив і жниварів: хто, коли, 
для чого...

Дух цієї великої тривоги витає над землею й людьми роману, оборо
няючи їх від однозначності присудів...

Володимир Короткевич не просто полемізує із незнанням і знева
жанням білорусизни — таке враження, що він, вийшовши на 
великий простір минувшини свого народу, закоханий у старо- 
князівську Білорусь і зачарований нею. Це вже й трохи інакші, 
ніж раніше, акценти в темі білоруської шляхти. Рідкісний у 
радянські часи приклад цілковитого визволення з вульгарно- 
соціологічних схем та імперських історіографічних догматів!

Справді, значна частина тексту роману — це екскурси в часи, коли 
тон життю на Придніпров’ї задавали старі білоруські роди. 
І Короткевич знаходить у цих часах чимало такого, за втратою 
чого доводиться жалкувати. Це, наприклад, згадуваний уже 
звичай «дядькування», коли родові аристократи віддавали дити
ну — майбутнього спадкоємця — в селянську сім’ю на кілька 
років, нічим про себе не нагадуючи і тій сім’ї не допомагаючи, 
а тільки потім щедро сплачуючи їй «покормне» і «дядькове». 
Мета була в тім, щоб малий спадкоємець запізнав усі тяготи й 
радощі селянського життя, засвоїв звичаї, набув досвіду й про
стих умінь — це нібито мало краще підготувати його до майбут
ньої ролі господаря своїх земель і можновладця серед можно
владців. Може, й так. У всякому разі, кілька розлогих розділів 
першої частини роману присвячено життю князеняти Олеся у 
міцній селянській сім’ї Когутів, яка теж шанує свій рід і має 
свої традиції. Він збратався з Андрійком та Павликом Когутами, 
і їхня дружба триватиме й тоді, коли життя відновить соціальну 
дистанцію між ними.

Серед чеснот старокнязівського роду Загорських — Олесевого діда 
й батька — в романі наголошено їхнє почуття станової та осо
бистої гідності, що забезпечує незалежність поведінки й су
джень навіть із ризиком небезпеки для себе (зокрема, мовляв, 
у стосунках із російською владою; Олесів дід, Вежа, навіть за
знав ласки Катерини, але не прийняв її дарів), — і так само по
чуття справедливості, що стосовно кріпаків (а їх у Загорських 
29 тисяч душ!) означало раціональніше господарювання й м’як
ше, ніж зазвичай, поводження, а в часи назрівання селянської 
реформи — і наполягання на варіанті повного визволення крі
паків. Можливо, за цим стояв не лише патріотичний сенти- 
мент, а й мотив економічної доцільності. Втім, аристократичне 
благородство має деякі особливості, які трохи дисонують з оче-
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видним захопленням автора. Маю зокрема па увазі романтичну 
історію взаємин молодого князя з артисткою кріпосного театру 
Геленою. Вперше ще підлітком Олесь побачив її в якійсь виставі 
і, не стримавши свого захоплення, щось голосно вигукнув на її 
адресу. Всі були зворушені майже дитячою безпосередністю, 
а Олесів дід вирішив дати їй волю з певним забезпеченням. 
Минуло кілька літ, і їхні долі перетнулися. Гелена живе і почут
тям вдячності, і чимось глибшим — певно, любов’ю до юного 
князя, красивого й благородного; Олесь же, у глибокій душев
ній травмі від розриву, через непорозуміння, зі своєю коханою, 
теж прихиляється до Гелени. Не спрощуватимемо цю складну 
психологічну колізію. Скажемо тільки, що коли Гелена завагіт
ніла, вона вона відкинула пропозицію про шлюб, заборонила 
Олесеві взагалі мати якийсь стосунок до неї та до майбутньої 
дитини (а народиться в неї двійня), натомість потай від Олеся 
пішла до його колишньої нареченої і переконала її помиритися 
з Олесем! Дуже сентиментальна історія, і можна сприйняти мо
тиви Гелени: на свою вдячність Загорським не хоче кинути тіні 
претензією на породичання; любить Олеся так, що готова по
жертвувати своїм щастя заради більшого щастя для нього. Але 
Олесь приймає цю жертву! Як майже зрозуміле! Що ж, можна 
по-різному оцінювати цей крок... Зрештою, це лиш одна, і аж 
ніяк не головна із сюжетних ліній роману.

Білоруське шляхетське коло далеко не однорідне. Гострі колізії ви
никають між родовитою шляхтою і чиншовою; між тими, хто, 
як Загорські та їхні друзі, дотримуються старої доброзвичай
ності, і тими, хто, як такий собі Кроєр, безкраю загониться у 
поміщицьку сваволю; між уніатами і православними (хоч і обе
режно, але говорить В. Короткевич про політику насильниць
кого повернення уніатів у православ’я, що її провадила царська 
влада).

Особливістю ситуації на Придніпров’ї було те, що в містах діяло 
магдебурзьке право, а в маєтках почасти зберігалися залишки 
звичаєвого права, яке мало регулювати майнові та побутові сто
сунки і таким чином могло б обмежувати сваволю землевласни
ків. Це відрізняло Придніпров’я від власне Росії, на що й поси
лалися прихильники «ліберальнішого» шляху в упорядкуванні 
селянського життя.

Звичаєве право велося ще з литовських часів, і його небезпечно 
було зовсім ігнорувати, та й для російського уряду це була пев
на противага шляхетським пориванням до колишніх «вольнос
тей». Були й інші особливості в соціальній структурі білорусь
кого суспільства з його рудиментами історичної старосвітчини.
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«Придніпровські селяни завжди були зухвалі, з якимись аж ко
зацькими нахилами. Роль розчину в цій неспокійній діжці 
відігравали незалежні від панів кола і групи: колишні пастухи 
королівських черед, скупо нагороджені грунтом при поділі; 
панцирні бояри, або колишня прикордонна варта, перед якою 
раніше запобігав сам король; населення багатьох заможних 
міст, в яких остерігалися забрати Магдебурзьке право; могутні, 
всюдисущі общини баркалабівських та кутеянських старців».

Але звучить у романі — дисонансом — і інший мотив: тяжкої пра
ці, стражденності селянства, заклятості землі, яка йому не на
лежить. «Поля. Поля. Поля. Безліч разів омиті селянським по
том і мужицькою кров’ю. Немає на них місця, на якому не 
ступала б нога селянина, над яким не просвистів його серп, не 
заспівала коса, не стьобнув батіг. “А до межі, женці, до межі. 
А на межі осавул”. Жовчю селянською, злістю селянською ди
хаєш ти, заціпенілий просторе полів. Чому це так? Хто закляв 
тебе? Доки будеш ти рабинею, земле?!»

Цю землю заклято і в іншому значенні: вона не має імені. Тобто: 
ім’я є, але воно забуте, наче його й не було. Показуючи Олесеві 
родовий могильник, батько казав йому: «У інших є ім’я — у нас 
нема нічого, крім могил». Згадуючи цю розмову, Олесь звер
тається до свого діда, який не раз провадив із ним глибокодум
ні бесіди про життя: «Та ні, ні. Є ім’я. Не самі могили. Ім’я 
також є, забуте, постаріле. Але ж є». Це ім’я — Біла Русь. Але 
дідові воно очужіло. «Ще чого. Ми — придніпровці. А слово це 
“Белая Русь” — остаточно застаріле, вельми давнє слово, чима
ло років ніде ти його не зустрінеш». Чому? — питає онук. 
«А тому, що нікому до цього клопоту нема. Про інше треба 
думати». Про що? «Ну, хоча б про те, що придніпровські дво
ряни стали лакизами, що немає більше у Придніпров’я ні сили, 
ні розуму, ні гонору. Що ми вимираємо».

Тут окреслюється одна із суперечностей між старою родовою шлях
тою, опозиційність якої живиться спогадами про колишню свою 
потугу і феодальними сентиментами, та тією частиною молод
шого покоління, серед якої визріває розуміння Білої Русі як 
історичної нації і яка з національним визволенням, національ
ним самоствердженням пов’язує і визволення селянства, скасу
вання кріпацтва.

Голос цих майбутніх повстанців звучить у своєму колі. Водночас 
інші голоси лунають на різних дворянських зібраннях, де дис
кусії доходять до межі бійки.

Особливої гостроти суперечки набувають під впливом чуток про 
можливе скасування кріпосного права, а потім під час обгово-

782



MEPUQIRH ...." ................. ~ AIT
рення проекту селянської реформи. Описуючи перебіг Д в о 
рянських зібрань, романіст подає весь спектр думок, що тоді 
вирували, показує конкретні економічні інтереси, що за ними 
стояли, стереотипи станового мислення консервативної біль
шості, безуспішність спроб далекоглядніших, патріотичних 
діячів примирити різні сторони. А тим часом наростає гнів об
дурюваного кріпосного селянства, серед якого поширюються 
відомі чутки про те, що пани підмінили справжню цареву гра
моту; то там, то там спалахують сутички і проливається кров... 
Картина та сама, що й по всій Російській імперії...

Молодий князь Олесь Загорський опиняється в центрі пристрастей. 
Під час навчання в Петербурзі він зблизився з польским ре
волюційним колом, зокрема з Домбровським і Падлевським, 
і подружився з Кастусем Калиновським — майбутнім керівни
ком білоруських повстанських загонів. Загорський бере участь 
у суперечках про форми майбутнього співжиття Польщі, Лит
ви й Білорусі, стаючи по боці Кастуся Калиновського, який 
не погоджувався на розчинення білоруського і литовського руху 
в польському: «...При словах “непорушний”, “неділимий”, “єди
ний”, коли їх говорить сильніший, справжніх людей тягне роз
бити неподільність, зруйнувати непорушність. Бо це замаско
вані кайдани рабства [...] За такого стану речей навіть між бра
тами росте почуття ворожості, а часом і ненависті. Самостійність 
і можливість розпоряджатися собою як хочеш — ось найкра
щий ґрунт для братерства». Зрозуміла річ, що такі пасажі, — а їх 
у романі багато, — бувши адекватними обговорюваним істо
ричним ситуаціям, водночас звучали як алюзії на відомі ра
дянські ідеологеми. Повернувшись на батьківщину, Олесь Загор
ський бере участь у підготовці повстання на місці, підтримує 
зв’язок із Кастусем Калиновським; листи від нього є в романі 
способом розгорнутої мотивації повстання. В романі озиваєть
ся широкий суспільно-політичний та ідеологічний контекст по
дій, європейський вимір якого сягає від Наполеона до Фур’є і 
Гарібальді, а слов’янський — від Лелевеля до Міцкевича, від 
Радищева до Герцена й Чернишевського. І є Шевченко — його 
згадується в романі чи не найчастіше; майбутні повстанці апе
люють до нього як до свого безумовного спільника, а Кастусь 
Калиновський має довірливу розмову з ним (нафантазовану: 
відомостей про особисті зустрічі Шевченка з Кастусем Кали
новським немає; а от із його братом Віктором Тарас Григорович 
був знайомий і зустрічався).

Втім, є ж і П. Валуєв, і брат повішеного декабриста М. Муравйов, 
який незабаром дістане незмивний титул «вішателя» (його
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знамениті слова, що ввійшли в історію: «Я не з тих Муравйових, 
яких вішають, а з тих, які вішають»), і розповіді солдат про 
«падлючу війну» в Чечні...

Становище Олеся Загорського на батьківщині складне, в його по
ведінці є неминуча суперечливість. Беручи участь у підготовці 
повстання, він водночас боїться передчасних виступів, які мо
жуть погубити справу (втім, це не його особиста позиція, грун
товна підготовка повстання була розрахована на три роки), 
прагне загасити непередбачені конфлікти («П’ять сіл проти ім
перії!.. Ні, це треба спинити»), конфронтує з непогамовними 
стихійними бунтарями, як-от Корчак, що хотів би «їх усіх — під 
корінь... паненят, княжат...». Контактує з представниками вла
ди, щоби запобігти пролиттю невинної крові; у всіх цих зусил
лях він використовує немалі можливості, які в царській Росії 
давав аристократичний титул...

...Олесь Загорський здобував у Москві (!) зброю для повстанців. 
Поки що йому не довелося показати своє вміння володіти 
нею. Але є в нього й інша зброя — перо. Йому запало в душу 
напучення брата Кастуся Калиновського історика Віктора: 
«Жаб нехай інші препарують. Твій обов’язок — почати бо
ротьбу за слово. Словник. Письменство. Мова. Для всіх, що 
покинули. І для всіх, хто в хатах без світла. При скіпках». 
Олесеві відкриваються забуті або зневажені скарби білорусь
кої історії, культури, він знайомиться з творчістю тих, хто 
творив літературу рідною мовою: Ян Барщевський, Сиро- 
комля, Дунін-Марцинкевич, Кондратович (мотив емансипа
ції «селянського наріччя» — рідної мови — один із наскріз
них у романі)... Він відвідує лекції в Петербурзькому універ
ситеті, бере участь у суперечках із відомим реакціонером 
слов’янофілом професором Платоном Руніним (присвячені йому 
сторінки звучать як сатира на офіційне слов’янофільство), стає 
улюбленим учнем видатного славіста Ізмаїла Срезневського, 
захищає дві дисертації: історичну («Селянська війна 17 століття 
на території білоруського Придніпров’я») та філологічну («При
дніпровські пісні, сказання і легенди»). Звичайно ж, герой ро
ману думає про розширення параметрів жаданого національно
го відродження. У фіналі роману читаємо його вірш, писаний 
напередодні повстання, під впливом хвилі високого зворушен
ня, — він звертається до батьківщини: Білорусі.
Чим прогнівила ти Бога? І чим розізлила,
Що на тебе, не оспівану й сотнею строф,
Маятник часу упав, тьма костьольна все

оповила.
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Тьма пробитих долонь і тисяч неправих
голгоф?

Що ти зробила землі — од фіордів до Рима,
Що заливали пожежі тебе, розпинали вітри,
Що помирали в сибірах твої молодії

Багрими,
Що Достоєвські лишали ниви твої і бори?
Хто відібрав твою пам’ять, моя ти кохана,
Що упродовж всіх віків, забуваючи муки

свої,
Кращих поетів своїх забуттям ти 

смертельним карала,
В кращих пророків жбурляла каміння рої?
Вірю в одне. Коли зло переможуть вже мрії 
І над джерелами зірка Полин та зійде,
Ти на суді — під архангелів труби — відкажеш

Марії,
Скажеш єдинеє слово за всіх на планеті

людей:
«У битвах кривавих, щоб людство

воскресло,
Щоб на полях його воля і мова були не німі,
Мати синів всього людства, я стільки покут

перенесла.
Можна землі дарувати,
Коли я іду по землі».

...Цей мотив жертовної обраності не випадковий у Короткевича. 
У «Сивій легенді» цитуються витримані в стилі скарг біблійних 
пророків «слова вісімсотлітньої давності з прохання білорусь
кого народу на сейм» — «ці слова багато в кого були на вустах»: 
«Всьому світові відомо, в якому був стані славний давній народ за 
кілька років перед цим, а нині він, подібно до улюбленого Богом 
народу Ізраїльського, з плачем про стан свій волає: се ми днесь 
упосліджені, паче всіх на землі живущих, не імами князя, ні вож
дя, ні пророка... і м ’ятемося, як листя по грішній землі».

І Україні ці слова знайомі. Дуже знайомі.
Але Володимир Короткевич не просто транслював нащадкам скар

гу предків. Він показав їхню боротьбу. Енергію збурення рутин
ного порядку речей. Багатство форм життя. Зобов’язливу духов
ну спадщину, яку треба знати, з якою треба йти в майбутнє.

І Нон ПлюЬо > З HPUHUUi
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ЧаКЛ иН - \  ^ численних зустрічей та розмов із Миколою
wnnnKmp>nHi ік \  Лучш ем, звісно ж, далеко не все збереглося 

^  ^  І в пам’яті. Трохи допомагають окремі записи
українського 1 в щоденнику (власне, на щоденник як такий 
СЛООО і  я ніколи й не спромігся — все бракувало часу,
(АА. Л у К О ш )* ^г  але інколи якісь враження записував). Ось під 

датою 6.IV.79 — розповідь Миколи Олексійо
вича про те, як він перед війною вчителював у 

рідному селі Андрія Малишка на Обухівщині, — певно, 
перші його кроки на педагогічній ниві.

Був там, розказував Микола Олексійович, учитель-поляк із дружи
ною, теж учителькою. Польської школи вже не було, то він 
викладав в українській. Здружила їх чи то мандоліна, чи то 
скрипка — часто збиралися, грали. Інколи і в школі, як було 
«вікно», сідали й змагалися — хто швидше скомпонує музику 
на якісь вірші. Микола Олексійович, за його словами, нотну 
грамоту не дуже знав, тож спершу награвав мелодію, а потім 
так-сяк записував. А музичне чуття перебрав, певно, від діда 
(про нього далі).

Зима 1939—1940 років, коли, власне, й відбувалося Лукашеве вчи
телювання, видалася дуже сніжною й лютою. А молодий учи
тель ходив у самому піджаку й без шапки. (Всі, хто знав Миколу 
Олексійовича, пам’ятають, що він ніколи не вдягав пальта, за 
будь-яких морозів, шокуючи і дивуючи тих, хто бачив його 
вперше, — виявляється, ця химера в нього змолоду.) Якось від
кликає його директор школи: «Миколо Олексійовичу, ви ма
теріаліст?» — Так, а що? -  «А чого ж ви поширюєте ідеалізм 
серед населення?» — Як? — «А от послухайте, що кажуть у селі: 
“Він або святий, або з ним нечиста сила, якщо він у такий мо
роз так ходить...”»

Якось за ніч випало снігу на зріст людський — і мороз до 30 гра
дусів. Микола Олексійович не знав, чи будуть заняття, чи ні, 
і вирішив усе-таки піти до школи. Брів снігом — снігу під пахви 
було. А на голові намерзла «папаха»... Той учитель-поляк поба
чив його, затягнув до хати, відпоював чаєм...

* Надруковано в журналі «Сучасність» (1998, № 9).
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Тоді ж розповідав Микола Олексійович про батька й матір. Мати 

жила до 90 років, батько теж майже... «Це я, мабуть, і тримаюся 
тільки за рахунок цієї спадковості...» (нагадаю, був 1979 рік — 
з 1972-го його не друкували, гонорарів не мав, фактично біду
вав, харчувався хтозна-як і ходив у своєму незмінному светрі й 
піджачку).

Про діда: той ніякої музичної грамоти не знав, але сам робив із де
рева скрипки і грав. Прожив 102 роки і до останнього дня пра
цював. Був теслею. В глибокій старості ставити хати вже не 
здужав, але довбав ложки, робив прясла, гребені, різні товкачки 
тощо. Ото піде в ліс, зріже вербу, принесе і сідає за роботу. 
Наробить — несе на базар... Зранку працює, потім пообідає з 
горілкою, трохи подрімає тут же, коло столу, -  і знов працює...
А раз так по обіді задрімав — і не прокинувся...

Ці розповіді про батька-матір та про діда були не просто спогадом, 
а немовби опосередкованим самовитлумаченням, самопізнан
ням, у голосі відчувалися зачудування своїм родом і вдячність 
йому за те, що він був саме таким і щось передав йому, Миколі 
Лукашеві. А й справді — чи не звідти і його життєвитривалість 
за найгірших обставин, і впертість у самостоянні, самобутті, 
і натхнення до праці, і чуття музики й краси у світі...

...Ще один мій «лукашівський» запис (на жаль, не датований) при
падає на ранніший час і стосується розмови про російську «сіль
ську прозу» 60—70-х років, про В. Распутіна, Ф. Абрамова, В. Бе
лова, В. Шукшина... Ось думка Миколи Олексійовича, як я її 
записав (думаю, що дослівно): «Зараз у російській літературі 
вибухнули сибіряки, вологодці... Спочатку намагалися їх трети
рувати, глузували — мовляв, “почвенники”, натякали на реак
ційність Достоєвського... “Сільська література”, “земля”... Але 
тепер доводиться вже рахуватися... І це добре... А то скільки часу 
панувала “южнорусская школа” — одесити... Ще в роки рево
люції вони як узяли в свої руки російську літературу... Тоді во
ни були дуже войовничо-ортодоксальні, нетерпимі... багато 
чого натворили... Хоч і з їхнього числа потім немало потрапило 
в м’ясорубку... Тепер на старості деякі з них хочуть перемалю
вати минуле, виступають у ролі таких мудрих і об’єктивних, 
терпимих... Хочуть показати, що вони не такі були, як про них 
думають...»

...Не пригадую, коли саме і як я познайомився з Миколою Лукашем. 
Таке враження, що був знайомий із ним завжди. Але постійне 
спілкування починається десь із 60-х раків — адже «Орест і 
Пілад» українського перекладацтва і українського мистецького
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слова — Григорій Кочур і Микола Лукаш — були (як і Анто- 
ненко-Давидович) тими, в кого знаходили підтримку і своєрід
ну моральну санкцію починання і дух «шістдесятництва», отож 
і я був причетний до цього кола. До того ж під час тимчасового 
проживання в Ірпені (1964 рік) моя сім’я (дружина Марта, теща 
Ольга Іванівна) зблизилася з сім’ями Кочурів і Паламарчуків, 
став бувати в нас і Микола Лукаш — і цей зв’язок уже не по
ривався.

Кінець 50 — перша половина 60-х років — це був, мабуть, порівняно 
найсприятливіший час для Миколи Лукаша, а може, й для інших 
перекладачів, та й не тільки перекладачів. Хоч уже з 1962 року 
розпочалися хрущовські нагінки на «формалістів» і «абстрак
ціоністів», до гостріших форм силового придушення всякої са
мобутньої творчості справа ще не доходила. І за перекладачів 
ще не взялися. Але з другої половини 60-х років, після арештів 
1965-го, що знаменували новий пік боротьби проти «українсь
кого буржуазного націоналізму», патологічного характеру на
брав партійний нагляд над українською мовою — вже не тільки 
над її функціональною сферою, а й над її лексикою та стиліс
тикою. Все робилося для того, щоби позбавити ЇЇ будь-якої са
мобутності й максимально наблизити до російської — тоді вона 
стане зовсім непотрібною як варіація російської і сама собою 
відімре. У контексті масштабно спланованого процесу «збли
ження», а потім «злиття» соціалістичних націй це вже мав бути 
завершальний етап русифікації, коли державне стискування 
сфери вживання української мови доповнювалося державним 
же «вичищенням» її самої. Офіційні органи друку (а інших тоді 
не було!) публікували статті, в яких засуджувалася ідейно хибна 
і небезпечна практика таких перекладачів, як М. Лукаш, Г. Ко
чур, А. Перепадя, Є. Попович, О. Сенюк та інші, що вводили в 
ужиток «архаїчні» та «маловживані» слова, «діалектизми» тощо; 
в редакції часописів та особливо до видавництв надходили вка
зівки про те, які слова бажано, а які небажано вживати (напри
клад, знаменита усна, але зобов’язлива інструкція про те, щоб 
орієнтуватися на слова, які стоять на першій позиції в російсь
ко-українському словнику, — а на першій позиції, як відомо, 
з усіх синонімів цілеспрямовано поміщалися найближчі до від
повідних російських слів або й кальки з них). У газетах публі
кувалися листи певної категорії читачів, які обурювалися вжи
ванням «незрозумілих» слів, а підібрані певним чином «листи 
читачів», як відомо, мали тоді директивну владу.

Неоціненний внесок і неповторний азарт у брудну справу цькуван
ня кращих українських перекладачів (і не тільки перекладачів)
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зробив одіозний Микола Мещеряк. Талановита людина і сам 
прекрасний перекладач, він, одначе, мав виражену патологію, 
яку я не можу (і не маю права) визначити в медичних термінах, 
але можу схарактеризувати в її житейських виявах: гострий, от
руйний коктейль із цинізму, заздрощів, деструктивної енергії і 
незаспокоєної манії величі, а може — просто відчуття своєї не- 
реалізованості. Компенсацію він почав шукати, використовую
чи кон’юнктуру, у створенні оригінального жанру памфлетів на 
теми перекладацтва та української мови, української літерату
ри, — які поєднували часом влучні спостереження і невичерпну 
в’їдливу дотепність із найбрутальнішими і найцинічнішими лай
ками на адресу всіх невгодних начальству перекладачів, а потім 
і взагалі письменників. Ці листи він роздруковував у великій 
кількості та розсилав на багато адрес в Україні й поза Україну, 
причому часто не від свого імені (бо багато хто з адресатів по
чав відмовлятися приймати пошту від Мещеряка), а від імені 
якогось поважного письменника або від офіційної установи. 
Каламутив літературне життя кілька років, хуліганив просто та
лановито. (Я дуже жалкую, що не збереглися в мене ті лис
ти — їх було багато десятків і вони становили надзвичайно про
мовисте свідчення про цю моторошну добу. Але, певно, в когось 
із багатьох адресатів, принаймні в архівах КГБ, вони збереглися.)

Микола Лукаш був одним із об’єктів бандитської сатири Мещеряка 
і, звісно ж, тяжко її переживав, хоч показував притерпілість і 
збайдужіння до постійної багатолітньої «уваги» звихненого ко
леги по перекладацькому мистецтву.

А скільки довелося терпіти Миколі Олексійовичу від редакторів!
Не від усіх, напевне, бо були ж і чудові редактори, але переважав, 
усе-таки, неповторний, ніде у світі не знаний тип радянського 
редактора, переконаного, що він знає мову краще і за пись
менника, і за перекладача, і за професійного філолога, і всіх 
зобов’язаний «правити», і що більше він «направить», то ліп
ший він редактор і більшого заохочення заслуговує. Пригадую, 
як Микола Олексійович обурювався тим, що «спаскудили», 
за його словами, його переклади Ендрю Аді, Аттіли Йожефа, 
скільки йому довелося воювати за отой знаменитий рефрен:
«А ти собі сьомий будь...»

А Микола Олексійович любив свої переклади. Любив цитувати вір
ші, які щойно (або й давно колись) переклав, тішився їх зву
чанням, підкреслюючи фразеологічні або лексичні знахідки, за 
якими стояв упертий пошук. Але чи не найбільше гордився 
своїми перекладами опер з європейської класики — на замов
лення Київського театру опери і балету ім. Т. Шевченка. (Може,
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тут озвалася і його природна музикальність, про яку я вже зга
дував.) Дуже переживав, коли не встигав якесь замовлення ви
конати вчасно. Оповідав про труднощі цієї специфічної справи. 
І сумно сьогодні бачити, що цей його творчий подвиг забуто, 
проігноровано, змарновано: опери вже не співають українською 
мовою. Величезний культурний здобуток — створення (вперше 
в історії) українських текстів європейських опер, — в який вкла
ли свою натхненну працю Максим Рильський, Григорій Кочур, 
Микола Лукаш та інші майстри слова і який мав служити під
несенню престижу української мови, довести її «артистизм», 
елітарність, здатність висловлювати будь-які нюанси емоцій та 
думки, — сьогодні виявився непотрібним...

Своєрідна дружба Лукаша із «шевченківцями» тривала багато років. 
Доводилося йому і сперечатися з виконавцями — деяким співа
кам і співачкам нелегко давалася українська мова і вимова. 
Пригадую один його жарт, який, щоправда, не стосувався ні 
мистецтва, ні мови. Народна артистка СРСР Лілія Лобанова 
дуже здивувалася, дізнавшися, що Лукаш — не тільки меломан, 
а й футбольний «фанат»: «Як ви можете проміняти оперу на 
футбол?» (Микола Олексійович саме збирався на якийсь матч 
київського «Динамо».) На це Лукаш — великий любитель і май
стер каламбурів — жартома парирував: «Лобанову ніхто не знає, 
а Лобановського — всі знають».

Перекладацьке мистецтво було для Лукаша саме і тільки мистец
твом — мистецтвом співтворення. Він не «калькував» текст, 
а створював його український адекват. Тому мова його пере
кладацьких текстів була далекою від дистильованої, знеособле
ної, інтелігентськи зманіреної суто «перекладацької» мови, до 
якої тяжіло багато російських і українських перекладачів, навіть 
із числа кращих. Своєю чергою, його творче настановлення на 
«розпечатування» всіх лексичних «комор» мови, на залучення 
всіх її стильових шарів і «поверхів», адекватних оригіналові, на
віть якщо це суперечило усталеному, традиційному сприйняттю 
цього оригіналу, — викликало критику не лише з боку людей 
некомпетентних, а й часом і з боку видатних майстрів, як-от 
Леонід Первомайський, прихильник «строгого», суворо дисцип
лінованого перекладацького стилю. Микола Олексійович гаря
че обстоював власне самонастановлення, власне прочитання 
оригіналу. Доводив, наприклад, що Лорка фольклоризував свою 
лексику, стилістику, ритміку і що його треба відтворювати від
повідними засобами української мови, а не «підтягувати» до 
інтелігентської вишуканості, як це робили, на його думку, ро
сійські перекладачі, що набили руку на «інтелектуалізації» пое-
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точних текстів. Або цитував німецькою «Фауста» — ті місця, де 
Ґете вживає «низьку» лексику, і звертав увагу на широчезний 
лексичний і стилістичний діапазон «Фауста», гру різних стильо
вих рівнів у поемі, — що також, на його думку, потребувало 
адекватного відтворення. (До речі, щодо стильового ключа до 
«Фауста» згоди не було і немає. Навіть високоінтелектуалізова- 
ний і цнотливий пастернаківський переклад «Фауста» зазнав 
закидів за нібито зниження стилю — з боку великого стиліста 
Арсенія Тарковського: див. статтю Володимира Базилевського 
«Відкриття “таємниці Адама”, або Наближення до витоків» — 
у ч. 4 журналу «Сучасність» за 1998 рік.)

Один із шедеврів перекладацького мистецтва Лукаша — його «Дон 
Кіхот» Сервантеса. Цей переклад справляє враження чогось 
грандіозного. Лукаш провів колосальну роботу, щоб адекватно 
відтворити один із найбільших творів світової літератури. Пе
реклад вражає неймовірним, раніше не баченим в українській 
літературі лексичним багатством та розмаїттям і витонченістю 
стилістики. Водночас тонко відтворено дух далекої доби, доне
сено відчуття історичної дистанції завдяки, зокрема, вмілому 
й тактовному використанню староукраїнської лексики, сти
лістичних та синтаксичних форм, народної поетики, жаргонів, 
безлічі неологізмів, створених самим Лукашем цілком у дусі 
української мови, так що важко часом збагнути: чи те або інше 
слово перекладач сам «скомпонував», чи виловив у якихось рід
кісних пам’ятках, і часом дивуєшся, чому та або та запровадже
на ним прекрасна форма досі не вживалася.

Перекладацька праця Миколи Лукаша спиралася не лише на фе
номенальну мовну обдарованість, вільне володіння багатьма 
мовами, а й на велику загальну ерудицію та культуру, на грун
товне дослідження багатств і можливостей української мови.
В його багатющій бібліотеці було й чимало раритетів. Роками й 
роками він укладав картотеку української лексики, фразеоло
гізмів, українських відповідників до широковживаних російсь
ких висловів тощо. Сподівався колись усе те систематизувати 
й видати...

Десь у 60-ті роки Микола Олексійович одержав однокімнатну квар
тиру в новому письменницькому будинку на вул. Суворова, 10. 
(До того жив у комунальній квартирі в письменницькому таки 
ж будинку на розі вул. Михайла Коцюбинського і тодішньої 
Леніна.) Щоб якось помістити в невеличкому помешканні 
силу-силенну книжок, яких увесь час прибувало й прибувало, 
Микола Олексійович ліквідував кухню^ демонтувавши й ви
кинувши все обладнання, і заповнив її книжками. В кімнаті не
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було меблів, крім ліжка й стола. Все заповнювали книжки. 
(Не знаю, як він користувався своєю бібліотекою: це був книж
ковий склад, а не бібліотека. Звісно, для такої книгозбірні, як 
Лукашева, треба було виділити відповідне приміщення — адже 
то скарб неабиякої ваги.)

Можливо, тут був не лише «прагматичний», а й психологічний мо
мент: Микола Лукаш мав свого роду ідіосинкразію на всі озна
ки міщанського благополуччя, зокрема, геть не надавався до 
того, щоб готувати собі їжу, і, мабуть, «тотальне знищення» 
кухні мало вбезпечити його від цієї нелюбої справи, було не
мовби символом звільнення від кайданів побуту. Поки його 
друкували і він одержував гонорари (інколи й немалі), все йшло 
більш-менш гаразд: уранці він обходився чаєм, увечері, мабуть, 
також, зате в обідню пору неодмінно йшов до ресторану (най
частіше до «Дніпра») і замовляв добрячий обід, — несподівано 
виявляючи манери неабиякого гурмана, та й широту натури. 
Якщо дорогою йому траплявся хтось із друзів чи добрих знайо
мих, то мусив розділити з ним трапезу. Так тривало до того 
часу, поки не вдарила гроза: виключили зі Спілки письменни
ків, перестали друкувати. Микола Олексійович залишився без 
грошей. Запасів і заощаджень ніяких не мав, бо гроші в нього 
не трималися, про майбутнє (під оглядом фінансів) ніколи не 
думав — жив одним днем. Поволі доля виштовхувала його на 
той самий шлях, що й багатьох інших проскрибованих українсь
ких інтелігентів у найтяжчу пору життя (як-от Юрія Яновсько- 
го наприкінці 40-х) — розпродувати з таким трудом зібрану біб
ліотеку, свій найдорожчий скарб. Зарадити біді намагався Гри
горій Порфирович Кочур, від нього одного Лукаш брав 
допомогу, від інших не погоджувався.

Дружба Кочура і Лукаша була рідкісною і зворушливою. Вони, зда
валося, дня не могли пробути один без одного. До виключення 
зі Спілки Лукаш по багато місяців жив у письменницькому 
Будинку творчості в Ірпені — і тоді або сам просиджував у 
Кочура, або Кочур приходив до нього: у них завжди знаходили
ся спільні перекладацькі та книгарські справи. Коли ж Ірпінь 
відпав, Кочур, приїздячи до Києва (а приїздив мало не через 
день, щоб обійти всі книгарні й накупити нових книжок, які 
потім розсилав за безліччю адрес у різні краї та країни), — не
одмінно відвідував Лукаша. Ми тоді (власне, наприкінці 70-х, 
коли я потроху вертався до літературного життя і став бувати в 
літературних осередках) часто зустрічалися в письменницькій 
книгарні «Сяйво», полюючи на книжкові новинки, і кожні
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відвідини книгарні закінчувалися тим, що Григорій Порфирович 
казав: «А тепер поїдемо до Лукаша».

Ця опіка над Лукашем зумовлена була ще й тим, що той, перебу
ваючи в стані затяжної депресії, шукав вихід у дивній пристрас
ті — до «забивання козла», до «пенсіонерського» доміно. На 
цьому варто зупинитися.

Треба сказати, що періоди депресії бували в Миколи Лукаша й 
раніше, ще до виключення зі Спілки. Причин для цього виста
чало. Як натура дуже чутлива і в своїй чутливості «провісниць- 
ка», він глибоко переживав усі епізоди тодішніх антиукраїнсь
ких кампаній, погромні статті в пресі, звільнення з роботи та 
переслідування, не кажучи про арешти 1965, а потім 1972 року. 
Все це тяжко травмувало його, надовго вибивало з робочого 
настрою. Бувало, що він на місяці й роки припиняв роботу над 
перекладами величезної ваги (як той же «Дон Кіхот»), навіть 
коли видавництва нагадували про порушення строків. Часом це 
виглядало як безвільність, недисциплінованість — так би це й 
було кваліфіковано щодо будь-кого з перекладачів чи літера
торів. Але Лукаш був генієм, яким рухала не вмілість, не воля 
до зусиль, навіть не почуття обов’язку, а те, що зветься натхнен
ням, а натхнення залежить від дуже тонких і важко враховува
них імпульсів...

Пригадую, ми з Григорієм Порфировичем Кочуром не раз обгово
рювали цю таємницю Лукашевої «безвольності» чи Лукашевих 
депресій, не раз говорили і з самим Лукашем. Він приймав усі 
докори і незмінно запевняв, що ось-ось сяде за другу частину 
«Дон Кіхота» або ще за щось. І часом справді спалахував яки
мось жмутом перекладів — чи то з угорських поетів, чи то з 
чеських. Але скільки було гнітючих пауз, скільки було розпуки!

...Так от, про доміно, про «козла». В останні роки це Лукашеве 
захоплення набуло вже не кумедних, а прямо загрозливих роз
мірів. Неподалік від його будинку, в парку імені Ватутіна 
(здається, так він зветься), що навпроти колишнього Будинку 
офіцерів і поряд з Міністерством охорони здоров’я, коло дніп
ровських круч за вказівкою місцевої влади було витесано й 
виставлено в ряд із десяток столів з лавками, спеціально при
стосованих для «забивання козла» — чи не найбільшої втіхи ра
дянського пенсіонера. З ранку й до ночі там стояв азартний 
стукіт «костей», коментований густими потоками колоритно
го жаргону «козлогонів» і супроводжуваний спалахами емоцій, 
які, мабуть, і мисливцям не до снаги. Фантастично-гротескова 
це була картина: у хмарі цигаркового диму, що закриває пано
раму Задніпров’я, серед люто зосередженого гурту підтоптаних
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чоловіків далеко не інтелігентного вигляду — геніальний укра
їнський інтелігент Микола Лукаш, і на тих же високих регістрах 
лунає його визивна «елітарна» українська мова, вириваючись із 
хору російських лайок та емоційного суржика! Уявляю, якого 
білою вороною був він там спочатку, як його відторгали, як 
нерадо приймали. Але на той час, коли я його там уперше «зло
вив», — він уже був не тільки своєю людиною, а й гравецьким 
авторитетом. Просиджував там годинами. Не заставши його 
вдома, можна було з певністю йти туди. Більше того, інколи 
одразу шукалося його там...

Прикро було бачити таке марнування часу, таке самомарнування. 
Але ліків на це не було. Власне, мабуть, саме це й були ліки 
на ту тяжку вразу, якої завдало йому офіційне суспільство в осо
бі політичних і літературних начальників і яку постійно роз’я
трювало.

Але цікаво, що й цю химерну публіку Лукаш змушував рахуватися 
зі своєю українською осібністю! Дуже швидко припинив спро
би глузувати зі своєї українськості, з української мови. За будь- 
яких обставин він був нетерпимий до спроб образити його на
ціональну гідність або гідність людську, емоційно реагував на 
багатоманітну дрімучість і товстошкірість у делікатних націо
нальних справах, на рутинний спосіб мислення чи й просто на 
необізнаність. Пригадую один випадок. Обідали ми разом у рес
торані на колишній вулиці Леніна (забув його назву, тепер його 
немає, був він, здається, приблизно там, де тепер Старокиївська 
районна рада) — Микола Олексійович, я і російський поет з До
нецька, мій земляк Віктор Шутов. Славний чоловік, але щодо 
«українського питання» геть темний, як і багато хто. Щось го
ворили на історичні теми, і Микола Олексійович у якомусь 
зв’язку вжив вислів «російський націоналіст» (а може: «російсь
кий націоналізм»). Почувши вперше в житті цю парадоксальну 
для себе формулу (адже досі йому доводилося чути і говорити 
тільки про «український націоналізм»), Віктор Шутов щиро і 
гучно розреготався. Але Микола Олексійович глянув на нього 
так люто, що той одразу винувато забелькотів: «Да-да, русский 
национализм»...

Диспути на мовно-національні теми доводилося йому провадити і 
з російськими письменниками в Ялтинському будинку твор
чості, де він регулярно бував улітку в більш-менш благополучні 
для нього 60-ті роки. В цих дискусіях його активно підтримува
ла Маріетта Шагінян, яка дуже його любила. Розповідають, що, 
приїжджаючи до Ялти, вона насамперед питала: «А где мой 
Микола?». Одного разу, дорогою до тубсанаторію, де я мав лі-
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куватися, я провідав Миколу Олексійовича н Будинку творчості 
і побачив дивну картину: за столиком під пальмою сидів Микола 
Лукаш з Маріеттою Шагінян, у якої на голові був якийсь кру
чений очіпок ядуче-синього кольору. Виявилося, що в старень
кої мерзне голова (навіть у Криму! — щоправда, погода була 
холодненька), і вона надягала на голову панчоху. Не щось інше: 
таке в неї було дивацтво.

В Ялтинському будинку творчості Миколу Лукаша знали і любили.
І не тільки літератори, а й адміністрація та обслуга. Якось ін
шого року (чи то 1963, чи то 1964) я знов-таки їхав на лікування 
до тубсанаторію в Алупку, зі мною була дружина, ми дісталися 
до Ялти пізно, транспорту вже не було, треба було ночувати в 
Ялті. Де? Пішли до Будинку творчості. Там і слухати нічого не 
хотіли. Але ми знайшли Миколу Лукаша, і він полагодив усе за 
п’ять хвилин.

...Ірпінь і Ялта в кращі часи створювали Лукашеві сприятливі умо
ви для творчості — і з погляду побутового, і з погляду можли
востей інтелектуального спілкування та розваг. Але й вони не 
могли компенсувати браку стабільної житейської влаштованос- 
ті, тим більше, що згодом цей «благополучний» період Лукашевого 
життя скінчився. На перепадах настроїв Миколи Олексійовича, 
на його душевному тонусі й працездатності, на всій його долі, 
безперечно, відбилася його житейська невлаштованість, брак 
родинного кола і жіночого догляду. Друзі та знайомі, звісно ж, 
задумувалися над цим і намагалися якось зарадити. Знаю кілька 
спроб влаштувати йому «сімейне гніздо». Навіть моя Марта одно
го разу заходилася знайомити його зі своєю подругою, досить 
молодою і симпатичною жінкою. Але Лукаш панічно боявся 
«матримоніальних» ситуацій і винахідливо їх уникав. Це було ще 
однією таємницею його долі, навколо якої роїлися чутки, зокрема 
й версія про якусь трагічну неподілену любов (називалося й ім’я 
дівчини чи жінки), якій він, мовляв, залишається вірний... У вся
кому разі, Лукаш напевне тяжко переживав самотність, бо ніякі 
друзі не замінять нормальної сім’ї — родини. Пригадуєте Шев- 
ченкове: «Якби з ким сісти, хліба з’їсти...»?

...Одна з останніх моїх зустрічей з Миколою Лукашем відбулася 
вже в палаті онкодиспансеру, де ми його провідували з дружи
ною. Він був виснажений, але спокійний і якийсь прояснений. 
Розпитував про спільних знайомих; говорили про літературні 
справи, оминаючи те, що могло б стосуватися його самого. Він 
знав, що приречений, знали і ми. Але тону приреченості в зустрічі 
не було, була якась безвідносність до цій  трагічної ситуації, 
якась позачасовість...

ЗІ СПОГАОІВ І Ні їм [),)юЬо 3 hPUHUtii
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Мушу торкнутися ще однієї теми: Лукашевого листа на мій захист, 
за який його виключено зі Спілки письменників. Дехто натякав 
мені: мовляв, за тебе Лукаш постраждав. Воно-то наче так. Але 
сам Лукаш думав інакше. І Григорій Кочур, і моя дружина, 
і обидвоє вони разом усіляко відмовляли його від цього кроку 
як непотрібного, практично безрезультатного, але з небезпеч
ними наслідками для самого Лукаша. Але він був непохитний 
і на всі аргументи відповідав: «Я роблю це для самого себе». 
Коментарі, як то кажуть, зайві, принаймні для тих, хто розуміє 
моральні поривання людської душі. ...Коли мене випустили з 
ізолятора КГБ, було кілька людей, які прийшли (поодинці) зі 
мною побачитись: Григір Тютюнник, Віктор Некрасов, Микола 
Лукаш, Григорій Кочур, Олена Компан, Толя Фуженко...

Я почав спогади записом із нереалізованого щоденника. І закінчи
ти хочу так само. Запис від 25.01.79. Розмова з Анатолем Пере- 
падею про мовні та перекладацькі справи. Анатоль критично 
оцінює свої (і своїх колег) ранні праці. «То було учнівство... 
Немає справжніх перекладачів-художників, є “філологи”. Не ба
чать предмета, не відчувають фрази. Немає фразеології — а це ж 
нерв стилю». І висновок: «Єдиний у нас творець культури — 
це Микола Лукаш».

Не будемо абсолютизувати ці ситуаційні оцінки (як і будь-які інші), 
але вони засвідчують і святобливе ставлення до Лукаша всіх, 
хто здатен чути українське Слово, і його місце в українській 
культурі, в нашій національній свідомості.

(16 травня 1998р.)
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СМЦПЛОК V ®сь ПР° Гри гора вже й спогади пишуться...
П О О иЗи 1 ^  як 1Х писати ~  ПР° Григора Тютюнника?
□ г  irn n n R i iw І Звісно, завжди важко звикнути, що немає того, 

Р  і  хто пішов із життя недавно, та ще й так зарано.
ОЧОН J  Але тут і інше. Був наче рівня всім нам, своїм

ровесникам. А тепер бачимо, на якій дистанції 
таланту, на якій височині був, є і буде. Вже не за

говориш до нього так, як тоді. І ще одне. Хоч-не- 
хоч, а жанр літературних спогадів схиляє до мимовільної ідеалі
зації й канонізації. А у нас він перетворився на нестримне 
змагання у запізнілому вславленні небіжчика, в іконописанні з

* Надруковано у збірнику «Вічна загадка любові: Літературна спадщина Гри
гора Тютюнника. Спогади про письменника» (К., 1988).
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нього. За потоком нестямної хвали майже не вгадується реаль
ний образ людини, життя якої не могло ж бути суцільним 
дев’ятим валом величі, щастя, праведності й непомильності, 
а знало й хвилини впаду, слабкості, хибливості, сумніву, комп
ромісу зі злом; людина, яка — саме тому, що людина, — чогось 
у своєму житті соромиться, чимось карається. Не знаю, як кого, 
а Григора так іконописати гріх. Обпече презирством і звідти. Та 
й чого варта буде наша пам’ять про нього, коли ми зневажимо 
головне й єдине для нього: правду?

Отже, це перше, що нелегко: ламати традицію. А друге: надто 
близькі ще події того часу, надто все «вгадується», зачіпає емо
ції та амбіції багатьох людей; щось доводиться оминати: напри
клад, негаразд було б наводити деякі Григорові міркування й 
оцінки (в тому числі й своїх сучасників-літераторів), висловлені 
в приватному порядку й не розраховані на публічність. Недарма 
ж і приватне листування видатних людей друкується по деякім 
часі...

Тож залишається лише частина правди. Але хай це буде правдива 
частина правди...

У 1964—1965 роках я працював редактором першої книжки у видав
ництві «Молодь». До моїх обов’язків належало розглядати ви
давничий «самоплив», відбирати придатне для опублікування, 
а також редагувати те, що вирішено було випускати окремою 
книжкою. Рукописів надходило багато, траплялися серед них і 
цікаві. Але справжньою радістю, щастям було натрапити на 
два — роман «Люди зі страху» якогось нікому тоді не відомого 
Романа Андріяшика (мені здавалося, що то умудрений досвідом 
і науками літній чоловік, що випадково адресувався до «Молоді», 
а виявилося — недавній випускник Чернівецького університе
ту) та збірку оповідань Григора Тютюнника, яка невдовзі й по
бачила світ під назвою «Зав’язь».

Ім’я Григора Тютюнника вже з’являлося епізодично на сторін
ках періодики. Але ще небагато говорило загалові, сприйма
лося швидше у зв’язку зі славним іменем його старшого брата 
Григорія. І тільки ця книжка, перша книжка, показала справж
ню величину його таланту. Тут треба сказати, що «старт» у Гри
гора був порівняно запізнілий. Молодші за нього Євген Гуцало, 
Володимир Дрозд уже мали свої книжки; вже спізнав популяр
ність і Валерій Шевчук. Саме з цими іменами і пов’язувалася 
насамперед нова хвиля в українській прозі. І тут прийшов 
Григір Тютюнник. З-поміж усієї талановитої і багатообіцяльної 
молоді він вирізнявся більшим життєвим досвідом, більшою 
особистою і літературною сформованістю, зрілістю письма.
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Наче він пройшов уже етапи становлення, стильових шукань, на
че не потребував експериментаторства: вже знайшов себе. В «тра
диційній» манері ґрунтовної об’єктивної оповіді, підтвердивши 
її невичерпність. Власне, таке було враження, що й шукати 
йому не доводилося: від природи йому суджено оповідати про 
народ правдою народного слова.

Коли я пізніше сказав Григорові про це своє враження, він журли
во, задумливо всміхнувся: «Якби ж то так!» І розповів — цього 
я тоді не знав — про те, як складалося його життя, про свої лі
тературні спроби і що тільки недавно, під впливом старшого 
брата Григорія, перейшов на українську мову. Я відповів йому, 
що й сам до переїзду в Київ літ із десять тому писав більше 
російською, ніж українською. Ця невеличка спільність — радість 
повернення до рідної мови — додала нам взаєморозуміння.

Крім народності мови й характерів, у збірці мене вразила психоло
гічна витонченість і делікатність селянської натури та глибина 
розуміння автором своїх персонажів, широчінь співчутливої пе
рейнятливості. У простих сільських хлопцях і дівчатах Григір 
Тютюнник знайшов безмежну вразливість і пластичність люд
ської душі й ті вічні колізії, коли чулість стикається з нечулістю. 
Таке поєднання народності та вищого душевного розвитку не 
завжди досягається в нашій прозі.

І ще був у збірці драматизм справдешнього життя, часом трагізм, 
до якого в ті роки видавці ставилися вельми підозріливо. Одне 
слово, була правда, а з нею завжди нелегко виходити на люди.

Це сьогодні Григора Тютюнника всі визнали. Він переміг (як у нас 
водиться — остаточно лише після смерті). А тоді тих, хто його 
не приймав або йому протидіяв, було більше, ніж тих, хто ро
зумів його значення для нашої літератури і підтримував.

Отож і перша його книжка «проходила» непросто. Щоправда, у ви
давництві відчули її ціну, мабуть, усі — і колектив співробітни
ків, з яких багато хто прочитав рукопис для власного задово
лення, і тодішнє керівництво — директор Богдан Чайковський, 
головний редактор Віль Гримич. Це полегшувало ситуацію і 
автора, і редактора, хоча нічого ще й не гарантувало остаточно. 
Зрештою, книжка вийшла без втрат. І одразу стала подією в лі
тературному житті.

А проте і цей тріумф не полегшив Григорові Тютюннику справи на
ступних публікацій. Навпаки, знайшлися темні казенні душі й 
малограмотні чиновники від літератури, які почали придивля
тися до нього ще з більшою підозрою та недоброзичливістю. 
Про ідейно-естетичний рівень тодішніх «претензій», а точні
ше причіпок, до письменника сьогодні соромно й згадувати.
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А вони ж отруювали йому життя, сковували його творчі сили... 
(Пізніше деякі з тих претензій та звинувачень в «оберненому» 
вигляді озвуться в повісті «День мій суботній» — наприклад, 
у саркастичних міркуваннях оповідача про свого знайомого 
письменника: «Чим би його шпигнути на прощання так, щоб 
йому не заманулося писати з мене сучасну молоду людину з 
відповідною дозою негативних спецій? Цілком негативним він 
мене не зробить, бо йому скажуть, що наша молодь краща, і не 
надрукують. Ні, я не подарую йому навіть дози!»)

Тому в житті його були тяжкі смуги... Але тримався він спокійно і 
мужньо, хоч інколи і шукав забуття в горілці, що йому так на
шкодила.

Про матеріальну скруту (а скільки в нього її бувало!) він ніколи не 
згадував. Коли ж дошкуляли прикрощі іншого порядку, не зав
жди втримувався. Одного разу зустрів його в дуже гнітючому 
настрої... «Оце наче йдеш осіннім лісом у мряку... Мокре па
вутиння липне, не оббереш», — жестом показав на обличчя, 
і стільки огиди було в отому: «Мокре павутиння липне...»

Тут повинен застерегтися, що не належав до числа Григорових 
близьких особистих друзів. Стосунки наші мали характер лі
тературного однодумства, розмови теж стосувалися здебільше 
справ літературних. Тому не на всі ще спомини наспів час. Що 
хочеться підкреслити, так це те, що Григір був далекий від будь- 
якого сектантства й групівщини, в літературних симпатіях та 
смаках, від чого не вільний був тоді дехто з молодих. Не дуже 
цікавили його й формальні експерименти, виборювані тоді як у 
поезії, так і в прозі. Для нього важило одне: правда. А правду не 
можна виражати ні по-модерному, ні по-архаїчному, ні експе
риментально, ні рутинно, а тільки: по-правдивому. Такою при
близно була його позиція, таке переконання.

...Він мені нагадував шахтаря, який щойно повернувся з вибою і 
несе на собі знак небуденної глибини. Трохи сутулиться, від
чуваючи над собою незриму стелю, обличчя наче припороше
не, а очі зблискують антрацитовою чорнотою. В тих очах було 
не завзяття. Трохи втоми всерозуміння і — великий сум. Але сум 
не такий собі романтично-сентиментальний, «красивий». Ні. 
Важкуватий, застиглий. На самому денці його лежала зболена 
твердість. Здавалося, тими очима промовляла сувора печаль 
правди.

Принаймні я особисто ніколи не бачив ті очі безжурними, грайли
вими, роззухваленими... В нього — як у Саньки Бреуса з його 
присвяченого «світлій пам’яті Василя Шукшина» оповідання 
«Дикий»: коли щось не по правді, то «смола в зіницях одразу
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так і закипить». А ще точніша самохарактеристика — в новелі 
(чи не автобіографічній?) «Три зозулі з поклоном», там мати 
розповідає синові про батька: «Гляне, було, просто гляне і все, 
а в грудях так і потерпне». Очі його дивилися в саму душу — 
глибоко-глибоко...

Брехуни, пристосуванці, кар’єристи, службисти, адміністратори сер- 
вілістичного правопорядку в літературі та інші фальшиві людці 
боялися Григорових очей. Буквально. Уникали його погляду, 
ховали свої очиці. «Не дивися на мене так», — просили.

Чи не тому у творах Григора Тютюнника найнищівнішою характе
ристикою поганої людини є те, що вона завжди відводить, хо
ває (з нещирості, фальшу) або бридливо приплющує (з нікчем
ної погорди, з пихатої мізерності своєї) очі — не вміє дивитися 
людям в очі? Павло в оповіданні «Син приїхав» не дивився 
на селян-земляків, а «понад їхніми головами», «дивився своїми 
малорухомими риб’ячими очима поверх цікавого дядька». На- 
талчин батько в «Обнові» завжди ходив «з приплющеними очи
ма, наче боявся, що в них хтось загляне».

Григір чітко ділив людей на тих, яких любив, і тих, яких не любив. 
Якщо любив — вірив, не поспішав розчаровуватися чи засуджу
вати. Пригадую час, коли частина палких прихильників Драча 
відсахнулася від нього. Григір у тодішніх суперечках гаряче, за
тято, до шалу обставав за Драча, аргументуючи «від особи»: не 
може він бути поганою людиною. Пригадую одну з таких «дис
кусій» — у Григоровій квартирі на Андріївському узвозі.

Але й тих, кого не любив, Григір... любив. У тому значенні, що не 
відмовляв їм ні в чому з того, на що має право людина; нена
висть чи гидливість його стосувалася не самої людини як люди
ни, а поганого в ній. І коли знаходив у ній краще — радів. Тут 
я знов зроблю невеличке відхилення у його творчість.

Відомо, що свого часу Григора Тютюнника модно було звинувачу
вати в тому, що він, мовляв, любить селян, а не любить горо
дян, протиставляє село місту і бачить в останньому джерело 
всякого зла. Тільки з граничної недоброзичливості до таланту 
або з патологічної недоумкуватості перестраховництва (помно
жених на цілковиту громадянську сліпоту і нерозуміння про
блем, що стояли перед суспільством і хвилювали письменника) 
могли народитися такі дикі звинувачення. Григір сам став горо
дянином, людиною міської культури, хоч і сільського кореня. 
Його світлий розум, його чесність художника, його належність 
правді й тільки правді була абсолютною гарантією від будь-якої 
упередженості. І село, і місто він бачив такими, якими вони були, 
не коригуючи їхній образ якимось спеціальним суб’єктивним
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«коефіцієнтом». Згадаймо: скільки поганих явищ і поганих лю
дей бачив він у селі і як писав про це. Про місто й міську лю
дину в нього жодного зневажливого чи гострого слова немає, 
все, з чим він «воює», — своє ж, сільське, хоч і прибирає воно 
«міську» личину. Про шахтарську і взагалі робітничу працю пи
сав з не меншою повагою і знанням, ніж про сільську, бо й сам 
пройшов ремісничу школу. З розумінням і симпатією писав 
про вчорашніх селян, які стали робітниками (в оповіданні 
«М’який», наприклад, та й інших), взагалі любив показувати 
соціальну і трудову пластичність селянської вдачі, її сприйнят
ливість до нового, вміння всюди вносити працьовитість і сум
лінність.

А от хто викликав у нього складне негативне почуття — сплав гніву, 
зневаги й жалю, — так це ті, що, потрапивши до міста, з рабсь
кою догідливістю зрікаються свого образу й походження і, нічо
го не зумівши взяти доброго з міської культури, порожнечу 
душі заповнюють самою глумливістю з села, зі свого вчораш
нього дня, самотоптанням, самообпльовуванням, і своє само- 
вдоволене хамство приймають за переможне визволення від 
усього «мужицького» та знак вищості... Як зримо і вбивчо точ
но показав Григір Тютюнник різні житейські відміни цього со- 
ціально-психологічного типу!

А проте навіть ці найнеприємніші в його очах люди залишалися 
для нього людьми. Він не їх ненавидів, а рабське, хамське, без
культурне в них. їх же самих, навіть їх, не виключав зі своєї 
любові і свого болю. Згадаймо оповідання «Оддавали Катрю».
Як правдиво, колоритно і як дошкульно змальовано в ньому й 
оте «велике пхе» — молодого та його «мамашу» і дружка з «го- 
родських»! Ніщо їх не могло зворушити й дійняти — ні щира 
доброта Катриних батька й матері, ні простодушна зичливість 
їхніх родичів і сусідів, ні їхня тактовність у дотриманні тради
ційних весільних звичаїв. Та коли наслухались «сільських» пі
сень — українських пісень! — щось-таки прокинулося в їхніх 
задубілих у «безпережитковості» душах, трохи замуляла їм мас
ка чванькуватості, якась крапелька розчуленості загніздилася... 
Читаєш, і здається, що Григорові Тютюннику аж легше на душі 
стало, що в його персонажів хоч трохи заворушилося щось 
людське!

Зрештою, Григір Тютюнник добре знав ці «маргінальні» кола, про
міжні між селом і містом, бо й сам пробував у них не один рік. 
Відцентрова сила і його штовхала в напрямі знекорінення, та 
корінь був заміцний, глибокий, і він зміг її подолати. Тим більше
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розуміння і болю вкладав він у образи людей, яким усох корінь, 
яким його видерто, виорано, розпанахано динамітом.

Відома порада великого режисера акторові: граєш погану людину — 
шукай, де вона добра. Це — золоте загальномистецьке правило 
великого реалізму. Так і «грав» — писав Григір Тютюнник. З однією 
хіба поправкою: йому не треба було шукати, він знав серцем.

І в житті він, бувши суворо-дошкульним до всього поганого, вод
ночас ні з чого так не радів, як коли людина, що уявлялася 
поганою, показувалася з кращого боку. Пригадується, після 
одного з бурхливих засідань Президії правління СПУ, на якому 
товкли й Григора і на якому, проте, один із тодішніх керівників 
Спілки повівся не так, як можна було сподіватися, Григір радіс
но казав: «Ти знаєш, Н. — у душі за нас!» І його радість була не 
за себе, а за Н.! А вже тоді — за себе.

Втім, усяка підтримка бадьорила його, додавала сил. Надто ж коли 
добре слово йшло від старших майстрів, яких він поважав і лю
бив. На одному з засідань Президії правління СПУ, де мали 
ухвалювати якусь резолюцію проти нього, на його захист висту
пили Іван Ле та інші «патріархи» української літератури, гово
рили, що треба оберігати його талант. Григір не раз згадував 
про це із глибокою внутрішньою втіхою та гордістю.

З великою шанобою ставився Григір до пам’яті брата Григорія 
Тютюнника, по крихті збирав спогади про нього, нагадував про 
це всім, хто знав Григорія Михайловича. Завдяки його старан
ням пізніше вийшла книжка спогадів про автора «Виру». Але 
найцінніше в ній, мабуть, -  його, Григорове, «Коріння».

...Були в мене й зустрічі та розмови з Григором у складні, важкі 
хвилини мого життя. В одну з них Григір прийшов до мене з 
двоюрідним братом, письменником-новелістом Федором Тю
тюнником. Вони гаряче переконували мене в тому, що я пови
нен повестися інакше в ситуації, яка тоді виникла. Переконували 
з пристрасним уболіванням. Але я їхні поради тоді не в усьому 
сприйняв, погодився з ними лише почасти. Лише пізніше зро
зумів свою помилку. Потім ще Григір прийшов до мене, коли я 
повернувся додому після тривалої відсутності. Одразу ж, тільки 
я відчинив, у коридорі повагом оглянув мене всього, пильно 
подивився мені в очі.

— І не посивів... Ні однієї волосинки сивої... — трохи здивування 
не в голосі, а в очах. І я не зрозумів, чи то була хвала, чи докір.

Спершу встановилася напружена ніяковість, усього на хвилю. 
Дрібничкова балачка була б недоречною, а посутня — болю
чою. Та Григір швидко зняв ту напруженість і заговорив так, 
наче нічого не сталося і наче ми бачилися кілька днів тому.
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— Приїхав, мамо, випити узвару, — всміхаючись, сказав до Ольги Іва

нівни, моєї тещі. -  Дуже люблю ваш узвар.
Він справді любив узвар — саме узвар, а не «компот». До старших 

жінок звертався «мамо», і це слово звучало в нього так, як, ма
буть, ні в кого.

Потім Григір розповів про літературні новини, а зрештою «розій
шовся», зробився «артистом» і заходився імітувати своїх давніх 
знайомих-земляків. Я зрозумів (таке ж було не вперше), що це 
він «апробує» сценки і характери з майбутніх своїх оповідань, 
задуманих і продуманих, але ще не написаних. Він подовгу ви
ношував ті характери і часто «розігрував» їх перед друзями та 
знайомими, випробовуючи і відшліфовуючи, «опрацьовуючи».
Це був важливий етап у його творчій роботі, одна з найхарак
терніших особливостей його творчої лабораторії.

А оповідач і артист він був натхненний, перевтілювався по вінця. 
Сам добре знав цей свій талант і пояснював його щасливою 
спадковістю: мовляв, усі Тютюнники («Хтудули» по-уличному) 
такі були. У спогадах про Григорія Тютюнника писав: «...Всі Хту
дули... уміли гарно перекривляти, себто копіювати, односельців 
і взагалі любили побалакати», були «обдаровані природним гу
мором, чіпкою спостережливістю з неабияким артистизмом». 
Особливо — старший батьків брат Павло Васильович: «Він умів 
перекривити, скопіювати мало не кожного шилівця й шилів- 
чанку, беручи від кожного найхарактерніше й трактуючи його в 
найкумедніший спосіб». Щось від нього було і в Григора, але, 
мабуть, більше схожий був Григір на батька, який «також не 
легковажив нагодою докинути влучне слівце, умів скопіювати, 
пожартувати, але ніколи не пошивався в чудопала-розважаль- 
ника, як це з радістю й натхненням робив Павло Васильович...» 
Завдяки цьому артистичному талантові оповідання Григора Тю
тюнника завжди є і чудовими драматичними сценами, а харак
тери настільки життєві й об’ємні, наче ти бачиш їх на екрані у 
виконанні великого інтерпретатора.

...Того вечора Григір був неперевершений. Проте на душі в мене 
лишалося невесело, і, проводжаючи його до тролейбуса, я сказав:

— Винен перед тобою, Григоре. І перед усіма.
Він знову, як і перше, пильно подивився на мене й відказав:
— Цій вині триста років.
...Потім ще була випадкова зустріч у центрі міста серед ночі — ко

жен з нас добирався додому не згадати вже після чого. Я пого
дився їхати до нього на вулицю Раєвського — просто для того, 
щоб відвезти його додому, бо був він добре напідпитку. Одначе 
там він силкома затягнув до себе в квартиру, хоч як я одбивався: 
бо ж було пізно, і сім’я Григора вже спала. Дуже мені незручно
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було перед дружиною, яка схопилася і заходилася щось готувати. 
Я просив у неї вибачення за такий пізній візит, але вона, як мені 
здалося, поставилася до всього дуже добродушно. Може, це їй 
було не новина. Тоді мені подумалося: нелегко їй, мабуть, із 
Григором. Нелегко взагалі дружинам таких щирих, безборон
них, вільних від будь-якого розрахунку, щедрих, добрих до друзів 
і мимоволі жорстоких до себе чоловіків. А може, ні? Хто те знає...

Востаннє бачив його ЗО листопада 1979 року в Будинку художника 
на вечорі поезії Миколи Вінграновського.

— Микола слово носить отак-о на руках, — сказав Григір і показав, 
як ото Вінграновський носить слово на руках: як мати дитину.

Після одного з віршів Григір підвівся і аплодував стоячи.
...А через три місяці Григора Тютюнника не стало... Про сильну лю

дину не думаємо, що і їй тяжко, що й вона буває самотньою, що 
і їй потрібна допомога, може, навіть вчасно сказане слово. А може, 
якби... Якби відчути ту мить, коли воно потрібне, слово... Прийти, 
сказати: «ґригоре, не треба, не смій... Знаю, що це тобі важко, що 
це вище твоїх сил... Але будь і вище того, що вище твоїх сил...»

Не так і багато — обсягом друкованих аркушів — устиг він написа
ти. А як багато сказав! Який огром народної долі й випробувань 
народних окреслив! Як показав стожильність народу свого і в 
лихолітті війни, і в тяготах відбудови. Як сміливо глянув на нові 
проблеми і «сюрпризи» розвитку. Який діапазон характерів і 
вдач. Яка реальність народного життя і сукупного народного 
характеру у всіх його «полюсах» і в усій органічній злуці різних 
якостей. І яке всерозуміння...

(1981 р.)
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Восени далеченького вже 1962 року я ліку
вався в туберкульозному санаторії в Алуп- 

ці — на південному березі Криму. Десь не
подалік була якась база Художнього фонду, 
отож і на березі моря, і стежками до гір не 
дивиною було зустріти людину з мольбер
том. Були й молоді хлопці та дівчата, й літ

ні, імпозантні штукарі.
Через туберкульоз легенів мені не можна бу

ло зловживати сонцем, тому я виходив до моря 
зранку. В таку пору берег був ще майже порожній. 

Мабуть, це і влаштовувало самотнього маляра, який сидів із 
мольбертом просто край берега — море цього ранку було на

‘Надруковано в журналі «Сучасність» (1999, № 3).
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ІЗ Федором 
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диво лагідне й пестливе. Щоб не заважати йому, -  знаючи, Як 
не люблять малярі, коли їм зазирають у мальоиидло, — я зупи
нився віддалік і робив собі вправи з гантелями. Скінчивши, 
став дивитися на море, перш ніж іти купатися.

Тим часом чоловік сам підійшов ближче і теж став дивитися на море.
— Доки воно таке (мовляв, гарне, спокійне) буде? — питаю так собі

між іншим.
— Хай буде, поки я його намалюю.
Тут я глянув на чоловіка впрост і побачив, що це не хто інший, як 

Федір Федорович Манайло — легенда нонконформістського 
мистецького світу кінця 50 — початку 60-х років. Принаймні, 
таку славу зробила йому порівняно невеличка персональна ви
ставка, влаштована 1961 року в Києві у павільйоні на вул. Чер- 
воноармійській. Тим, хто не був свідком тієї незвичайної події, 
важко буде сьогодні навіть уявити, що вона означала в мистець
кому житті Києва і як стимулювала фрондистські та національ
но-культурницькі настрої частини київської творчої молоді. Це 
було немовби вікно у світ зовсім іншого мистецтва, ніж те, що 
офіційно схвалювалося і прокламувалося під гаслами «соціаліс
тичного реалізму». Виставка Федора Манайла заманіфестувала 
дуже важливий, але всіляко замовчуваний на той час факт: поза 
рамками віртуозної казенщини є в Україні мистецтво живе, на
ціонально одухотворене, формально багате й нестримно пошу
кове. І бентежно-переконливий доказ на це — Федір Манайло 
з його поєднанням народної фантастичності з рафінованою екс
пресією, гіперболічності та легендарності з предметною вираз
ністю, мудрої примітивізації форми з концептуальною узагаль
неністю.

1. 18 вересня 1962 року

І ось цей Федір Манайло стояв поряд зі мною. Мабуть, і не було б 
у мене наміру шукати зустрічі та розмови з ним, а тут саме со
бою вийшло. Отож я й сказав, що бачив його виставку в Києві 
та був на обговоренні її (яке вилилося в бурхливу ідейно-есте
тичну маніфестацію мистецької опозиції). Так ми розговорили
ся на добру годину, а то й більше. Повернувшись до своєї пала
ти, я на свіжу пам’ять записав найважливіше (на мій погляд) із 
цієї розмови — записав дослівно, з усіма особливостями мови 
Федора Федоровича — жаль тільки, що* не можна відтворити 
його неповторну інтонацію...
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«Мене тоді люди з тротуару захистили від критиків та головачів», — 
сказав Федір Федорович. І почав скаржитися на статтю «яко
гось Торби... чи то пак Верби» (йшлося про статтю київсько
го художника і мистецтвознавця Ігоря Верби у журналі «Мис
тецтво»).

«Я накладаюся на народне мистецтво, а вони мені всякі “ізми” 
навалюють. Звичайно, в народному мистецтві є всі “ізми”: 
і експресіонізм, і дадаїзм, і фовізм, і примітивізм, — але ж воно 
не є жоден з тих “ізмів”. Народне мистецтво завжди є модерн 
по самій своїй суті, бо воно є мистецтво... Особливо кераміка, 
тканини...»

Я додаю, що, мабуть, і ті сотні «ізмів», які ще будуть у мистецтві 
майбутніх часів, — вони є в народному мистецтві...

«Так, так, і в минулому народному мистецтві все є... Візьміть ви 
наскальні мальби, різьби... Та тут скільки треба вчитися сучас
ному художникові! Ота людина, яка на скалі кілька дивних ліній 
провела, — вона ж як себе виразила, як вона перечула — таке 
перечуття то є щось недосяжне... А вони мені — імпресіонізм, 
експресіонізм, примітивізм, дадаїзм, кубізм, фонізм... Але ж я на 
своє перечуття накладаюся, а не на ті “ізми”... Звичайно, є в мене 
і імпресії, і експресії, і дадаїзм, і примітивізм, і Сезанн є, але ж 
не як “ізм”... (а, мовляв, як елементи засвоєної культури... 
Федір Федорович говорить “штрихами”, не вважаючи за по
трібне — і справедливо не вважаючи! — докінчувати, роз’яснювати 
і застерігатися...) Ніякого “ізму” немає. Є я сам. Я все беру не 
до якого “ізму”, а до своїх почувань, крізь душу й думки свої 
проводжу, а не крізь око. А у нас хочуть, щоб крізь око. Але ж 
око — воно і в барана таке саме. От і хочуть, щоб крізь бараня
че око, а все, що помимо баранячого ока, — то вже “ізм” . Так 
так же можна не одне мистецтво, а й душу людську понищити!»

Я зауважую, що атмосфера в мистецтві схожа з атмосферою в літе
ратурі, де також посилюється наступ проти всякої самобутності 
під приводом боротьби з «формалізмом», «абстрактним гуманіз
мом» та іншими «розтлінними» впливами буржуазного Заходу 
(це був час, коли вже починалися відомі хрущовські нагінки на 
творчу інтелігенцію).

«От-от, — коментує Федір Федорович. — Оцим своє, народне губ
лять, а кажуть, що хочуть уберегти від західного. А насправді 
для нього й розчищають ґрунт... Бо свого ж не буде...»

І далі знову повертається до своєї ситуації, до тих звинувачень, 
якими йому допікають: «Людина старається переварити світове 
мистецтво, людина шукає, хоче виразити те, що її мучить, — так
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для чого це називати “ізмами”? А оті наші критики і головачі 
не розуміють цього».

Можливо, читачам із молодших поколінь не зовсім зрозумілою 
буде ця болісна реакція митця на безглузді звинувачення в «із- 
мах». Але люди мого і старшого поколінь добре пам’ятають 
ідеологічний червоний жар цих звинувачень — за ними стояла 
загроза заборони творчості, вони були одним із родів славетно
го більшовицького «кальоного железа», яким випалювали «роді- 
миє пятна капіталізма» в свідомості людей.

Звідси й неприйняття митцем відповідного роду критики. «Критик, 
перш ніж сказати про художника, мусить вивчити його, його 
манеру, стиль, те мистецтво, на якому він виріс, а тоді вже гово
рити. А то: “ізм”... Критик сам мусить мати точку зору... А в цих 
точка зору — щоб його не лаяли...»

Знову зринає думка про те, що ритм і рівень XX століття можна 
відтворити тільки тоді, коли відчуєш світ із такою безпосеред
ністю й пронизливістю, як малярі первісного «примітиву»: «Хай 
сучасні художники перечують світ так, як перечули оті дикі 
люди, що наскельні мальби поробили... Бо вони не щось малю
вали, а своє перечуття... Вчитися в них треба...» І вчитися на
самперед силі узагальнення, бо «подробиці відхиляють око».

Розпитую, як дійшло до виставки в Києві. Федір Федорович роз
повідає: була виставка в Ужгороді. На ній побували московські 
художники. Загорілися: давайте в Москву. А як дійшло до діла, 
в Москві «почали шупатися»: спочатку, мовляв, треба в Києві...
В Києві зрештою вдалося зробити. Тоді «москвичі» злякалися 
того обговорення, що відбулося, й резонансу... (Я так і не знаю, 
чи відбулася все-таки виставка Ф. Манайла в Москві.)

Повертаємося в розмові до київської виставки та обговорення. 
Федір Федорович вдячний молоді, що його підтримала. «Але й 
до молоді я маю претензії,— каже. — Я бачив і по обговорен
ню, і по окремих репліках, що вони не вважають потрібним 
учитися... Молодь шукає, то правда, але шукає неосвідомлено і 
судить про мистецтво неосвідомлено, бо її того не учено... Вона 
учить ті принципи, які вже сто років як відійшли в минуле.
А хіба світове мистецтво зводиться до російських передвижни
ків? Іншого їх не вчать... Російських передвижників вони вже 
не хочуть. От вони і відкидають науку взагалі і виходять неучі. 
Починається своячина — що я хочу, те і малюю. Аби по-своє
му. Це така нова мудрість: “як я бачу”. А сучасне мистецтво так 
не зробиш. Великі сучасні мистці, як Пікассо,— вони ж яку 
школу проходили, і скільки вчилися, і скільки всього перепро
бували... А наші думають своячиною взяти...»
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.У дуже колоритній мові Федора Федоровича раз у раз траплялися 
мені слова, глибоко українські духом, але не зафіксовані в жод
ному словнику і жодним письменником не вжиті — як же мало 
ми використовуємо можливості своєї мови! «Своячина» — це ж 
глибше і виразніше, ніж надумане «відсебщина» — маловдатна 
калька з російського «отсебятина». А от «головачі» — це ж і «ко
мандири культури», і самовпевнені мудрагелі...

Отже, це була розмова з Федором Федоровичем Манайлом уранці 
18 вересня 1962 року на Алупкинському пляжі, який поступово 
заповнювали люди, і ми попрощалися. Я, звісно, запізнився на 
сніданок, але не пожалкував.

2. 24  вересня 1962 року

Удруге ми зустрілися 24 вересня. Після прогулянки біля моря Федір 
Федорович запросив мене до себе в палату. Там я пробув з 
дев’ятої години вечора до першої години ночі (я мав ліжко в 
солярії на березі моря, де пильного лікарського контролю не 
було, тож міг «загуляти»). Федір Федорович показував мені свої 
кримські роботи.

Це був уже інший Манайло, ніж той, якого я знав з київської 
виставки. Менше фантазії, більше впізнаванності, якесь напру
жене змагання з канонізованою «натурою». Обережно вислов
люю свій подив. Федір Федорович пояснює: «Я хочу заговорити 
кримським голосом. Хочу, щоб це була не просто кримська тема, 
а мій Крим. Розумієте, не просто Крим і не я в Криму, а Крим 
у мені, Крим, пропущений крізь мене...»

— По-моєму, ваш Крим буде дуже оригінальний, незвичний, — 
кажу. — У багатьох художників він надто м’якенький і солодка
вий: є таке традиційне кримське кліше. У вас, мабуть, Крим буде 
гостріший, драматичніший, експресивніший...

— Так, у мене буде, мабуть, драстично...
Звертаю увагу на один пейзаж. Сталевий тон неба. Сонце вже сіло 

за обрій, на горизонті — хмари, але смуга моря ще відливає 
золотом — туди зазирають промені... Федір Федорович комен
тує: «Море інш яке тут, інш яке там, інш яке ще далі...»

А потім: «Це ще не море, це вода... Зараз я вивчаю мову, ці етю
ди — це окремі слова, а як вивчу мову, тоді спробую заговорити 
по-кримському... А Крим усякий може бути. В ньому все є. 
І м ’якість, і гострота, і фантастичність, і монументальність — 
треба тільки дивитися не в одне...»

Федір Федорович говорить попільно і твердо. І якось «незакінче- 
но»: слухаючи його, не знаєш, чи пін уже закінчив думку, чи ще

81 I
8Ю



ЗІ СПОГООІ8 І Нон О зю бо і З KPUHUUi

продовжуватиме її, бо вона народжується в нього тут же, в про
цесі говорения, він ніби при тобі її видобуває, як руду, в яки
хось одному йому знаних копальнях, він «у роботі». Очі круглі, 
тверді, часом з якоюсь жорсткуватою лукавістю замість усміш
ки. Вуса майже ховають вуста, і тому підборіддя суворе, напру
жене. Все обличчя чітке, тверде, «карбоване», часом аж ніби 
страшнувато-жорстоке, і схожий на мадяра-барона. Слово в 
нього якесь матеріальне, цупке, «рукасте», він ним бере річ як 
у кліщі, обхоплює і виліплює образ, «формує» звично, сильно і 
ловко, як кельмою... Мене знову і знову притягують його ОЧІ — 

великі, тверді, вирячені і якісь такі, що широко охоплюють світ 
(але не загребущо, а просто спокійно-звично). І мені згадують
ся слова Бернарда Шоу (в «Жанні д’Арк»): «широко розстав
лені, вирлаті очі, як це часто буває у людей, обдарованих бага
тою уявою».

Своїми кримськими етюдами Федір Федорович незадоволений. 
«Буду ще вдома малювати з пам’яті. Бо так, коли дивишся, под
робиці око відводять. А головне втікає...»

«Якщо я стану малювати те, що бачу, то в мене буде почуття пере
пису» (мовляв, тільки переписую з природи, а не творю, не ви
ражаю свою душу).

«Оці гори (Симеїз) — це ж казка! А тут (на картоні) немає казки... 
А Байдарські ворота — це ж треба зробити монументально... 
Треба, щоб людина знала, що таке Байдарські ворота, знала 
їхню ролю в історії... Тут мені ніяк не вдається поєднати ці три 
площини, в нахилі, — гори, море, діл (провалля), ці дві глиби
ни, які сходяться під кутом, — море і діл...»

Але Манайло вимогливий не тільки до себе. А й до своїх колег. 
І часом немилосердно саркастичний. Розповідає про Володими
ра Костецького. Побачив — хтось на пляжі малює. Підійшов, 
виявилося — «сам» Костецький. «Так кволо-кволо кладе пензли
ком... Так обережно, так тонко, так гармонійно, щоб не було 
тобі ніяких контрастів, ніяких різких барв, щоб усе було спокій
но, зрівноважено, щоб усі відтіночки переписати, щоб грамот
но, пристойно — ну, прямо, як повісити у золотій рамці, то 
сама “тьотя Даша” буде в захопленні: як справжнє! ...А для чого 
воно все? Ех, чоловіче, маєш такий великий пензель, а чим зай
маєшся?»

Або ще. Якось Георгій Меліхов розпитував його, Манайла: «Як ви, 
Федоре Федоровичу, працюєте? Я вас не розумію». Щось пояс
нив йому. «От тепер я розумію». Федір Федорович (уже до мене, 
з цього приводу): «Якщо ти, маляр, не міг зрозуміти, а тепер, за
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кілька хвилин розмови, зрозумів, то який же ти маляр?.. Якщо 
людина не може чогось зрозуміти, то то є катастрофічно...»

Ще. Один художник (В. К.) просив дати йому сюжет. Федір Фе
дорович: «Хе! Сюжет. Сюжети он по вулиці бігають. А ти спро
буй той сюжет опанувати, спробуй знайти для нього мову».

Про молодь. «Тут є база Академії мистецтв. Багато молоді. Ходив 
я, дивився, як вони працюють. То своїх знайомих на пляжику 
переписує, то якийсь кіпарисик... Так тонко, тонко кладе, кла
де пензликом, пригладжує, прицмокує, придзьобує, притоптує, 
прилизує... щоб гладенько-гладенько було... І ото дивиться — 
перспектива є, тон є, гармонія є, трохи світлотіні є — і радий- 
радий... Пензликом тим кладь-кладь — дивись, і картинка гото
ва. І така ж красивенька картинка — хоч зразу в золоту рямцю 
і вішай на стіну. І “тьоті Даші” сподобається».

Тут Манайлова сатира переходить у співчуття. «Бо їх учать на тих 
канонах, що вже давно вмерли... Із усього минулого орієнтують 
тільки на Брюллова та Рєпіна. Роблять ескіз голови — і всі од
наково, всі по Брюллову та Рєпіну. А ти подивися, як робив 
голову Дюрер, а ти проштудіюй Гольбейна... Адже світова куль
тура не зводиться до російських передвижників. А вони: для 
чого нам Дюрер? Для чого Гольбейн? Хіба в нас немає Брюллова? 
Хіба в нас немає Рєпіна?»

Сама програма навчання, на думку Манайла, геть хибна. «Перший 
рік він — цілий рік! — мусить малювати травку. І нічого іншого 
не смій. Другий рік цілий — пейзаж. І нічого більш не смій. Аж 
на третій рік — людину». А чому б, мовляв, не зробити так, щоб 
він малював усе, чим живе, і як хоче, а поза тим хай і оту спе
ціальну програму виконує, але так, щоб його душу не закріпа
чували на роки отією «травкою»? При цьому посилається на те, 
як їх навчали в Празі...

Заходить мова про нівеляцію національних мистецтв у СРСР, ство
рення якогось безликого середнього «радянського стилю». 
Скільки при цьому втрачається! «Адже у нас таке багатство — 
в Середній Азії одне мистецтво, на Кавказі — інше, в Україні — 
ще інше... А подивіться на наших виставках — що ви побачите 
там національного? Це якесь радянське есперанто... Особливо у 
нас на Україні з цим погано...»

Далі говоримо про те, що у нас усі засоби художнього виховання 
використовуються по суті не для виховання і розвитку публіки, 
а для її профанування і розтління, бо привчають сприймати як 
безглузде все, що хоч на дрібку перевищує рутинний «здоровий 
глузд» обивательський. Не поважати художника, не входити в 
його світ і збагачуватися його цінностями привчають,— а вима-
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гають від нього відповідності собі. Федір Федорович пого
джується з такою оцінкою і в свою чергу нарікає на те, що в нас 
мистецтво зводять до літератури, від маляра вимагають літе
ратури...

Є й об’єктивні чинники, що ускладнюють становище митця в
XX столітті порівняно з його попередниками. Це ритм і тонус, 
темп і рівень життя XX століття. Сучасне мистецтво і твориться 
інакше, ніж колись. «Колись людина мусила прокидатися серед 
ночі, щоби поспіти на роботу, брала з собою харчі в торбинці; 
вік жила в одному селі й нікуди не виїздила, а як виїздила, то 
волами цілий день до сусіднього села їхала... А тепер вона на 
роботу трамваєм їздить, обідає на місці в їдальні, а поїздом і 
літаком півсвіту об’їхати може... І маляр раніше інакше працю
вав. Тоді він міг десять років одну картину малювати, бо і жит
тя ждало, і замовник ждав. Якщо собор якийсь зводили сто 
років, то й маляр міг розписувати десять років. А тепер і життя 
за десять років зовсім зміниться, і клуб треба розписати за три 
місяці, бо за рік його збудують... А люди того не розуміють, 
звикли захоплюватися (пародіює тон розчулення. — І. Дз.)'. 
“От Іванов 20 років малював “Явлення Христа народові”... Ото 
був художник! Не те, що тепер от — прийшов до нас на завод 
один, посидів дві години — мазь-мазь! — і вірите — сам бачив — 
написано: картина коштує 2000 карбованців!” Отак люди про 
мистецтво судять... Я не говорю, що тепер можна працювати 
абияк, нашвидку — ні, але тепер темп життя інш який і темп 
мистецтва інш який, і стиль, і засоби, і характер роботи, і ме
та — інш які. Уявіть того Іванова на сучасному заводі... І теми. 
Тоді були певні канонічні теми, а тепер все життя — тема... 
Можна і яблука малювати все життя. Але ти намалюй яблука як 
Сезанн — щоб там усе було, в тих яблуках...»

Знову повертаємося до його кримських етюдів та ескізів. У кількох 
із них — спроба схопити кольоровий спектр кількох «поверхів» 
камінних брил-гір: щоб ті брили, маси «фали» поміж собою. 
Федір Федорович незадоволений: верхня частина (гури) вира
жена узагальнено, а нижня (берег) — натуралістично. А нату
ралізму він боїться над усе. У натуралізмі бачить найбільшу ваду 
радянського мистецтва. Візьміть хоч сучасних анімалістів та 
порівняйте з печерними малярами, каже, — у перших натураль
но і тому нецікаво, а в других — узагальнено і тому невичерпно. 
«Бо для них то було не просто малювання звірів, а вони тим 
жили і то розуміли, то було їхнє життя і їхня душа, він не звіра 
малював, а мислив тими штрихами, себе в них переводив...» 
Манайло був просто закоханий у мистецтво отих «печерних
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малярів» і бачив у ньому високу людську культуру, хоч і звучить 
це як парадоксальний оксюморон — хоч би й ця його порада: 
«Ти не просто диким оком змальовуй, а оком людським, куль
турним, — як дикун малював на скелях».

І далі ділиться міркуваннями, які немовбито суперечать тому, що 
він говорив раніше про залежність мистецтва від життя своєї 
доби, кожна з яких має свій характер, — але насправді тут су
перечності немає, бо йдеться не про змінні форми, а про вічну 
сутність мистецтва: «Мистецтво не має часу. Наскельні мальби 
дикунів можна дивитися як наймодерніше мистецтво. А у нас 
досі так: оці традиції беріть, а цих — не можна. Наче куль
турна людина може жити одним XIX століттям. А хіба я як укра
їнець повинен жити тільки Пимоненком? Хіба українські 
ікони XVI століття не мої? І давній український портрет не 
мій? І козацьке мистецтво не моє? А те мистецтво, на якому 
воно виросло, — мистецтво Візантії, античне — не моє? І, зреш
тою, мистецтво всього світу, всіх народів — не моє? Хіба історія 
мистецтва починається з Київської Русі?»

На думку Федора Федоровича, одна з великих утрат для світової 
культури — занепад китайського і в’єтнамського мистецтва в 
сталінську епоху. «Бо культивують натуралізм, який зовсім чу
жий їхньому національному мистецтву».

Нічого не можна нав’язувати, нічого не можна консервувати. «Сві
тове мистецтво йде вперед. А ми хіба можемо стояти на місці? Ну, 
є в нас Сар’ян, є Дейнека і Ниський... ще кілька імен... Але ж і 
це, строго кажучи, вчорашній день мистецтва... Назвіть мені 
хоч одне ім’я, що виразило рівень мистецтва XX століття, як ве
ликі західні майстри!»

Я, звісно, не міг назвати такі імена, хоча знав уже про багатьох та
лановитих молодих художників Києва і Львова, які виламува
лися з мертвотних рамок «соціалістичного реалізму», — вже на
роджувалося альтернативне мистецтво, були зачатки андерґра- 
унду, були нові пошуки у старших майстрів. Знав про це і Федір 
Манайло, але тут ще далеко було до тієї драстично високої міри, 
яку він пропонував.

3. Зустріч 26  вересня 1962 року

Вона була останньою — Федір Федорович від’їздив додому.
Ми прогулювалися берегом моря, і Федір Федорович почав роз

повідати мені дещо з історії свого краю — Закарпаття. Відчу
валося, що йому дуже болить необізнаність із нею більшості 
українців. Я таки дещо знав, але вдавав неосвідомленого, бо 
хотів побільше почути від нього, сприйняти в його інтерпрета-
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ції — людини мистецького світу, яка бачить життя не під кутом 
зору політичних концепцій, а переживає його морально й есте
тично, в матеріалі особистого досвіду. Мені й сьогодні його 
розповідь здається цікавою, і я спробую відтворити її бодай у 
головних рисах.

До 20-х років цього століття ми, каже Федір Федорович, не нази
вали себе українцями, хоч і були ними. Мадяри за часів Австро- 
Угорщини називали нас «іншомовними мадярами» (тоді в них 
була політика «природної» повільної мадяризації, а вже пізніше 
прийшла мадяризація насильницька, форсована). В 60-х роках 
XIX століття почали організовувати в закарпатських селах дер
жавні школи з мадярською мовою навчання -  з ними тради
ційні русинські школи не могли конкурувати, бо мали здебіль
ше однісіньку кімнату, де ледве поміщалося з десяток учнів, 
пишучи «на хребті» один в одного, і вчителів не було. А мадяр
ські школи — великі, світлі, з добре підготовленими вчителями.
За законом усі діти з семи років мусили навчатися, тож міське, 
а згодом і сільське населення переходило на мадярську школу 
і мову — «бо інакше нічого не продаси і не заробиш... і не про
живеш».

Мадяризації намагався протидіяти будительський рух.
«Наші будителі — то були прості люди... попи, вчителі... Вони не 

були великими політиками й стратегами. Та й яка могла бути 
політика й стратегія в маленького народу, якогось мільйона лю
дей, без економії, без держави, без традицій, без основательної 
культури... До того ж одірваного од свого кореня і затисненого 
чужинцями... От вони й говорили: ми слов’яни, слов’яни, і по
кладалися на слов’ян, від них ждали помочі, то, мовляв, свої, 
вони виручать. А інші дивилися на Москву: хто ж поможе, 
як не Москва. То були москвофіли».

«Називали нас хто як хотів, аби не знали, хто єсьмо». Назва україн
ці прийшла тільки в 20-ті роки, тоді ж і мова українська запа
нувала. Велику роль у цьому відіграли галицька інтелігентська 
еміграція («коли Пілсудський почав душити українців, тікали 
до Чехів»), народовці, Августин Волошин, та й Комуністична 
партія Закарпаття (дуже сильна) — вона стояла на українських 
позиціях, за українську мову). Національна політика слов’ян
ських братів — чехів була хитрою: «Від Австро-Угорщини на
вчилися: одних піднесуть, а потім двома іншими й задавлять, 
третього піднесуть... Дадуть то одній, то другій організації гро
шей то на школу, то на культурництво, але щоб ніхто дуже не 
став на ноги...»



817

Активізувалися клерикали. Вони видавали газету «Неділя»; щоб до
годити всім, писали мовою, яка була ні українською, ні росій
ською, ні місцевою, ні старослов’янською, але мала елементи 
всіх їх. Створили «Наукове общество», яке мало згуртувати куль
турні сили, виявити мистецькі традиції, взагалі показати здат
ність до самостійного культурного життя. «Ми пішли в це обще
ство, мусили піти, щоб там були свої люди, бо інакше його б 
захопили мадяри, або чехи, або ще хтось...»

Але найбільшою в цьому національному відродженні була роль Федора 
Потушняка — «нашого письменника, філософа, публіциста, фоль
клориста, взагалі багатосторонньої людини», — йому потім, уже за 
радянських часів, «довго не могли цього простити».

Слухаючи Федора Федоровича, я згадував про те, що оце ж глибо
ке переживання історії, долі земляків-закарпатців, їхніх злигод
нів та поневірянь бездержавного, підневільного люду відбилося 
і в його малярській творчості, в таких шедеврах, як «Старий 
бідняк», «Тяжка праця селянина в горах», «Оранка», «Життя між 
горами» та інших. Так само, як відбилося і в них, і в «Царі», 
«Вівчареві», «Дідові-лісорубі й онукові», «Вогнищі», «На Івана 
Купала», і органічне відчуття великості українського національ
ного світу, самобутньою частиною якого були і є закарпатці. 
І думалося (й думається) про те, як довго й тяжко доводилося 
(і доводиться) українцям різних відламів їхнього просторого 
етнічного терену йти до усвідомлення своєї національної єд
ності, долаючи тяжку інерцію псевдоросійщини, псевдорумун- 
щини, псевдомадярщини, псевдопольщизни, псевдочехівства, 
псевдословацтва: наслідки тривалого впливу панівних чи просто 
трохи благополучніших, трохи успішніших, трохи організова- 
ніших націй, із більшим інстинктом самозбереження.

...Більше мені не доводилося зустрічатися з Федором Федоровичем 
Манайлом. Не дожив він до часу, коли тріснули і спали полі
тичні та естетичні кайдани, що так йому муляли, коли звіялися 
зі сморідним димом ненависні йому ідеологічні та естетичні забо
бони, стереотипи, наліпки. Але провістя нових часів він побачив.

Сьогодні творчість Федора Манайла — у золотому фонді української 
культури. Але вивчена вона ще недостатню. І мало залишилося свід
чень про його особистість, таку неординарну, колоритну, значливу. 
Тож мені захотілося подати кілька штрихів, які, може, стануть у 
пригоді майбутнім біографам Федора Манайла. Та й деякі його 
думки, мені здається, цікаві й невипадкові у загальній картині 
нашого духовного життя тієї доби — доби перших порухів після- 
сталінського національно-культурного випростування.

8 І6

(10 січня 1999 р.)
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Коли заходить мова про Олександра Ферапон- 
, товича Саєнка, в моїй пам’яті, як і в пам’яті 
І моїх ровесників, зринає літо 1962-го, коли в 
І Києві відбулася сенсаційна виставка його тво-

(О. Ссієнко) * /  рів. Як і виставка творів Федора Манайла пе-

шира зацікавленість рідною культурою та жагуча по
треба знати її і коли видатна мистецька подія ставала водночас 
і подією громадською, політичною, свого роду національною та 
моральною школою. Такою школою стала і виставка Олександра 
Саєнка, особливо для молодшого покоління, яке відкривало 
для себе цілі пласти українського мистецтва, потопленою в крові 
репресій або похованого під свинцевими плитами заборон, — 
і переймалося трагічними долями його творців.

Після цієї виставки постать Олександра Ферапонтовича Саєнка 
значущо ввійшла в естетичну свідомість принаймні тієї частини 
мистецької молоді, яка в своїх творчих шуканнях діставала ім
пульси і з національних джерел духовності, з традицій україн
ського народного і професійного живопису. Він був одним із тих, 
хто особливо вплинув на формування київської школи мону
ментально-декоративного і декоративно-прикладного мистецтва, 
яка у своїй творчій практиці ленінському гаслу «монументаль
ної пропаганди» протиставила розуміння монументального жи
вопису як створення духовного середовища людини, національ
ної естетичної атмосфери. Твори Олександра Саєнка почали 
виставляти в музеях, про нього писали мистецтвознавці, його 
вшановували, відзначали ювілеї. Здавалося б, він став відомою 
постаттю. Але, як сказав колись філософ, видимість відомо
го — найгірший ворог пізнання.

По правді кажучи, тільки оця книжка, що лежить перед вами, чи
тачу, відкрила мені повніше образ Олександра Ферапонтовича 
Саєнка, і я певен, що таке ж враження нового відкриття матиме 
багато хто з тих, кому здавалося, що вони ж то Саєнка знають.

Книжку я не просто з інтересом прочитав. Вона мене глибоко 
схвилювала. Насамперед тією картиною української долі, що 
вимальовується з дивом збережених у листуванні голосів людей 
кількох епох. Справді, диво: листи трьох поколінь родичів, друзів,

я  ред тим, вона викликала масовии інтерес і 
Ж  справжнє збурення у київських культурних ко

лах. Це був той неповторний час, коли в атмо
сфері тимчасової «відлиги» вирвалися на поверхню

* Передмова до книги «Олександр Саенко» (К., 2003).
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знайомих, випадкових кореспондентів, — що пережили війни, 
революції, голодомори: як це рідко в нас траплялося. Як мало 
хто в нас розумів культурну цінність таких «побутових» родин
них архівів — і як багато вони важать! Навіть коли належать не 
титулованим, славетним в історії родам, а звичайним культур
ним родинам; навіть коли йдеться в них не лише про історичні 
події, а й про побут та випадкові «дрібниці». Адже ніщо не мог
ло б зберегти стільки живого подиху минулого, стільки промо
вистих подробиць і моментальних правдивих зарисовок істо
ричного часу та життєвого шляху людини, як ці утривалені на 
аркушиках паперу репліки живих співрозмовників.

Ось листи малого Сашка Саєнка з Петербурзького училища-інтер- 
нату для глухонімих дітей. Як вимальовується з них образ обда
рованої, допитливої, душевно делікатної дитини, яка всупереч 
своїй глухонімоті хотіла і вміла сприймати світ, спілкуватися зі 
світом і людьми. Ось листи юнака Олександра Саєнка, в якого 
прокидається національне самоусвідомлення, бажання служити 
мистецтвом своєму народові, прилучитися до національного 
відродження... Ось листування періоду професійного навчання 
в Києві; документів небагато, але з них бачимо, як тепло до 
нього ставилися і як вірили в нього в родині Василя Кричев- 
ського, яке значення мали для нього школи Кричевського і Бой
чука... А ось листи зрілого майстра, в яких — і радість улюбле
ної праці, і гіркота від неуваги й нерозуміння, і переживання 
трагічних для України часів голодомору і терору, гонінь, пере
слідувань багатьох видатних митців, насильницьке нав’язування 
догм і стереотипів «соцреалізму»...

1 хоч листів самого Олександра Саєнка не дуже й багато, і не все в них 
висловлене прямо, але уважний читач побачить за скупими ряд
ками ширшу картину складної доби нашої історії в переживанні 
трохи відстороненої обставинами, але чутливої особистості. Тим 
більше, що ці листи доповнюються листами інших членів цієї ін
телігентної родини (до речі, нині з’явився інтерес до відомих ук
раїнських родів з багатою генеалогією, — але не менш цікавими 
можуть бути і архіви та матеріали про менш відомі, «скромніші», 
але зі своїми виразними достоїнствами і традиціями «провінційні» 
роди, — як-от той же Саєнків), листами його кореспондентів 
(просто дивуєшся, як багато людей підтримувало теплі стосунки з 
ним, нібито приреченим природою на ізольованість), а потім — 
листами тих із нового покоління, хто взяв його собі в учителі.

Це «багатоголосся» навколо постаті й творів Олександра Саєнка 
доповнюється в книзі іншим, не менш важливим багатоголос
сям — численними писемними відгуками відвідувачів його 
виставок. Тут і широкий спектр суто емоційних вражень, і роз-
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важливі професійні оцінки колег, і щирі слова випадкових відвіду
вачів, і слова визнання від видатних діячів української культури.

А своєрідним узагальненням усіх цих штрихів до образу Олександра 
Саєнка і наявних джерельних матеріалів, як також і цілісною ін
терпретацією його життєвого шляху і творчої спадщини, є мистець
кий нарис Ніни Саєнко — доньки художника, яка, бувши про
фесійним мистецтвознавцем, присвятилася збереженню і вивчен
ню спадщини, популяризації творчості свого батька. Цей нарис 
достатньо докладний і водночас не переобтяжений принагідними 
речами, написаний компетентно і коректно, адекватно відтворює 
і суспільно-політичні обставини та духовну атмосферу доби, есте
тичну позицію та житейську ситуацію художника.

Слід подякувати Ніні Олександрівні за те, що так дбайливо і скру
пульозно зібрала (а ще й зберегла) документальний матеріал, 
зуміла «розпорядитися» ним по-господарському і по-мистець- 
кому. А скільки зусиль доклала вона до організації музею на 
батьківщині О. Саєнка — в Борзні!

Олександр Федорович Саєнко прожив нелегке, але окрашене й ощас
ливлене улюбленою працею життя. Він показав, як людина силою 
духу, талантом, висотою етичного настановлення може долати не
справедливість природи й удари долі. Він дожив до тріумфального 
визнання свого таланту і своєї праці. І хай ця книжка стане ще 
одним свідченням визнання і шани, а головне — допоможе кра
щому пізнанню митця і його доби. І дасть насолоду від ще однієї 
зустрічі з неповторним світом його творів.

(2003 р.)

Н© С0оВшШСР І ^  Виктором Платоновичем Некрасовым я
познакомился весной 1963 года (точнее — 

Р  I в двадцатых числах апреля) при не совсем
(О . пОНрОСОВ) * й обычных обстоятельствах. Поскольку они

имели отношение к событиям государствен
ного масштаба, повлиявшим на всю дальней

шую судьбу прославленного писателя, я дол
жен о них напомнить.

Как известно, было две на широкую ногу поставленных и громо
гласно распропагандированных «встречи» Никиты Сергеевича 
Хрущева с деятелями искусства и литературы: в 1962 и 1963 гг. 
На первой из них был дан сигнал к наступлению по всему 
фронту на так называемых «формалистов» и «абстракционистов».

* Надруковано в журналі «Радуга» (1990, № 10).
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Разумеется, не интерес к тонкостям художественных приемов 
двигал вождями, а желание, власть употребив, поставить пре
граду любым уклонениям от «бойцовских» функций, предпи
санных писателям и деятелям искусств (знаменитая формула 
Хрущева, подхваченная многими литактивистами: «Писатель — 
автоматчик партии»).

Сразу же после хрущевского симпозиума начались нескончаемые 
собрания, «активы» и прочие митинги во всех республиках. 
Происходили они и на Украине, прежде всего в Киеве. Первым 
из них было открытое партийное собрание Киевской писатель
ской организации в клубе Совета Министров УССР. Выступали 
некоторые из участников встречи в Москве и взахлеб изливали 
свое восхищение мудростью Никиты Сергеевича и его оте
ческими наставлениями. Предлагали выступить и мне (я тоже, 
вместе с Иваном Драчом и Миколой Винграновским, присутс
твовал на встрече в Москве — видимо, нас привлекли как пред
ставителей младшего поколения, для острастки). Но я отказал
ся. Правда, пережил минуты острой внутренней борьбы: под
мывало встать и рассказать, как все было в действительности, 
как Хрущев обливал грязью талантливейших людей. И только 
один Илья Эренбург осмелился в непрямой форме, но доволь
но прозрачно возражать ошалевшему вождю. Подмывало бро
сить вызов всеобщему лицемерию,— но, увы, не отважился. 
Счел неудобным выступать против известных писателей: кто я? 
И тем самым к этому лицемерию присоединился, хотя бы и 
пассивно.

Тем временем в развитие хрущевских указаний в идеологических и 
литературных комендатурах всех республик и областей броси
лись изобретать собственных формалистов и абстракционистов. 
На Украине первыми были названы Лина Костенко, Иван 
Драч, Микола Винграновский, потом этот список обогащался. 
Началась настоящая вакханалия верноподданничества, мораль
ной неразборчивости и эстетической ограниченности, чтобы не 
сказать человеческой глупости. Но, в отличие от кампаний ста
линских времен, звучали и голоса завуалированного, а то и пря
мого предостережения, как бы пытавшиеся образумить зарвав
шихся современников. Например, Максим Рыльский в статье 
«Серйозна річ — мистецтво» («Літературна Україна» от 29 янва
ря 1963 года) недвусмысленно советовал: «Було б дуже прикро, 
коли б у нас почали робити з Московської зустрічі та з від
гуків на неї в пресі швидкі, “скоропалительные”, “організаційні” 
висновки...»
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Видимо, и в ряде республик, и в самой Москве погром происходил 
не со стопроцентным успехом. 8 марта 1963 года Никита Сер
геевич созвал писателей и деятелей искусств на вторую широ
комасштабную встречу с собой. На этот раз речь шла уже не 
столько о формалистах и абстракционистах, сколько о тех, кто 
«судит о действительности только по запахам отхожих мест, 
изображает людей в нарочито уродливом виде, рисует свои кар
тины черными красками». А потому «надо дать отпор любите
лям наклеивать ярлык “лакировщика” тем писателям и деятелям 
искусства, которые пишут о положительном в нашей жизни». 
И Никита Сергеевич тут же предложил новое клеймо собственно
го изобретения, пополнив им богатый фонд традиционных ярлы
ков: «Наверное, их следует назвать деггемазами».

Вот среди этих-то свежеразоблаченных шкодников-дегтемазов и 
выделен был в особую строку Виктор Некрасов. На первый 
взгляд может показаться (и многим тогда казалось), что выбор 
пал на него совершенно случайно. Увы, дело обстояло серьез
нее. При всей своей импульсивности Хрущев был неизменно 
безошибочен в определении направления идеологических уда
ров, и общегосударственная облава на «формалистов» и «абс
тракционистов» не была его глупой прихотью: пусть и сумбур
ная по форме, она была совершенно логичной по существу — 
пресекала попытки ускользнуть от политического надзора, 
изощряясь в «заумных» способах выражения; подтверждала не
зыблемое в тоталитарном обществе право государственного руко
водства предписывать характер и формы всех искусств. И сообра
женный по спецзаказу спецпортрет Виктора Некрасова в ка
честве одной из главных мишеней был выставлен не с кондачка.

Дело в том, что Виктор Некрасов как автор не только повести 
«В окопах Сталинграда», но и повестей «В родном городе», 
«Кира Георгиевна» представлял то течение в советской прозе, 
которое отказывалось работать на «возвышенных» стереотипах, 
отвергало «нас возвышающий обман», не уходило в романти
ческую риторику, конструирование «должного», а упорно вос
создавало «сущее», внимательно, понимающе и сочувственно 
вникало в реальную жизнь реального человека. Это антимифо- 
творческое направление в советской литературе и искусстве 
объективно противостояло государственному мифотворчеству, 
отнюдь не собиравшемуся еще отказываться от тотального дик
тата во всех сферах общественной и духовной жизни. Именно 
потому Виктора Некрасова обвиняли в «дегероизации», «измель
чении» советского человека и советской жизни.
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Из-за своего авторитета (и, разумеется, таланта) и представлял 
Виктор Некрасов «опасность» в глазах адептов политического 
иллюзионизма. Собственно, этот момент — предостережение 
от влияния Виктора Некрасова — тоже явственно сквозил в ти
радах Хрущева: «Иногда идейную ясность произведений лите
ратуры и искусства атакуют под видом борьбы с риторичностью 
и назидательностью, В наиболее откровенной форме такие на
строения проявились в заметках Некрасова “По обе стороны 
океана”, напечатанных в журнале “Новый мир”».

Во всяком случае, после этого выступления Хрущева имя Виктора 
Некрасова — наряду с именами Эренбурга, Вознесенского, Евту
шенко — оказалось одним из наиболее поносимых в разго
равшейся с каждым днем проработочной кампании, порой на
поминавшей безумную «психическую атаку». Сам же черный 
список разрастался за счет «дополнений с мест» — на Украине, 
кроме Лины Костенко, Винграновского и Драча, называли уже 
и Виталия Коротича, Евгена Летюка и других. Не было конца 
собраниям, активам, митингам, резолюциям [...].

В артобработку включился и главный республиканский калибр. 
8 апреля в зале заседаний Верховного Совета Украинской ССР 
состоялось совещание актива творческой интеллигенции и идео
логических работников Украины. Председательствовал на нем 
Николай Викторович Подгорный, тогдашний первый секретарь 
ЦК КПУ, а доклад делал секретарь ЦК по идеологии, «неудо- 
бозабываемый» Андрей Даниилович Скаба. Был повторен в усу
губленном варианте весь набор обвинений по адресу внесенных 
в черный список. «Літературна Україна» в номере от 12 апреля 
опубликовала ставшее гвоздем программы выступление Н. Под
горного под заглавием «Жить и творить для народа, во имя тор
жества коммунизма». В нем, в частности, первое лицо Украины в 
упор вопрошало: «...За какую же вы, товарищ Некрасов, стоите 
правду сегодня?» В этом же номере газеты читатель мог ознако
миться и с выступлениями ряда известных писателей. Все они 
дружно клеймили Некрасова, Евтушенко, Эренбурга и украин
ских поэтов-«шестидесятников». А один из тогдашних руко
водителей СПУ предъявил свой счет следующим оригинальным 
образом: «Ну, да пусть бы только молодежь. Пусть бы Иван 
Дзюба говорил: “Почему у нас нет такого борца, как Илья 
Эренбург?” Пусть бы уже Драч пророчил смерть старшим по
колениям. А то — Эренбург, Некрасов, С. Голованивский!» Так 
впервые мое скромное имя прозвучало в контексте с именем 
прославленного писателя Виктора Некрасова. Обстоятельства 
как бы «готовили» наше личное знакомство.
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Широкомасштабную операцию надо было продолжать до полного 

успеха. И вскорости организуется новая акция — открытое пар
тийное собрание киевских писателей. О том, какое ему прида
валось значение, свидетельствует тот факт, что на него специ
ально приехал Александр Евдокимович Корнейчук, в послед
ние годы почти что не являвший украинским писателям свою 
персону и обретавшийся где-то в международных сферах. Он 
открыл собрание идейно насыщенным вступительным словом 
и властно дирижировал им. И все-таки атмосферы ликующего 
неистовства, не получилось.

Об этом собрании в принятом тогда выборочном и тенденциозном 
порядке сообщала «Літературна Україна» в номере от 23 апреля 
1963 года — под заглавием «Беречь честь и славу советской ли
тературы». Рутинный выхолощенный отчет, но в нем было не
сколько загадочных моментов. «Не удовлетворило собрание вы
ступление В. Некрасова...» «Сделал попытку смягчить крити
ку... В. Коротич». «Не удовлетворило участников собрания и 
даже вызвало возмущение путанное, местами абсурдное и бес
тактное выступление И. Дзюбы». Читатель, привыкший к жуль
ническому жаргону нашей прессы, догадывался, что желанного 
единодушия на собрании не было и не обошлось без «эксцессов», 
то есть выражений несогласия с начальством.

И действительно. Праздник испортил прежде всего сам Виктор 
Некрасов, оказавшийся крайне неблагодарным — не только по 
отношению к Хрущеву, но и к Корнейчуку. Что касается Хрущева, 
тут ясно — не оценил его руководящую ругань и отеческие уг
розы. А в отношении Корнейчука нужны некоторые объясне
ния. Дело в том, что ранее, в бытность свою председателем 
Правления Союза писателей Украины, Корнейчук привлек мо
лодого талантливого прозаика из поколения фронтовиков к ру
ководству Союзом — сделал его одним из своих заместителей. 
Но содружества не вышло. Слишком разными они были людь
ми и разными принципами руководствовались. Карьеры Виктор 
Некрасов делать не собирался и не стал. Его пребывание на 
посту заместителя председателя было недолгим. И вот теперь 
обе стороны были обостренно насторожены. Корнейчук рас
считывал, видимо, на почтение к нему со стороны Некрасова, 
а не найдя этого почтения, крепко осерчал, стал обрывать его 
чуть ли не на каждом слове, требовать раскаяния, оскорблять. 
Некрасов же, чувствуя истинную подоплеку высокомерных 
придирок человека, не столь давно искавшего его расположе
н и я,— несколько растерялся, заметно нервничал на трибуне.
В общем, ему не дали договорить. И представляю, как ему было
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горько на душе. Но главное было ясно: фальшивые обвинения 
он отвергал, оставался при своем мнении.

Я вышел на трибуну с твердым намерением сказать о лицемерном 
характере всей этой затеи: ведь речь шла не о борьбе с мнимым 
формализмом и абстракционизмом, с мнимыми идеологичес
кими ошибками, а о борьбе с правдой и с правом писателя 
быть самим собой. Как только это намерение стало ясным, 
Александр Евдокимович и меня начал обрывать на каждом сло
ве, а поскольку я «огрызался», он поставил на голосование воп
рос о лишении меня слова. Не очень убедительным большинс
твом (что для того времени тоже было редким казусом) я был 
объявлен лишенным голоса. Покидая трибуну, я — скорее по 
растерянности, нежели по глубокомыслию — сообразил сказать 
Корнейчуку: «Вы можете лишить меня слова, но вас это не 
спасет».

Сшибка с самим Корнейчуком считалась делом весьма опасным. 
Помню, тогда же при случайной встрече в коридоре Василь 
Павлович Козаченко невесело пошутил, указывая на меня: «Мо
лодий самогубця». Но на самом деле никаких прямых послед
ствий для меня ни выступление, ни стычка с председательст
вующим не имели.

И все же было для меня одно последствие. Притом самое прият
ное. Памятное и важное в жизни.

После упомянутого собрания я преспокойно возвратился в боль
ничную палату — я лечился в это время в Институте туберкуле
за. Видимо, по молодости, меня в те годы не очень расстраива
ли всевозможные неприятности, конфликты, проработки, уволь
нения с работы и т. д. А в своем выступлении вообще ничего 
чрезвычайного не видел. Более того, считал его неудачным, так 
как не сумел сказать всего, что хотел. Тем большим было мое 
удивление, когда на следующее утро, спустившись по вызову в 
комнату для посетителей больницы, я увидел там ожидавших 
меня Владимира Леонтьевича Киселева и его сына Леонида, 
с которыми я уже был хорошо знаком, а с ними... Виктора 
Платоновича Некрасова.

Нас познакомили. Виктор Платонович от себя и своих друзей вру
чил мне букет цветов и принялся выражать свои эмоции по 
поводу моего выступления — в таких словах, будто я и впрямь 
совершил нечто особенное. Увы, в те времена и элементарное 
несогласие с очевиднейшей чушью, если она благословлена 
была сверху, действительно выглядело в глазах многих чем-то 
необычным. К тому же Виктор Платонович испытывал, види
мо, благодарность ко мне за то, что мое поведение несколько
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подпортило праздник идеологического четвертования неугод
ных и поставило в конфузное положение бонзу Корнейчука, 
столь упорно стремившегося его уязвить.

Так или иначе, но с тех пор между нами установились отношения,
о которых я еще днем ранее и не мечтал: ведь Виктор Платонович 
был для меня не только представителем другого поколения и 
другой среды, но и чуть ли не живым классиком, ходячей зна
менитостью. Но он оказался очень простым в манерах и общи
тельным, деятельным и любопытным, а психологическую и 
возрастную «дистанцию» снимал легко и незаметно. Словом, 
мы довольно часто встречались и вдвоем, и в обществе знако
мых, обменивались мнениями о важных и неважных событиях, 
обсуждали многие вопросы — и литературные, и, разумеется, 
политические; Виктор Платонович знакомил меня со своими 
друзьями — киевлянами и москвичами, я знакомил его со сво
ими друзьями, с молодыми украинскими литераторами. Так что 
некоторые стороны жизни Виктора Платоновича в эти годы 
мне известны не из чужих уст.

Он был ревностный киевлянин, любил свой город, может быть, не 
так шумно, как одессит Одессу, но не менее истово. С удоволь
ствием водил своих знакомых, особенно приезжавших из дру
гих городов, по киевским улицам, показывая достопримеча
тельности. Излюбленным местом таких «экскурсий» был Подол, 
а более всего — Андреевский спуск. Тут он с какой-то гор
достью показывал дом, в котором жил Михаил Булгаков, и ком
ментировал события, описанные в «Белой гвардии», привязывая 
их к «топографии». Надобно напомнить, что в те времена о 
Булгакове знали мало, и о доме на Андреевском спуске ведали 
немногие. Во всяком случае, мне лично он первый показал этот 
дом. Любовно хранил он фотографии Булгакова, его семьи, ок
ружения и, указывая на исполненные то ли достоинства, то ли 
надменности аристократические лица, неизменно иронизи
ровал — имея в виду известные пропагандистские стереотипы: 
«Ну, какова белогвардейская сволочь?!»

Одним из первых заговорил он и о судьбе Успенского собора 
Киево-Печерской лавры. Тогда обязательной была официаль
ная версия уничтожения величайшего шедевра Киевской Руси: 
взорван немецко-фашистскими оккупантами. Малейшее сом
нение в этом считалось кощунственным. Но Виктор Платонович 
открыто говорил то, что втайне знали многие киевляне: собор 
уничтожили мы сами, заложив в него мины замедленного дейс
твия и затем взорвав их. Он собирал соответствующие доказа
тельства, свидетельства, писал об этом.
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Послевоенная застройка Киева была для Виктора Платоновича как 
архитектора источником эстетических мучений. Впрочем, не 
только послевоенная. С уничтожающим сарказмом выска
зывался он о двух киевских монстрах, архитектурных символах 
эпохи — правительственном здании почти что на месте уничто
женного Михайловского Златоверхого собора и здании Совета 
Министров Украинской ССР на улице Кирова, построенных в 
стиле мрачного имперского монументализма. Болезненно вос
принимал он и аляповатые официальные памятники, которы
ми принялись «украшать» Киев в 60—70-е годы...

Исключительное место в жизни Виктора Платоновича занимала 
забота о маме, Зинаиде Николаевне. Происходя из русской де
мократической дореволюционной интеллигенции, она сочетала 
широкую образованность и внутреннюю культуру с простотой 
и скромностью, но вместе с тем и моральным ригоризмом. К тому 
времени, когда я начал посещать Некрасовых, Зинаида Нико
лаевна была уже в очень преклонном возрасте, двигалась с тру
дом. Но сохранила некое суровое достоинство, заставлявшее 
испытывать не только почтение, но и чуточку страха. С годами 
мать стала почти что беспомощной, и Виктор Платонович дол
жен был постоянно находиться при ней. Неизменные раньше 
прогулки вдвоем с мамой становились все реже и непродолжи
тельнее, а все больше Виктор Платонович сидел с ней. Может 
быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что она была несколько 
деспотичной в своей любви к сыну. Во всяком случае, вспоми
наю, как однажды в Ялте, где мы с Виктором Платоновичем 
встретились, она крайне строго выговаривала ему за то, что 
надолго оставил ее — хотя на самом деле он отлучился на ка
ких-то десять минут, чтобы познакомить меня с Вениамином 
Кавериным. Дома, принимая гостей, Виктор Платонович ста
рался расположиться так, чтобы разговор происходил на виду у 
мамы, — учитывая ее ревнивый интерес. Она плохо слышала, 
но время от времени вдруг включалась в разговор и что-то на
стойчиво переспрашивала. И сын терпеливо, ровным голосом 
(иногда по нескольку раз) ей все объяснял...

С Зинаидой Николаевной у меня связано одно не совсем приятное 
для моего самочувствия воспоминание. Дело в том, что она 
неохотно отпускала сына еще по одной причине: частенько он 
возвращался навеселе. Этого она не любила и справедливо опа
салась некоторых знакомых сына, специализировавшихся на 
странной угодливости перед этой слабостью Виктора Плато
новича. Но я оказался в числе тех, к кому она прониклась до
верием. Я действительно старался, как мог, оградить Виктора
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Платоновича от этих неизменных «своих боевых ста грамгЛ», 
как он упорно и виновато пошучивал. Но вот однажды -  не 
помню уже, по какому случаю, — и я не удержался. В превос
ходнейшем настроении мы возвратились к полуночи и радост
но направились к Зинаиде Николаевне. Но она посмотрела 
так — на меня, не на Виктора Платоновича, — что я мигом 
отрезвел. С тех пор она ко мне изменилась, сделалась холод
нее — или, может быть, мне так показалось по свойственной 
мне мнительности.

Круг знакомств Виктора Платоновича был очень обширен и чрез
вычайно разнообразен. Дома у него можно было встретить и 
писателей, и художников, и архитекторов, и кинематографис
тов. Все совестливое, несогласное с официальной рутиной либо 
тянулось к нему, ища сообщества иди поддержки, либо с ним 
так или иначе солидаризировалось. Через Виктора Платоновича 
в значительной степени осуществлялась связь киевской некон
формистской интеллигенции с московской, более многочис
ленной и активной. У него часто останавливались «эмиссары» 
московских диссидентских групп.

Виктор Платонович знакомил меня со многими своими московс
кими друзьями, и за этим, как я понял, стояла забота о том, 
чтобы я, потерявший к тому времени возможность печататься 
на Украине, получил доступ к московским журналам. Иногда 
эта его забота принимала просто трогательный характер. Так, 
прочитав в рукописи мою статью о Сервантесе, он тут же поз
вонил в «Вопросы литературы» своему другу JI. Лазареву, при
нялся обзванивать другие редакции. Будучи в дружественных 
отношениях с «твардовской» редакцией «Нового мира», он по
старался отрекомендовать меня, и я получил возможность пе
чататься там. Впрочем, вскорости эта возможность была поте
ряна — в связи с разгромом «Нового мира».

У меня хранятся две записки от Александра Исаевича Солженицына, 
переданные через Виктора Платоновича.

Квартира Виктора Платоновича была всегда открыта для гостей, и их 
тут перебывало великое множество. Возможно, случались среди 
этой публики и люди сомнительные. Но он видел других — и 
их ему важнее было видеть: честных, экзальтированных, беском
промиссных... В ответ на увещевания и упреки друзей в том, 
что среди льнущих к нему молодых людей, которым он отдал 
себя на растерзание, есть и психически неуравновешенные, 
душевнобольные, — Виктор Платонович однажды обронил суж
дение, поразившее меня своей глубиной и справедливостью:
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«Они (то есть так называемые “душевнобольные”. — И. Д.) от
личаются от нас (то есть “здравомыслящих”. — И. Д.) только 
тем, что они честнее». Действительно: в атмосфере брежнев
ской «стабилизации» тот, кто все додумывал до конца и был до 
конца честен, оказывался либо в тюрьме и концлагере, либо в 
«психушке», либо действительно терял психическое равнове
сие. Исключений было не так уж много. И не так уж часто ес
тественное приспособление к объективным обстоятельствам 
удерживалось на грани, за которой начиналась беспринцип
ность.

...И тем не менее «чрезмерность» знакомств Виктора Платоновича 
и хаотичность этого общения не только дезорганизовывали его 
рабочий день, но и представляли — в тех условиях — немалую 
опасность для его судьбы вообще. И в этом отношении благо
творной для него была перемена, происшедшая в последние 
годы жизни в Киеве, когда в его дом вошла жена, Галина Вик
торовна, упорядочившая его быт и труд.

Мое знакомство и сближение с Виктором Платоновичем пришлось 
на те годы, когда на Украине начало зарождаться национально
культурное (а отчасти и политическое) движение, наиболее 
явственно выразившееся в так называемом «шестидесятни
честве» — в новой волне в литературе и искусстве, интеллекту
альной жизни. Виктор Платонович живо заинтересовался этим 
явлением. Поэтому в моих отношениях с ним, во всех наших 
разговорах и дискуссиях почти всегда зримо или незримо при
сутствовало то, что можно условно назвать украинским нацио
нальным вопросом. Сначала — в его более узком, литературном 
аспекте. У меня сложилось впечатление, что он, как и боль
шинство русских (или ориентированных на русскость) интел
лигентов, живущих на Украине, раньше мало задумывался о 
национальном бытии украинского народа, о проблемах украин
ской истории и культуры и еще меньше о них знал. Национальное 
лицо Украины в его представлении отождествлялось с лицом 
Союза писателей, его руководства. А отношения с Союзом пи
сателей Украины у Виктора Некрасова всегда были плохими.

Тут надо сказать, что в те времена руководство Союза писателей 
Украины, помимо присутствия в нем некоторых выдающихся, 
заслуженно авторитетных и в высшей степени интеллигентных 
людей, в целом занимало сугубо верноподданническую и порой 
крайне реакционную позицию по всем вопросам художествен
ной политики и во всех идеологических конфликтах. Разумеется, 
это нетрудно было объяснить историческими причинами, — ну,
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хотя бы теми жестокими проработками и чистками, которые 
непрерывно обрушивались на украинскую интеллигенцию, по
стоянно терроризируемую обвинениями в национализме. Там, 
где политическим страхам придан еще и национальный компо
нент, — сервилизм всегда превосходит обычную меру. Но до 
истории ли было Виктору Некрасову, когда он видел, как де
ятели СПУ, будто одержимые неистовым желанием быть боль
шими католиками, чем сам Папа, с такой самоотдачей «выры
ваются вперед» — в каждой из следовавших одна за другой 
идеологических кампаний! И он склонен был свое негативное 
отношение к СПУ, к официальной маске украинской литерату
ры, — в известной степени распространять и на саму эту лите
ратуру вообще, сомневаясь в ее творческих потенциях и исто
рической перспективе.

В свою очередь, среди части украинских писателей — тех, чей искрен
ний, но ограниченный патриотизм был искажен казенной идео
логической ориентацией и верноподданничеством, — было рас
пространено представление о Викторе Некрасове как чуть ли 
не об «украинофобе» (и мне, например, приходилось выслуши
вать упреки за то, что «стакнулся» с ним). Представление, 
разумеется, совершенно превратное, но оно странным образом 
питалось не только независимым и горделивым поведением 
Виктора Платоновича по отношению к СПУ (сходным, кстати, 
и с отношением некоторых молодых украинских литераторов, 
например, Лины Костенко или, несколько позже, Василя Стуса), 
но и некоторыми его высказываниями и публикациями. Особен
ный шум и даже негодование вызвали его суждения об А. Дов
женко в статье, напечатанной в «Литературной газете».

Виктор Некрасов стоял на позициях трезвого и честного реализма 
не только по свойствам своей изначально правдивой и прямо
душной натуры, но и по своим эстетическим склонностям. Не 
приемля никакой напыщенности, риторики, приукрашивания 
и «приподымания» действительности, он одну из бед советской 
литературы времен государственно предписанной и государс
твенно соблюдаемой неправды видел в насаждении патетичес
кого тона, «красивой» романтизации, а это последнее связывал, 
в частности, и с абсолютизацией эстетических принципов 
А. Довженко, в том числе и его известной формулы о золоте 
высокой правды и «медных пятаках» маленьких бытовых правд. 
Выступление В. Некрасова оскорбило украинских «патриотов», 
и их реакция казалась тем более обоснованной, что лишь не
давно имя Довженко было выведено из полузабвения (после
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многих лет пребывания в немилости), лишь недавно смогли 
появиться в печати его новые произведения, напоминавшие об 
огромных возможностях его таланта, — наконец, еще свежо 
было ощущение недавней невозвратимой потери.

Разумеется, Виктор Некрасов совершенно был прав, выступая про
тив «лакировки» и лживой патетики, всем уже опостылевшей. 
И вовсе не отрицал он Довженко вообще. Но чего-то, на мой 
взгляд, не учел он и в оценке самого Довженко — хотя бы тра
гизма его судьбы великого художника, оторванного от роди
ны — Украины и фактически лишенного возможности трудить
ся, с негласным запрещением «писать и рисовать». Не знал он 
и истинного облика Довженко — не мог знать, как знаем мы, 
имеющие возможность прочесть его мужественно-проница- 
тельные и мудрые мысли в «Дневниках», мысли человека, по
нимавшего еще и полстолетия назад то, к пониманию чего мы 
пришли лишь теперь. Но главное — Виктор Некрасов стал жер
твой обмана. Он спорил по сути не с Довженко, а с той совер
шенно фальшивой интерпретацией его взглядов, которую дава
ли лакировщики и официальные гимнотворцы, жульнически 
прикрывавшиеся именем Довженко. Ведь, говоря о высоком, 
Довженко всегда разумел моральную и интеллектуальную вы
соту художника, масштабность его мысли, только и позволяю
щие постичь глубину драматизма жизни, — а отнюдь не сло
весное ее превознесение. Его преданность высотам духа была 
гневной укоризной духовному ничтожеству и бесплодию вре
мени и искусства этого времени.

Этого, на мой взгляд, не учел Виктор Платонович, и об этом нам 
случалось говорить, — поскольку отголоски былых страстей во
круг этой темы еще долго не угасали.

Отношение Виктора Некрасова к украинской литературе и украин
ским делам вообще особенно изменилось под влиянием движе
ния «шестидесятников». Его интерес привлекли и Василь Си
моненко, и Виталий Коротич, и Иван Драч, и Микола Вин- 
грановский, и, разумеется, Лина Костенко. Конечно же, он знал 
цену таким мастерам старших поколений, как Максим Рыль- 
ский, Павло Тычина, Микола Бажан, Андрей Головко. Но эти 
люди были для него в прошлом, какого-то противостояния 
«свинцовой мерзости» нынешней жизни он за ними не улав
ливал. А ему важно было именно это, увлечь его можно было 
словом или поступком, срывавшим завесу лжи. Вот почему он 
начал проникаться интересом и симпатией к «украинству» 
именно в связи с литературными и политическими выступле-
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ниями «шестидесятников». Когда начал развиваться украинс
кий «самиздат», — ни один из его документов не прошел мимо 
Виктора Некрасова.

Теперь он уже был далек от того наивного недоумения, с которым 
возражал мне прежде: «Но ведь украинский язык никто не при
тесняет — вон Шевченко в каждом киоске продается: куда ни 
глянь, везде Шевченко» (кстати, я так и не понял, откуда взя
лось у него такое представление: как раз в те годы достать 
«Кобзарь» Шевченко было проблемой). Теперь он возмущался 
разгонами молодежных собраний и митингов, в частности, воз
ле памятника Тарасу Шевченко, преследованиями представи
телей молодой украинской творческой интеллигенции. Апогеем 
этих преследований стали в тот период аресты, осенью 1965 го
да, большой группы людей, среди которых были литературный 
критик Иван Свитличный (хорошо известный Некрасову), Вя
чеслав Черновил, а во Львове — Михайло Горынь, Богдан Го- 
рынь, Михайло Косив и другие. Виктор Платонович был взвол
нован этими репрессиями и не раз говорил мне, что надо что-то 
делать, как-то протестовать. Я отвечал ему, что пишу обстоя
тельное письмо протеста, в котором попытаюсь вообще про
анализировать сложившуюся ситуацию. Это его заинтересовало.

А мое «письмо» все разрасталось и разрасталось. Собственно, само 
письмо — в адрес первого секретаря ЦК КПУ П. Шелеста и 
председателя Совета Министров УССР В. Щ ербицкого — 
было не очень пространным, но к нему я решил приложить 
материал под названием «Интернационализм или русифика
ция?», в котором пытался показать пагубность той националь
ной политики, которая осуществлялась на Украине под при
крытием фальшивых слов об интернационализме. Упоминаю 
об этом не только потому, что Виктор Платонович был одним 
из первых читателей моего опуса, но и потому, что он, сам того 
не ведая, косвенным образом побуждал меня к его написанию: 
во-первых, поторапливая с предполагавшимся «письмом про
теста»; во-вторых, пытаясь уяснить для себя суть того, что офи
циальная пропаганда называла тогда «украинским буржуазным 
национализмом». За Виктором Платоновичем мне виделась та 
часть русской интеллигенции, которая хочет и способна занять 
честную позицию в украинском национальном вопросе, но не
достаточно осведомлена о нем. Этих людей как возможных со
беседников я тоже имел в виду, хотя формально материал свой 
адресовал ЦК КПУ и ЦК КПСС.

Прочтя «трактат», Виктор Платонович выразил согласие с ним, но, 
к некоторому моему удивлению, наибольшее впечатление на
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него произвели не мои собственные рассуждения и доказатель
ства, а процитированное мною письмо одного читателя, кото
рый, говоря о неравноправном положении украинского языка 
по сравнению с русским, заметил: с русским языком можно 
проехать всю Украину и обойтись без украинского, а с украин
ским без русского на Украине не обойдешься... Это простое 
наблюдение более всего поразило Виктора Платоновича. Ви
димо, он шел к пониманию всех человеческих проблем, в том 
числе и национальных, от здравого смысла и чувства справед
ливости.

В дальнейшем Виктор Некрасов неизменно проявлял живой инте
рес к украинским делам, радовался всяким проявлениям нон
конформизма, присоединялся к ряду политических протестов. 
Его подпись стояла, например, под известным письмом 139 де
ятелей науки и искусства Украины к руководству СССР по по
воду новых арестов и преследований в республике и в Союзе. 
Разумеется, и ему, и мне приходилось не раз «держать ответ» за 
это, пока что перед писательским ареопагом.

...Теперь позволю себе рассказать об одном из наиболее памятных 
в моей жизни дней — поскольку это тоже связано с Виктором Пла
тоновичем Некрасовым. Был сентябрь 1966 года. В 20-х числах 
Виктор Платонович передал мне через общих знакомых запис
ку, в которой просил зайти к нему 29-го к часу дня. Я догадался, 
что это означает. Ведь 29 сентября было особенным днем в 
жизни многих киевлян. Одни киевляне в этот день шли с буке
тами цветов и траурными лентами на ту окраину города, назва
ние которой стало печально известным всему миру: Бабий Яр. 
Некоторые другие киевляне в это же время ломали голову над 
тем, как не допустить большого скопления первых в этом месте 
и как вообще уготовить ему забвение. Третьи из киевлян по 
приказу вторых ревностно наблюдали за первыми, а в случае 
надобности и «применяли меры» по отношению к наиболее 
беспокойным из них. И 29 сентября 1966 года было не просто 
очередной годовщиной начала трагедии в Бабьем Яру, а ее 25-лет- 
ней годовщиной.

В обусловленное время я был у Виктора Платоновича. Застал у него 
его друзей из Киевской киностудии научно-популярных филь
мов. Руководимые Рафаилом Нахмановичем и Гелием Снеги
ревым, они готовились что-то заснять. Но когда мы приехали 
в Бабий Яр, то были совершенно поражены увиденным. Все 
окрестные холмики и взгорья облепили многочисленные и по
началу разрозненные толпы людей. Но эта неуправляемая сти
хия была как бы одно живое существо. На лицах людей застыло
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страдание, а глаза были нездешние: они смотрели в глубь вре
мени. Тень давнего ужаса и какой-то человеческой потерян
ности витала над Бабьим Яром, и тысячи безмолвных в своей 
потрясенности людей были как бы воплощенным немым воплем 
целого народа.

Люди молчали. Но это было вопрошающее безмолвие. Люди хоте
ли слушать, слышать. И когда пронесся слух, что «приехали 
писатели», к нам бросились, нас растащили в стороны, каждого 
окружили плотной толпой и требовали: «Скажите, скажите хоть 
что-нибудь!..» Не слышал, что говорил Виктор Платонович — 
я оказался в другой толпе, — но, видимо, ему, прославленному 
писателю и фронтовику, было легче найти нужные людям 
слова. А их потом передавали из уст в уста, дополняя и ком
ментируя.

Конечно же, не случайно оказался Виктор Некрасов в Бабьем Яру. 
Это место стало символом не только фашистского геноцида, но 
и «нашего» надругательства над памятью сотен тысяч жертв.
И Виктор Платонович с неизменным упорством, — доводя до 
крайнего раздражения идеологических и прочих чинуш, — до
бивался «легализации» памяти жертв фашизма, создания до
стойного мемориала в Бабьем Яру, прекращения мелкого 
жульничества насчет характера трагедии, — когда за справед
ливыми словами о том, что тут погибли советские люди мно
гих национальностей, пытались зачем-то скрыть факт, что 
«начался» Бабий Яр с массового и целенаправленного унич
тожения гитлеровцами евреев. «Конечно, — отвечал Некра
сов, — здесь расстреливали не только евреев. Но только евреев 
расстреливали за то, что они евреи». И если удалось все-таки 
предотвратить планировавшееся превращение Бабьего Яра в 
спортивно-увеселительную зону, если сегодня торжествует 
правда памяти, действует общественный историко-просвети
тельный центр «Бабий Яр», ставится вопрос о создании Музея 
памяти жертв Бабьего Яра, — то в этом велика заслуга Вик
тора Некрасова.

Еще один момент хочу воспроизвести — не имевший такого значе
ния для Виктора Платоновича, как все, что связано с Бабьим 
Яром, но также показывающий его глубокое уважение и взвол
нованное отношение к памяти о трагических жертвах вообще.
29 января 1968 года исполнилось пятьдесят лет со дня гибели 
украинских студентов-добровольцев из Студенческого куреня, 
брошенных Центральной Радой в бой на станции Круты про
тив армии Муравьева, шедшей на Киев. Группа молодежи отме
тила эту годовщину возложением траурных венков на Асколь
довой могиле, где они были похоронены. Я рассказал об этом
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Виктору Платоновичу, прочитал ему не печатавшееся многие 
десятилетия стихотворение П. Тычины «На Аскольдовій могилі 
поховали їх, тридцять лицарів прекрасних, мучнів молодих...» 
Он ничего этого не знал и был ошеломлен, предложил сходить 
на Аскольдову могилу и увидеть венки.

С 1969 года в квартире Виктора Платоновича на телевизоре стоял 
портрет чехословацкого юноши Яна Палаха, совершившего са
мосожжение, — окаймленный траурной рамкой. Надо добавить, 
что возле него всегда лежали свежие цветы. Это — тоже на тему 
об отношении Виктора Платоновича к трагическим жертвам, 
к самопожертвованию во имя свободы...

Был в жизни Виктора Платоновича один-единственный момент, 
когда верховная власть почувствовала свою вину перед ним и 
косвенным образом попросила прощения. Случилось это после 
снятия Н. Хрущева. Известна традиция нашего государства: от
межёвываться если не от больших, то хотя бы от мелких па
костей предыдущего правления. Так вот, вспомнили о напрас
лине, которую возвел на Виктора Некрасова «волюнтарист» 
Хрущев. Писателя пригласил первый секретарь ЦК КПУ Петр 
Ефимович Шелест. В сорочке с расстегнутым воротом и в пид
жачишке отправился он на высокий прием. С превеликим удо
вольствием рассказывал о том, как были шокированы лица, 
предуготовлявшие эту встречу с руководителем республики... 
Хотя с его стороны в этом никакой нарочитости не было: прос
то не придавал значения.

А сама встреча с Шелестом прошла хорошо и произвела на Виктора 
Платоновича благоприятное впечатление. Помимо того, что 
перед ним фактически извинились (кажется, речь шла и о сня
тии партийного взыскания), — ему понравился сам Петр Ефи
мович, вопреки известному его предубеждению против руково
дителей высокого ранга. С особенным удовольствием расска
зывал, как Шелест посочувствовал: «Да, нелегко в наше время 
быть писателем». Тут Виктор Платонович улыбался и ирони
чески добавлял по адресу наших вождей: «Они все понимают, 
все понимают!»

Но спокойствие вокруг Некрасова воцарилось ненадолго. Под 
конец 60-х годов атмосфера начала снова сгущаться. Готови
лись новые репрессии. А Виктор Платонович вызывал озлоб
ление и тем, что активно выступал в защиту преследуемых на 
Украине и в России, и своими обширными связями с «дис
сидентами», и причастностью к распространению «самиздата», 
и, видимо, «несдержанностью» в разговорах на политические 
темы.
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В ночь с 12 на 13 января 1972 года в Киеве, Львове и других горо

дах Украины произведены были многочисленные аресты и 
обыски. В ту ночь и я был задержан. Но меня не сразу аресто
вали, а еще месяц или полтора допрашивали с утра до ночи, 
отпуская на ночь домой. Так вот, в одну из этих первых ночей, 
желая узнать, что же происходит (поскольку был от всего отре
зан), я поймал передачу радио «Свобода» на польском языке и 
услышал следующее — до сих пор помню все дословно: «На 
Украине, тржыманей в желязнэй рэнце сталиниста Шэлэста, по- 
новне дошло до политычных арестув. Функционариушэ КэГэБэ 
зложили незаповяданый визит знакомитому писажэви Виктору 
Некрасову...» Вон как, подумал я, операция широкомасштаб
ная, если и до Некрасова добрались... (Тут должен сделать одно 
существенное уточнение: ответственность «сталиниста Шелеста» 
за аресты 1972 года, мне кажется, минимальна: фактически в 
это время он уже был отстранен от власти и есть доказательства 
того, что он противился арестам.)

...После 18-месячного пребывания в следственном изоляторе КГБ 
на ул. Владимирской, я возвратился домой прямо к 56-й годов
щине Октября. 9 ноября 1973 года в газете «Літературна Україна» 
напечатано мое письмо, написанное в тюрьме, которое, собс
твенно, и было условием моего освобождения. В нем я призна
вал свои ошибки и выражал сожаление о том, что причинил 
ущерб нашему государству, выразившийся в использовании 
буржуазной пропагандой моих сочинений. Не буду тут углуб
ляться в то, почему и как я согласился сделать такое заявле
ние. Скажу лишь, что в условиях, когда мои взгляды злона
меренно искажали, я рассматривал это как единственный 
доступный мне тогда способ сбросить с себя клеймо антисо
ветчика, которым меня прижигали и которое было для меня 
мучительно; взять на себя эту тяжесть я не смог. Разумеется, 
по выходе на относительную свободу, я находился далеко не в 
радостном состоянии духа, чувствуя себя потерпевшим пора
жение. Друзья и знакомые меня, естественно, избегали: одни — 
разочаровавшись во мне, другие — опасаясь быть обвинен
ными в общении с пусть и обезоруженным, но все-таки «вра
гом». Только три человека навестили меня тогда: Виктор 
Некрасов, Микола Лукаш, Грыгир Тютюнник. И первым был 
Виктор Платонович.

Он пришел 10 ноября. Как ни в чем не бывало. Поздравил с воз
вращением домой. Ни о чем не расспрашивал, только о здоро
вье, о семье (с женой моей он поддерживал все это время связь 
и понемногу помогал). Сообщил, что в телефонном разговоре с
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ним Андрей Дмитриевич Сахаров просил передать наилучшие 
пожелания. И тут же язвительно добавил: «А вот НН. (назвал 
имя киевской писательницы, нашей общей знакомой. — И. Д.) 
имеет к вам претензии... Понимаете, Андрей Дмитриевич Са
харов не имеет, а НН., всю жизнь бывшая тише воды, ниже 
травы — имеет!» Не знаю, действительно ли академик Сахаров 
просил меня приветствовать или Виктор Платонович просто 
решил меня подбодрить, но и тогда и теперь я считал и считаю, 
что «тихая» НН. имела такое же право укорять, как Виктор 
Платонович — великодушно прощать.

Наше общение продолжалось, но я заметил, что прежней гармо
нии в настроениях уже нет. За минувшие два года наша эволю
ция шла в противоположных направлениях: моя — в сторону 
поиска «сосуществования с действительностью», его — ко все 
более обострявшемуся неприятию ее. Вообще я в то время по
чему-то вбил себе в голову, что Виктор Платонович оторвался 
от жизни, и думал я об этом с сожалением. Более того, затевал 
с ним разговоры о том, что ему-де полезно было бы поехать 
куда-нибудь, на большую стройку — мне казалось, что ему не 
хватает жизненного материала. Впрочем, я понимал и главную 
причину его творческого кризиса: невозможность нормально 
работать в удушливой политической и идеологической атмо
сфере. Узел вокруг него стягивался, он уже жил под угрозой 
ареста, — и это тоже понуждало меня «советовать» ему на вре
мя уехать из Киева. Боже, сколько благоглупостей я наго
ворил ему из «лучших побуждений». Стыдно и вспоминать. 
И удивляюсь: как после этого он все-таки сохранил благоже
лательное отношение ко мне.

Но творческий кризис таки был, и Виктор Платонович пережи
вал его остро. Как-то Галина Викторовна, рассказывая о том, 
что у них был в гостях писатель X., прокомментировала изви
нительным тоном (я ведь считался очень «требовательным» кри
тиком): «Ну, это такой... посредственный писатель». Виктор 
Платонович вдруг с несвойственной ему раздражительностью 
прервал: «Все мы посредственные писатели!» Я за этим почувс
твовал не только деликатность, не позволявшую ему унижать 
коллегу, но и боль от сознания собственной творческой нево- 
площенности, неполноты самопроявления.

Кстати, о деликатности, коль уж об этом вспомнилось. В начале 
нашего знакомства я при разговоре с ним переходил на русский 
язык, чувствуя, что украинский ему не очень привычен. Его это 
почему-то умиляло: вот, мол, какая вежливость, что ли (ведь 
имел дело с «оголтелым националистом!»). А меня удивляло его

836



з і  c n o m n i e ІН ш і (Лзю бо 3 fiPUHUU!

А т
удивление: ведь никто другой из русских писателей и интелли
гентов в Киеве так на подобные вещи не реагировал, считал 
переход на русский язык в их присутствии вещью само собой 
разумеющейся. Впоследствии Виктор Платонович сам нередко 
делал попытки перейти на украинский язык, хотя это ему не 
всегда удавалось.

Где-то в году 1974 или 1975 у Виктора Платоновича вызрело реше
ние выехать временно (сначала это мыслилось именно так) за 
границу. Я, как и многие его знакомые, отговаривал его. Во- 
первых, представляя, как ему будет тяжело на чужбине. Во- 
вторых, был уверен, что его не выпустят, а если он будет 
упорствовать в своем намерении, — упекут в тюрьму. В тюрь
ме же ему, при его возрасте и характере, будет очень и очень 
трудно. Да и с его, увы, привычкой к неизменным ежедневным 
«ста граммам», не выдержать. Об этом последнем моменте я, 
разумеется, ему не говорил. Больше о другом: что советскую 
политическую тюрьму может выдержать только тот, кто не
навидит этот режим, а лишенному чувства ненависти — не 
устоять (это почти всегда так, в этом я убедился на собст
венном опыте). А у вас, говорил я ему, ненависти ведь нет. 
«Есть! — отвечал он вдруг с удивившей меня страстью. — Есть! 
Не могу больше...»

После этого мы к таким разговорам не возвращались. За исключе
нием одного случая. В те годы судьбы инакомыслящих на 
Украине решал один очень высокопоставленный товарищ, при
сланный сюда из Москвы специально для наведения порядка и 
борьбы с национализмом. Фактически я оставался под надзо
ром, и время от времени он «приглашал» меня для профилак
тических бесед. В одной из них он вроде бы без всякой связи с 
ходом беседы, мельком «случайно» осведомился о Некрасове. 
«Он уже одной ногой у нас» (то есть в КГБ). Выйдя из его ка
бинета, я задумался над этими словами. Поскольку говоривше
му их были прекрасно известны мои отношения с Некрасовым, 
он мог сказать их только из расчета, что я передам все 
Виктору Платоновичу. Стало быть, его ведомство заинтере
совано в том, чтобы я передал это Некрасову. Так должен ли 
я это делать? И что за этим стоит? Угроза? Предостережение? 
Я склонялся к тому, что его хотят удержать от выезда за грани
цу и припугивают, чтобы он не настаивал на своем. И решил- 
таки рассказать обо всем Виктору Платоновичу и поделиться с 
ним своими соображениями на этот счет,- — опять же, уговари
вая его не уезжать.
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Но он к моей доверительной информации отнесся совершенно 
спокойно, даже безразлично. Видимо, в своей ситуации он ори
ентировался лучше меня. И действительно: его не удерживали, 
а, наоборот, выталкивали из страны. Это окончательно подтвер
дилось во время визита к тогдашнему секретарю ЦК КПУ по 
идеологии В. Маланчуку. Об этом я знаю со слов самого Виктора 
Платоновича. Видимо, хотели, чтобы Некрасов уехал, хотели 
избавиться от «возмутителя спокойствия»...

...С его отъездом наше общение оборвалось навсегда. Возможно, 
учитывая мое опальное положение, Виктор Платонович не хо
тел усложнять его и не писал мне. По той же причине и я не 
искал связей с ним. (Лишь однажды Гелий Снегирев передал 
мне от Виктора Платоновича номер русского эмигрантского 
журнала, в котором была статья Некрасова, имевшая некоторое 
отношение и ко мне.) Теперь стыдно за такую осторожность 
(представляю, как Виктор Платонович рад был бы каждой вес
точке с родины), но тогда она казалась разумной; казалось, что 
еще будет время все наверстать. Увы... Осталось только чувство 
глубокой вины перед человеком, относившимся ко мне гораздо 
лучше, чем я того заслужил.

...Читаю статьи и книги Виктора Некрасова, написанные и изданные 
вдали от родины. И с волнением нахожу в них слова о Киеве, 
об Украине, об украинской литературе, о дорогих нам людях... 
Читаю в книге «По обе стороны стены»:

«Я прожил тот раз в Норвегии около месяца. Был гостем Миколы 
Радейко, популярного и уважаемого в Осло врача, украинца по 
происхождению... Когда я гощу у него, мы всегда говорим по- 
украински... Библиотека, книги в основном норвежские, но 
встречались и украинские. Роясь в них, я нашел кое-что и ин
тересное».

Немного наивно, может быть. Но меня растрогало: и там, далеко, 
Виктор Некрасов тянулся к Украине, к украинской литературе. 
Он там наверстывал то, чего лишен был здесь ввиду обстоя
тельств и предрассудков киевского бытия, в котором так мало 
места предоставлено было украинской культуре. Известно, что 
там он общался с украинскими интеллектуалами, выступал в 
печати и по радио на украинские темы, овладел украинским 
языком лучше, чем в Киеве.

И сегодня он возвращается не только в русскую литературу, но и в 
украинскую, другом которой так или иначе стал. Возвращается? 
Да, к кому-то возвращается. А в ком-то был всегда.
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Він \  Геній — поняття, яке давно стало книжним.
ПоВРПНРГПЬГа 1 Кажемо Так ПР° людей, які зоріють десь
R и к п п 'и  І У недосяжному для нас часі й просторі.
О э п р с л н у  І Д о в і д у є м о с я  про них із легенд та шкіль-
(С . П а р а д ж а н а б ) * /  них підручників. Серед нас вони давно

вже не живуть.
Тим, хто знав Сергія Параджанова, фантас

тично пощастило. Вони бачили живого генія.
Спілкувалися з ним. Це зрозуміло було навіть тим, 

хто не бачив його фільмів. Це було зрозуміло з того, як усе від 
його слова і в його руках сповнювалося краси і значення. Це 
зрозуміло було з тієї особливої хвилюючої енергії, що неослаб
но променіла з нього. Це зрозуміло було настільки, що в жар
тівливих товариських розмовах «параджановського кола» слово 
«геній» давно стало синонімом його власного імені і сам він 
залюбки вдавався до цього титулу. Треба було знати Пара
джанова, щоб за цим не шукати марнославства чи зарозумі
лості, нескромності або несмаку. Він жив іншими стимулами, 
в його світі тон задавали дитяча великодушність і оповитий ар
тистизмом гумор. Смак до жарту, «жертвою» якого ставав він 
сам, передавався і його друзям. І не тільки в Києві. «У ці дні ми 
будемо насолоджуватися присутністю найгеніальнішого режи
сера всіх часів — Параджанова. Це я його жартома так нази
ваю», — писав мені взимку 1967 року один його приятель з 
Єревана. Авжеж, усі ми так жартували. Але добре знали, що в цих 
жартах — правда.

Я не писатиму тут про його фільми. Про них уже багато написано, 
а буде написано ще більше. Перед очима стоїть неймовірний 
образ цієї людини. Слово «неймовірний» тут можна розуміти 
навіть не в риторичному, а й у буквальному значенні: якби 
оповісти все про Сергія Параджанова, то тим, хто не знав його 
особисто, дещо важко було б уявити...

Протягом майже двох десятиліть життя в Києві він був «порушни
ком спокою» в очах наглядачів ідеологічного і мистецького бла- 
гочинія та магнітом для наелектризованих думкою, шукаючих і 
спраглих, естетично небуденних. Метеором вривався він у затх
лу атмосферу підневільного мистецтва, збурюючи його пригла
джену поверхню. А точніше було б порівняти його з хвостатою
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* Надруковано у книзі: Сергій Параджанов. Злет, трагедія, вічність: Твори, лис
ти, документи архівів, спогади, статті, фотографії. -  К., 1994.
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кометою — бо він мало коли бував сам і рідко де сам з’являвся: 
за ним завжди тягнувся «хвіст» із колег, прихильників, адептів.

Коли він працював? Коли їв і спав? Не тільки люди, які вперше 
з ним стикалися, не могли цього зрозуміти. Адже й хвилинки 
він не залишався сам: друзі, гості, випадкові знайомі, зовсім 
незнайомі і взагалі незрозуміло хто: його гостинністю зло
вживали, часом до квартири на площі Перемоги прибивалися 
люди, яким нікуди було дітися або ніде переночувати. І хви
лини не сидів на місці — щось полагоджував, десь метався, 
кудись їхав. А таємниця його робочого дня, мабуть, у тому, 
що в нього не було спеціального часу для роботи, для твор
чості: працював і творив постійно. «Душа обязана трудиться. 
И день и ночь, и день и ночь», — сказав поет. Наче про нього. 
З тією, однак, різницею, що для його душі це був не обов’язок, 
а її природа.

Писати не любив (і був фантастично безграмотний з погляду ор
фографії — про його орфографічні казуси йшли анекдоти). Більше 
імпровізував, наговорював (навіть коли йшлося про сценарії), — 
і яке злочинне недбальство, що ніхто його імпровізацій не по
записував: скільки перлин і золотин пропало!

Книжок у його хаті майже не було, а як щось з’являлося — на дру
гий день комусь дарував або само зникало. Здавалося, ніколи 
нічого не читав, — а насправді все знав і давав непомильну, на 
рівні «абсолютного слуху» оцінку всіх скільки-небудь помітних 
явищ літератури і мистецтва, культурних і політичних подій та 
процесів; був у курсі всіх новинок. Часом, певно, допомагала 
інтуїція генія; досить було кинути оком, почути уривок, про
глянути кілька сторінок, — і суть схоплено. Ні верхоглядства, ні 
квапливості, ні снобізму. Але судження тверде і неспростовне. 
Часом — виклично-парадоксальне. Ось він переглядає моно
графію про інтер’єр. «Не с того начали и не тем кончили. Надо 
было начать с Диогена. Бочка Диогена — вот лучший интерьер. 
А кончить надо было Дворцом съездов». Після перегляду філь
му одного яскравого, але замодерно-манірного сучасного кіно
режисера: «Взгляд на Россию через Антониони». Реакція на 
події осені 1968 року в розмові з кіночиновним візитером з 
Москви: «Кино эта страна делать не умеет. У вас лучше полу
чается вводить танки в чужие столицы». Великому начальни
кові, який намагався взяти меценатський тон, уриваючи його: 
«Можете писать мне сценарий. Я его все равно переделаю». 
Розмова з «інтелігентною дамою» — землячкою, яка приїхала з 
пропозицією. Вона: «У нас нет духовного лидера. Будьте нашим
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духовным лидером!» Він: «— У вас сколько комнат?». «Пять:.. 
А что?» Він: — «Возьмите на квартиру студентов». — ??? — 
«Будут убирать вам санузлы».

Нетерпимість до фальшу, претензійності, тривіальності змушувала 
його іноді бути різким, дошкульним. Але в межах справедли
вості. І щодня, щогодини, щохвилини — калейдоскоп дотепів і 
парадоксів. А ще жести, мізансцени, пародіювання голосів і ма
нер відомих осіб, славетних митців, державних діячів тощо. Де 
був Параджанов — там чинилося мистецьке дійство, вистава: 
море насолоди для друзів і гостей. Якби можна було прихова
ною кінокамерою зняти на плівку дні його життя — це був би, 
може, найфантастичніший витвір Параджанова.

Він сприймав світ через красу. І мав дивовижну здатність надавати 
всьому краси: хатньому інтер’єрові, букетові квітів, святковому 
столу, одягові, випадковим речам, які вмить розташовувалися 
так, що виходила разюча композиція з клаптя матерії чи па
перу, що перетворювався на малюнок, колаж, метафору... 
Здавалося, не було чогось такого, чого він не міг би зробити. 
І все — красиве...

Любив не лише красиві речі. Любив красивих людей. Часом у них 
помилявся. Найболючішим для нього було, коли зневажали 
красу, спотворювали гармонію. Якось за його відсутності близь
ка людина, впорядковуючи квартиру, з найкращих міркувань 
обрізала торочки килима — не вміщалися в розмір підлоги. 
Сергій сприйняв це як душевну вразу: «Это для меня самая 
большая трагедия, потому что говорит об эстетике, о мышле
нии...» Під час арешту, коли робили трус у його квартирі, най
більше переживав, що впала стара лялька і їй зробилася тріщи
на на голівці.

Жив у світі красивих речей, вишукував їх, купував, продавав (а біль
ше дарував). Ті, хто були зацікавлені скомпрометувати його, не 
хотіли зрозуміти цієї безконтрольної пристрасті художньої на
тури, цієї невід’ємної складової таланту Параджанова і намага
лися створити образ гендляра, злочинця. Втім, вони ж самі й 
заохочували оті його побічні інтереси, не даючи можливості 
займатися своєю природною творчою працею і позбавляючи 
елементарного заробітку. «Торгую шашелью», — жартував він 
про своє захоплення старовинними меблями.

Взагалі був людиною, не ангелом. Мав свої слабкості. А в чомусь 
був «тяжкий», особливо для начальства, з яким не церемонив
ся. Та про це не сьогодні говорити. Час створення різнобічного 
портрета — попереду.
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І згадується, як він цінував людську доброту і талант! Скількох лю
дей розгадав і допоміг їм розкритися у мистецтві, в літературі 
(навіть перебуваючи — ...«перебуваючи»? ...страждаючи! — у «міс
цях покарання», опікувався вінницьким хлопцем, який став те
пер цікавим письменником). Слова «доброта» і «святість» були 
найчастішими в його вустах, коли він говорив про достойних 
людей. В його манері жити було — попри всю імпровізацію й 
хаос — щось ритуальне, і багато що він перетворював на ритуал — 
не лише красивий, а й освячений людською традицією та по
чуттям значущості життя...

Смерть завжди несподівана — навіть коли чесно попереджає про 
своє наближення. Знали, що він уже безнадійно хворий, що вже 
стелеться перед ним та остання пряма дорога, з якої не зверну
ти. І все ж приголомшила звістка: Сергій Параджанов помер. 
Помер? Ні. Його вбили. Вбивали довго, систематично і невід
ступно. Як? Найефективнішим способом. Коли мають справу з 
генієм, цей спосіб простий до ідіотизму: не давати йому працю
вати, не давати реалізувати себе. І не давали. Роками. Великий 
режисер світової слави, кожен кадр і кожну думку якого фахів
ці ловили наче на вагу золота, ходив без роботи, метався між 
кіностудіями країни, пропонуючи свої послуги, свої сценарії та 
режисерські задуми і лише зрідка добиваючись дозволу на по
становку: тоді ставалося диво, людство одержувало шедевр кіно
мистецтва: «Колір граната», «Легенда про Сурамську фортецю», 
«Ашик-Керіб», телефільм про Піросмані... Кипуча енергія його 
і невичерпний артистизм шукали виходу в усіх видах творчості, 
в багатьох мистецтвах. Пропонував свої театральні режисерські 
ідеї — вони виявлялися неприйнятними через незвичайність. 
Мріяв реформувати оперу і дитячий театр — не дістав дозволу. 
Писав або наговорював новели — вони якщо й з’являлися дру
ком, то не в нас, а за кордоном, у нью-йоркському журналі 
«Сучасність», скажімо... Йому не дозволялося бути собою, йому 
взагалі не дозволяли бути, бо для генія бути — це діяти, твори
ти. Позбавити його цієї можливості — це означало позбавити 
його життя. Мука нездійсненного — для нього смертельна мука. 
Параджанов ніс її в собі роками, і дедалі менше вдавалося йому 
приховати її за гумором і дивацтвами.

А коли й це не доконало остаточно, почали вбивати фізично. 
Тюрмою, табором. Великого митця принижували, виснажува
ли, створювали нестерпні умови існування. Ось деякі уривки 
з його табірних листів (зберігаю всі особливості написаного). 
Грудень 1975 року: «Пишу будучи в тяжелом состоянии. В сло-
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ве “тяжелое” — я вижу конкрт. смысл. [...] Я даже не двигаюсь" 
уже несколько дней. Избит средой, провокациями и лагерным 
террором, который возникает среди заключенных. Состояние 
мое трагично. Пишу тебе не для того, чтобы вызвать у Вас жа
лость или панику. Я просто обязан попрощаться с Вами...» 
Квітень 1976 року: «Я лично уверен, что это конец». Жовтень 
1976 року, вже з іншого табору, не з Вінниччини, а з Донеччини: 
«Главный прокурор УССР Глух — в отношении меня остался 
Глух и Нем! Так и многие друзья! Но я знаю, что это не так. 
Прошло почти что три года. Осталось 800 дней...»

...А потім був ще один арешт і суд, у Тбілісі, але там це зробити 
було не так легко, як у Києві. За розповідями очевидців, суд 
перетворився на виставу, режисером якого став сам П ара
джанов, — а в режисурі хто з ним зрівняється! Та на волі — ні 
вистав, ні фільмів. Ще довго. Тільки в останні роки знову 
зміг узятися до роботи. Але скільки часу й енергії змарнова
но, скільки душі випалено, витоптано чавунолитими копита
ми ідеологічних стегоцефалів! І вже не лишалося й крихти 
здоров’я...

Чи нищили Параджанова навмисне? Немає прямих доказів цього.
Та в тім суть його трагедії. Суть у тому, що система, заснована 
на несвободі й уніфікації, на зневазі до людини, система то
тального придушення людського духу діяла автоматично, «як 
заведена». Вона не залишала місця для творчої стихії. Проте, 
коли хтось не пригинався до декретованого загального рівня, 
вона починала працювати вже й прицільно. Ті, кому по службі 
належало дбати про дотримання вірнопідданчої сірості або хто 
сам робив на ній кар’єру, ненавиділи Сергія Параджанова — 
і за талант, і за волелюбний дух, і за те, що його фільми проби
вали мур естетичної тюрми соцреалізму і творили зовсім інше 
мистецтво, зовсім інший світ, ніж той, у якому силкувалися 
втримати шосту частину земної кулі; і за його зухвалі розмо
ви та нещадно правдиві судження, і за те, що його любили 
творчі люди, до нього тяглися, навколо нього гуртувалися. 
Мені здається, що ця остання обставина відіграла особливо 
фатальну роль у його долі: після погрому 1972 року квартира 
Параджанова залишалася єдиним місцем у Києві, де збира
лися вільнодумці і де одверто говорилися речі, від яких в’я 
нули електронні вуха спецслужб. Треба було ліквідувати це 
останнє вогнище непослуху, і його ліквідували, прибравши 
господаря ватри.
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Але винні й усі ми. Ми не берегли його. І після того, як він уцілів 
у таборах, мало дбали про нього. Якось так виходило, що він 
завжди «перехоплював ініціативу» — сам дбав про інших, допо
магав, спілкувався, не залишаючи місця для віддяки. Був щед
рим до самознищення — всім усе роздавав: ідеї, задуми, красиві 
речі, книжки, які випадково до нього потрапили, мистецькі 
дрібнички, які щойно сам змайстрував. Дарувати — було його 
щастям. Не меншим, ніж творити. Може, це його і тримало в 
житті тоді, коли йому не давали творити. Він усіх залишив за
боргованими й винними.

У боргу і в провині перед ним залишилася і вся Україна. Вона, 
позбавлена самої себе, віддана на поталу тим, хто, виступаючи 
від її імені, нищив її, — не змогла його захистити. А він приріс 
до неї серцем і не втрачав надії повернутися, дістати дозвіл пра
цювати на Київській кіностудії, приїздив, вів переговори, про
понував послуги... І, може, трохи скрасило останні його місяці 
оте бодай часткове (але теж яке вагоме!) повернення в українсь
ке кіно — створення сценарію фільму Леоніда Осики «Етюди 
про Врубеля» та співавторство у фільмі світової міри і світового 
визнання «Лебедине озеро. Зона», який за його сценарієм по
ставив Юрій Іллєнко, друг і добрий творчий суперник ще з 
часів «Тіней забутих предків».

Та скільки ще він хотів зробити для України! «Київські фрески» 
мали стати не тільки освідченням у коханні Києву, а й феєрич
ною картиною життя сучасного великого міста, за яким стоїть 
тисячолітня історія; синтезом його прихованих духовних потен
цій. Не стали: зйомки заборонили. «Інтермеццо» за одноймен
ним шедевром його улюбленого письменника Михайла Коцю
бинського мало стати натхненною поемою про невмирущий 
дух українського народу, дати образ української ментальності. 
Але такий фільм не повинен був з’явитися.

Любов до української культури, до українського народного мистец
тва, тонке їх розуміння, солідарний відгук на них породжували 
в нього один за одним оригінальні задуми фільмів, які б мовою 
кіно інтерпретували світ нашої духовної спадщини, вживлюва- 
ли в себе алгоритми творчого мислення народу, змагалися з 
його художнім генієм. Пам’ятаю, як він радів, відкривши для 
себе — завдяки праці Г. Логвина й книжці Л. Мілявської — сті
нопис Потелича, і як загорівся ідеєю створити художньо-доку
ментальний фільм про нього. Пам’ятаю поїздку до Марії При- 
маченко — про неї Сергій також хотів робити фільм. Та не ті 
були часи...
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Та, може, найбільше, що ми втратили, — це нездійснений задум 
фільму «Марія». До Шевченка Параджанов звертався незмінно, 
ще з початку 60-х років, коли хотів поставити біографічну 
картину і написав сценарій «Дорога в безсмертя (Дума про 
Кобзаря)». А пізніше — неймовірна ідея: зробити кіноверсію 
Шевченкової «Марії». Таки неймовірна ідея: бо як можна пере
класти на мову кінокадрів річ, у якій майже немає зовнішнього 
руху, стосунків персонажів, а вся сила якої — в пристрасному 
внутрішньому монолозі, в ліричному «потоці свідомості» і в 
звучанні християнського почуття, в етичній дії слова? Але саме 
це й було близьке Параджанову не лише духовно, а й мистець
ки, як виражальна проблема. І для нього не було нічого немож
ливого. Він уже мав у голові не лише сценарій (на жаль, на 
папері накидав лише окремі фрагменти), а й зоровий ряд, точне 
бачення майбутнього фільму. Це мав бути твір високої мистець
кої умовності, з імітацією українського вертепу, різдвяної міс
терії... Ще й кілька років тому, під час одного з останніх приїз
дів до Києва, він повертався в розмовах до цієї ідеї, яка зароди
лася ще в 60-ті роки...

...Великий Довженко мучився нездарністю колишнього Брест-Ли- 
товського проспекту, складав проекти його реконструкції і мріяв 
повернути Києву його неспотворену красу. Через кільканадця
теро років у домі на тому ж проспекті житиме Сергій Параджанов 
і мучитиметься тим самим. Олександр Довженко посадив на 
Київській кіностудії сад, яким вона пишається і похваляється. 
Що реального залишилося б від Довженка на цій студії, крім 
саду, імені та меморіальних знаків, якби в 60-ті роки не при
йшли люди, здатні причаститися до його духу, люди, які праг
нули творити мистецтво його міри? Вони почали відроджува
ти українське кіно, і не їхня вина, що їх зупинили на півдорозі.

Як тут не нагадати про те, чим стали для мого покоління «Тіні за
бутих предків». Це було не просто свято українського мистец
тва. Це було свято української душі. Підтвердження того, що 
Україна може стати естетичною і духовною величиною у світі. 
А отже — і величиною повною... І не випадково — тобто, може, 
й випадково, але знаменно, — що саме на прем’єрі «Тіней забу
тих предків» у кінотеатрі «Україна» у вересні 1965 року вчинено 
публічний протест проти хвилі політичних арештів, перший у 
нашій повоєнній історії акт масової політичної непокори.

...Сьогодні в українському кіномистецтві все доводиться починати 
заново. Але ґрунт під ногами є. Є досвід і є уроки. І провід
ною зорею тепер світитиме поряд з образом Довженка образ 
Параджанова. Обидва вигнані з Києва, обидва впокоєні деінде.
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Обидва невіддільні від Києва. Параджанов вертатиметься на 
Україну. Йому буде про що говорити з Довженком. І зі своїми 
теперішніми і майбутніми соратниками по українському кіно. 
Болей і гіркот вистачить надовго, але хай більшає і надій, і ра
дощів. (1992 р.)
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«Пі ЛІІП \  Історія багатостраждального українського «шіст-
У ' \  десятництва» —літературно-мистецькогоісу-

р о зп л а с та н а  1 спільно-політичного відродження 60-х років,— 
НО ПЛОСІ» І як і історія «дисидентства», а фактично бо-
(I. СВітліІЧНіЮ)* /  ротьби за громадянські права, нерозривно 

/  пов’язані з іменем Івана Олексійовича Світ- 
личного. Ім’я це намагалися приректи на за- 

буття, та дарма: нині воно знову на вустах у ба
гатьох і багатьох — не тільки тих, хто добре пам’ятає 

його яскраві літературно-критичні виступи та вагому громадян
ську роботу в 50—60-ті роки, а й молоді. Стають доступними його 
наукові праці, есеї, переклади, поезії. Вимальовується і його 
неповторний житейсько-людський образ — зі спогадів тих, хто 
знав його або пройшов із ним якісь етапи життєвого шляху. 

Багато разів у минулі роки я починав вести щоденник, але після 
двох-трьох записів кидав. Слушніше сказати, він кидав мене, 
заполоненого щоденною смиканиною і нездатного зосередити
ся на підсумках дня. Як я тепер жалкую про те, що нема чим 
допомогти зрешетілій пам’яті, і багато подій та важливих под
робиць не втрималося на ясній поверхні свідомості...

...Восени 1953 року, по закінченні Донецького (тоді — Сталінського) 
державного (ніби в нас були недержавні!) педагогічного інсти
туту я вступив до аспірантури Інституту літератури ім. Т. Шев
ченка Академії наук України (тоді — УРСР). Серед трохи стар
ших колег, які вже навчалися в Інституті, був і Іван Світличний. 
Ми з ним познайомилися, нас поєднали невибагливий аспі
рантський побут та деякі спільні літературні інтереси. Але перший 
рік справжньої близькості ще не було. По-перше, я за інерцією 
був зорієнтований на російську літературу (темою моєї дисерта
ції була «Сатира Маяковського») і ще тільки починав відкрива
ти для себе українську проблему в усьому її обсязі й драматизмі,

* Передмова до кн.: Світличний І. Серце для куль і для рим. — К., 1990; Літера
турна Україна, 4 січня 1990 р.
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a Світличний уже тоді мав якщо не адекватне, то досить зміс
товне уявлення про неї і чіткі переконання, — мені ще треба 
було «наздоганяти» його і таких, як він. По-друге, Світличний 
мав репутацію «теоретика» і справді був досить підготовлений у 
питаннях естетики, — я ж відзначався хаотичністю захоплень та 
інтересів, певною анархічністю і легковажністю, що контрасту
вали з серйозністю і спокійною цілеспрямованістю Світличного. 
Одне слово, він був хоч і молодий, але майже дозрілий науко
вий муж, а я — інфантильний ідеаліст із не подоланими ще 
комсомольськими ілюзіями. Він «самостверджувався» в упертій 
науковій праці, я ж нерідко вдавався до таких собі «донецько- 
босяцьких» вихваток, до емоційного бунтарства, часто з вихо
дом поза межі доброго тону й смаку або, в усякому разі, з еле
ментами поведінчої і політичної «розхристаності», в якій мене 
слушно й звинувачували. Одного разу це стало приводом для 
обговорення моєї поведінки на комсомольських аспірантських 
зборах; моїх більш урівноважених і вихованих колег обурювали 
деякі мої манери або, зокрема, те, як я в повсякденному спіл
куванні настирливо пародіював офіційні сакральні формули: «Мы, 
марксисты, считаем, что бытие определяет сознание»; або: 
«Тов. Ленин был трижды прав, утверждая, что коммунизм — это 
советская власть плюс электрификация всей страны». Один із 
колег-аспірантів назвав мою поведінку «огидною». А серед тих, 
хто поставився до всього цього з гумором, були Сергій Плачинда 
та Іван Світличний.

Поступово нас почали зближувати наукові і творчі зацікавлення. 
Іван Світличний був активним читачем і популяризатором фі
лософської літератури, першим з-поміж нас подужав усього до
ступного Гегеля й Канта, часто радив почитати свіже число 
«Вопросов философии», де почали з’являтися неортодоксальні, 
а то й «ревізіоністські» праці. У нього можна було дістати й 
новинки (новинки в нашому розумінні, звісно, тобто вперше ви
дані в СРСР) із західної естетики, а здебільше — чеські та польські 
книжки (наприклад, популярного тоді Романа Інґардена).

У цей приблизно час почав «матеріалізуватися» той внутрішній 
злам, який відбувався в мені, і внаслідок якого я облишив не
дописану дисертацію «Сатира Маяковського» та звернувся до 
української літератури. У Світличного також не зладилося з ди
сертацією, але з інших причин. Він працював над темою з теорії 
художнього образу. Був улюбленим учнем незабутнього Олек
сандра Івановича Білецького, який — та й не тільки він — по
кладав на нього великі надії. Та після смерті Олександра Івано
вича до керівництва Інститутом літератури прийшли люди, які
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відіграли чорну ролю в справах української літератури й літера
турної науки, а зокрема, і в науковій долі Івана Світличного. 
Своєї дисертації він так і не зміг захистити, а з Інституту мусив 
через деякий час піти...

Не пригадую, де працював Іван Світличний після відходу з Інсти
туту. Я ж спершу був деякий час редактором у Держлітвидаві 
(тепер видавництво «Дніпро»), а потім років з чотири чи п ’ять 
завідував відділом критики у журналі «Вітчизна» (трохи пізніше 
за мене до редакції «Вітчизни» прийшов і Євген Сверстюк). На 
той час ми вже всі здружилися (у тому числі й поети~«шістде- 
сятники») на грунті спільних національних тривог і схожого 
розуміння національних та соціальних проблем України, і я на
магався максимально «експлуатувати» теоретичний багаж і пуб
ліцистичний хист Світличного для того, щоб піднести рівень 
і престиж критики у «Вітчизні». Якоюсь мірою це пощастило 
зробити: критичні матеріали журналу здобували розголос, ста
вали не раз «порушником спокою» в тодішній ще досить задуш
ливій атмосфері (тим-то згодом було вжито рішучих адміністра
тивних заходів для відновлення добропорядку і чиношанування).

Окрасою журналу часто ставали статті Івана Світличного. З-поміж 
інших молодих літературних критиків його вирізняв глибокий 
інтерес до теоретичних аспектів літературознавчої науки (до 
Інституту літератури він прийшов уже з цим виробленим інте
ресом — далося взнаки навчання в Харківському університеті, 
що мав давні й поважні наукові традиції, зокрема в галузі наро
дознавства, філології, естетики). Водночас в особі Івана Світ
личного зростав і уважний аналітик поточного літературного 
процесу — з виразним публіцистичним темпераментом. Це було 
щасливе й рідкісне поєднання здібності до теоретичного мис
лення і літературно-критичного хисту. Типовим на той час було 
(та й досі великою мірою лишається), що «теоретики» втішали
ся вибудовуванням довільних схоластичних схем, які не мали 
жодного стосунку до життєвих і літературних реальностей, тоді 
як критики і рецензенти «блискуче» обходилися без елементар
ної теоретичної підготовки. Світличному випало долати цей 
сумний і небезпечний розрив, і він робив це успішно.

Головним і визначальним для особистості Івана Світличного мені 
здавалося те, що він мав високий суспільно-політичний ідеал і 
відповідно був людиною громадянськи вразливою та громадян - 
ськи активною в адекватному — глибокому й світлому — значенні 
цих тепер досить уже заяложених слів. Ідеал той формувався на 
грунті віри в соціалізм і водночас розуміння глибокої невід
повідності йому нашої дійсності; під впливом подій, що стали-
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ся після смерті Сталіна, перших спроб опритомнення сусп&в-" 
ства від дурману сталінізму, а потім обнадійливих рішень XX з’їз
ду КПРС; в атмосфері світоглядних мук молодого покоління, — 
і уявлявся той ідеал ідеалом «істинного» демократичного со
ціалізму. Так здавалося тоді, в 50—60-ті роки. Згодом ці уявлення 
зазнали болісних випробувань; одні розпрощалися з ілюзіями, 
інші намагалися триматися за них, як за рятівне коло, ще іншим 
сама влада «допомагала» позбутися їх...

На цей час Іван Світличний був уже автором низки статей, які при
вернули увагу читачів і літературної громадськості. Це — «Пи
тання теорії художнього образу» («Вітчизна», 1957, № 6), «Про 
внутрішню суперечність художнього образу» («Радянське літе
ратурознавство», 1958, № 5), «Біля початків літератури соціаліс
тичного реалізму» (там само, 1961, № 6) та інші публікації. В них 
автор оперував широким літературознавчим матеріалом і вихо
див на обмірковування центральних проблем естетичної теорії, 
питань методу, стилю, структури художнього образу, типізації 
та індивідуалізації тощо, — спираючись на добре знання праць 
класиків світової естетичної і філософської думки, активно втру
чаючись у дискусії, що точилися в тодішньому радянському, 
насамперед російському літературознавстві.

Звісно, тогочасні методологічні підходи й інтерпретації Івана Світ
личного несли на собі печать доби. Але і в межах модних тоді 
академічних (а то й казенних) дискусій про художню типізацію, 
індивідуальне і загальне, реальне й ідеальне тощо він умів знай
ти місце для теоретичного пошуку, для діалектики думки, для 
співвіднесення літературних тенденцій із потребами суспільно
го розвитку і з правдою життя, для обстоювання свободи твор
чості митця.

Одним із лейтмотивів теоретичних публікацій І. Світличного була 
думка про неправомірність механічного перенесення в естетику 
філософських категорій, неправомірність змішування категорій 
естетики і категорій філософії. Це важлива думка і позиція, 
тому що таке перенесення і змішування було «теоретичною» 
основою вульгарного соціологізму і різного роду політизації та 
ідеологізації художньої творчості, що завдало стільки шкоди на
шим мистецтву й культурі.

На прикладному, літературно-критичному рівні ця думка вилилася 
у Світличного в низку газетних і журнальних статей фейлетон
ного характеру, в яких він дошкульно висміював псевдовчені 
розумування деяких тодішніх офіційних авторитетів від акаде
мічної науки.
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Певна річ, такого роду виступи не додавали Світличному друзів 
з-поміж «стовпів» офіційної науки, — як і принципові, об’єк
тивні літературно-критичні статті наражалися на гостру реак
цію з боку незвиклих до критики літературних генералів. За
те серед шанувальників української літератури та багатьох її 
сумлінних трудівників молодий критик здобув добру славу й 
авторитет. Тим більше, що Світличний, зберігаючи наукову 
об’єктивність і принципову вимогливість, водночас умів вчас
но побачити й підтримати нове, цінне, симпатичне, — що, 
зокрема, засвідчив своїми статтями про літературну молодь, 
до якої придивлявся з жадібною надією.

Чесна і мужня громадянська -та літературна позиція, професіо
налізм, ерудиція, розважливість і водночас принциповість при
несли Іванові Світличному авторитет у літературно-мистецьких 
колах. Водночас він став і однією з найпомітніших постатей 
тодішнього громадського життя, національно-культурного під
несення. Особливо тягнулася до нього літературна та мистецька 
молодь, знаходячи в нього увагу й підтримку. Можна назвати 
низку імен відомих нині поетів і прозаїків, які тоді були «завсід
никами» тісної квартири Світличних на вулиці Уманській і ба
гато чим Іванові зобов’язані. (Як і безмежному терпінню його 
дружини Леоніди, якій доводилося без кінця когось «переночо- 
вувати».)

Щира дружба і, сказати б, якась взаємна закоханість лучила Івана 
Світличного і Василя Симоненка, який зупинявся в нього під 
час своїх приїздів до Києва, ділився своїми творчими задумами, 
«начитував» на Іванів магнітофон нові поезії. Саме завдяки 
Світличному було збережено багато неопублікованих тоді (та й 
довго ще після того) творів Симоненка; саме завдяки Світ
личному вони знайшли шлях до «самвидаву», а потім і на Захід. 
Трохи пізніше так само здружився зі Світличним Василь Стус. 
І третій Василь — Голобородько, Іванів земляк із Луганщини -  
також горнувся до нього. Не називаю багатьох інших, вони 
зможуть самі сказати, згадаю лиш двох навдивовижу таланови
тих поетів, які, на жаль, відійшли від літературного життя, — 
Григорія Кириченка і Бориса Мамайсура.

Близькі стосунки і найбезпосередніші творчі контакти склалися 
в Івана Світличного і з молодими тоді художниками — Аллою 
Горською, Віктором Зарецьким, Галиною Севрук, Анатолієм 
Зубком, Веніаміном Кушніром, Людмилою Семикіною, Пана
сом Заливахою, львів’янами Теодозією Бриж і Євгеном Без- 
ніском, Софією Карафою-Корбут, а також із композитором
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Леонідом Грабовським та з багатьма іншими молодими митЦя^ 
ми і науковцями.

Тодішнє національно-культурне відродження не було вузьколітера- 
турним явищем, а мало тенденцію розпросторюватися на весь 
обшир української культури й інтелектуального життя. Особливу 
роль відіграв тут Клуб Творчої Молоді, що на короткий час став 
осередком вільної думки і творчого пошуку. Іван Світличний 
був у самому центрі цього руху, і безліч «ниточок» тягнулося до 
нього...

Національно-культурне піднесення в Україні відбувалося тоді на 
тлі і в контексті пробудження демократичної свідомості на те- 
рені всього Союзу. Політичне керівництво СРСР не було готове 
до глибоких і послідовних змін, злякалося перспективи обме
ження своєї влади. І сам ініціатор «відлиги» М. Хрущов став і 
ініціатором «заморозків».

Отож у 1962—1963 роках Хрущов розпочав шалену кампанію проти 
творчої інтелігенції. На Україні, як завжди, ця кампанія була 
підхоплена з безприкладною запопадливістю і набрала особли
во дикого характеру: адже за вигаданим «формалізмом» «шіст
десятників» побачили реальну перспективу національно-куль
турного відродження, а це вже — «націоналізм»! Вожді ж і в 
Москві, і в Києві нічого так не боялися, як того, що вони по- 
фарисейському називали «націоналізмом». Бо, як каже народна 
мудрість, знає кішка, чиє сало з’їла...

Одні за одними відбуваються в Києві наради, активи, пленуми, на 
яких таврують «формалістів»-«шістдесятників», а потім і інших 
невгодних, скажімо, видатного російського письменника Вік
тора Некрасова. Багатьом «шістдесятникам» надовго перекрили 
шлях до друку, до читача. І статті Світличного з ’являються де
далі рідше, а згодом доводиться публікуватися під псевдоніма
ми. Хіба що журнал «Дніпро», який редагував тоді Юрій Муш- 
кетик, ще деякий час давав притулок його матеріалам.

У цей час звичними стали звільнення з роботи та інші, поки що 
«м’які» форми переслідування неблагонадійних. Наприкінці 1963 
та на початку 1964 року я, в черговий раз звільнений з роботи, 
жив кілька місяців у дружини (недавно одружився) — у Львові та 
в Брюховичах поблизу Львова. Серед листів того часу зберігся 
один лист Світличного, адресований не мені, а моїй дружині (це 
була жартівлива форма «ігнорування» мене з боку Івана):

«Дорога Марто! У  Києві погода не на “ясно ”. Збанацький заявив на 
зборах, що Дзюбу виключать із Спілки. Для Івана це, певна річ, не 
трагедія і взагалі річ не драматичного Жанру. Гірше з Драчем: 
його обіцяють, крім того, відкликати з Москви, а він зі своїми
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справами аж надто захопився (малося на увазі Драчеве навчан
ня на курсах кінематографістів у Москві. — І. Дз.). Є й інші но
вини, але — не для листів».

Про свою ситуацію Іван змовчав, хоч вона була не кращою. Про це 
писав мені Роман Корогодський 16 березня 1964 року: «Івана 
звільнили. Це вже вдруге на протязі одного року. Вусатий жар
тує: “А от і ні! Перший раз було в 1963 році, а другий — у  64-му ”. 
Знову [відпочиває]... Він залізний, а все ж таки шкода хлопця».

Переслідування і різні форми тиску з кожним місяцем загострюються. 
І все-таки треба сказати, що картина літературного (а почасти 
й ширше — ідейного, духовного) життя в Україні протягом 
60-х років (надто першої їх половини) залишається суперечли
вою: з одного боку, посилення нагінок і «проробок», а з іншо
го — нестримне зростання творчих сил, які, не знаходячи собі 
нормального виходу на сторінки преси, в концертні зали та ви
ставкові павільйони, починають шукати інших форм існування: 
самвидав, магнітофонні записи, фотокопії, квартирні малярські 
виставки, неофіційні (часто теж квартирні) літературні вечори 
тощо. Починає створюватися неофіційне мистецтво і неофіційна 
суспільно-політична думка. Казенні пропагандистські кампанії 
виявляються безсилими: обливати брудом — у їхній спромозі, 
але переконувати — ні. А в середовищі думаючої молоді вагу мали 
інші аргументи. Втім, і в начальства є свій «аргумент», один- 
єдиний, зате — над усі — аргумент «кузькиной матери». До нього 
й почали вдаватися.

Брежнєвський переворот посилив терористичні настрої влади що
до України, і вже в серпні 1965 року пройшла хвиля арештів, 
переважно серед творчої молоді в Києві, Львові, Івано-Фран- 
ківському, Тернополі, Луцькому. Заарештовано й Івана Світлич
ного. Ще раніше (і це також було пропагандистською підго
товкою до арешту) він зазнав злісних нападок у пресі за те, що 
нібито передав за кордон твори Василя Симоненка та його 
щоденник. Таке звинувачення містилося в газеті «Радянська 
Україна» від 16 квітня 1965 року. (Др речі, це був і початок 
кампанії проти самого Василя Симоненка, тоді вже покійного: 
невдовзі його перестали не тільки друкувати, а й згадувати, і ця 
негласна заборона тривала добрих півтора десятка літ.)

Політичні арешти в Україні збурили хвилю протестів як у самій 
Україні, так і на Заході (особливо серед української діаспори). 
Під численними листами з протестами, адресованими москов
ським і київським партійним та урядовим керівникам, або спря
мованими до редакцій газет, а непрямо й до світової громад
ськості, підписувалися видатні вчені та діячі культури. Щоб
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збити хвилю критики, влада маневрувала; декого із заарештова
них невдовзі випустили. Через кілька місяців після арешту 
звільнили й Світличного, задовільнившись на цей раз його 
роз’ясненнями та публікацією в газеті «Вісті з України», де він 
у коректній формі відмежовувався від використання творів 
Василя Симоненка за рубежем та їх тенденційного тлумачення.

Я в цей час у зв’язку із загостренням хвороби — туберкульозу ле
гень — лікувався в санаторії в Алупці. 2 травня 1966 року одер
жую телеграму: «Вітаємо міжнародним пролетарським святом». 
Кинувши оком на текст, я всміхнувся доброму жартові друзів. 
Але читаю підписи: Ліна Костенко, Євген Сверстюк... Іван Світ
личний. Тоді я все зрозумів. Оце було свято, справді, кращого 
подарунку, ніж ця новина, друзі не могли б зробити.

Звільнення Івана Світличного всі сприйняли як його перемогу і як 
перемогу громадської думки. Однак, коли з’явилася його стаття 
у «Вістях з України», дехто сприйняв її так, ніби Світличний 
поступився тискові КГБ. Знайшлися й такі, хто відсахнувся від 
Івана, хто намагався його дискредитувати (не обійшлося, ма
буть, і без інсинуацій, поширюваних тими ж таки, хто й органі
зовував репресії). Сьогодні це здається неймовірним, але так 
було; не хочу називати прізвищ дуже шанованих і тоді, і тепер 
людей, які впадали в таке макабричне сектанство.

Звісно, поволі атмосфера опрозорювалася, але деякий час Іван Світ
личний був у складній ситуації. Проте він спокійно робив свою 
справу, і все ставало на свої місця. Квартира Світличного знову 
стала своєрідним «громадсько-політичним» і «культурним» осе
редком дисидентства (тепер це було вже виразне дисидентство). 
Але умови для будь-якої неказенної діяльності та й просто для 
незалежної думки стали складнішими й небезпечнішими.

Що ж до нормальної літературної праці, то вона стала для Івана 
Світличного, як і для багатьох його друзів та колег, практично 
неможливою. Настали часи такої «пильності», що й під псев
донімом не видрукуєшся, хіба що під чужим прізвищем (і таке 
ми тоді змушені були практикувати).

У цей час Іван Світличний береться за перекладацьку справу. 
Здавалося б — з нужди, з мусу. Та насправді в цьому була і 
внутрішня творча потреба. Його досконалі переклади з Беранже 
засвідчили неабиякий перекладацький хист. В україномовній 
інтерпретації Івана Світличного Беранже зазвучав так природ
но, немовби видатний французький сатирик ото й писав по- 
українському. З однаковою вправністю — можна сказати біль
ше: з натхненністю! — відтворив він усі стильові рівні та п о т о к и  

поезії Беранже: і її «вулично»-народний гумор, що часом пере-
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ходить у глумливість, і добірний інтелектуальний сарказм, і полі
тичну патетику, і громадянську розважливість, і «виходи» на 
м’яку довірливу лірику; відтворив гнучкість ритміки, багатство 
розмаїтої, стилістично «різноранжирної» лексики, органічно злу
ченої в живу цілість єдиним поетичним подихом. Звісно, крім 
чуття слова, стилістичного смаку, глибокого розуміння всіх ню
ансів змісту і форми оригіналу, за цим стояла ще й велика праця. 
Переклади Світличного з Беранже мали вийти (з його ж перед
мовою і примітками) у видавництві «Дніпро». І таки вийшли 
1970 року в серії «Перлини світової лірики», але вже без його 
передмови та трохи доповнені перекладами інших авторів (єзуї
ти з КГБ вирішили, що не годиться всього Беранже «віддавати» 
одному Світличному, але водночас треба було показати, що 
твердження ворожих «голосів» про якесь утискування Світ
личного — злісний антирадянський наклеп). Здається, це вос
таннє з’явилося тоді ім’я Івана Світличного під літературною 
публікацією. Невдовзі й цьому невизначеному станові настав 
край. Розпочалися сумнозвісні репресії 1972 року...

12 січня 1972 року.
Я мав якусь задавнену справу до Івана. Обіцяв зайти до нього (ми 

жили за кілька кварталів один від одного) по дорозі з роботи 
(працював тоді редактором у видавництві «Дніпро»). Кілька 
разів щось мені перешкоджало виконати обіцянку. Нарешті за
телефонував 11-го: зайду завтра, привітаю зі «старим» Новим 
роком... 12 січня у видавництві був короткий робочий день, який 
закінчився екскурсією до поліграфічного комбінату «Радянська 
Україна». Звідти мені було дуже зручно заїхати до Івана: 71-й 
автобус зупинявся неподалік від його будинку. Я вирішив зай
ти, не телефонуючи (скільки можна телефонувати — Іван, ма
буть, уже зневірився в моїх телефонних обіцянках!): хай 
буде своєрідний сюрприз. Але сюрприз чекав на мене.

Якби я був зателефонував, — телефон не відповів би (він уже був 
відключений), і я б подумав, що хазяїв немає вдома і йти ні до 
кого. Натомість я піднявся на п’ятий поверх і натиснув Гудзик 
дзвоника. Зазвичай двері відчиняла Іванова дружина Леоніда. 
Але цього разу в них з ’явився імпозантний здоровань і широ
ким жестом запросив мене до квартири, спокійним голосом, 
але з якимось відчутним підтекстом промовивши: «Заходите». 
Я не збагнув нічого, тільки встиг здивуватися: що це за дивний 
гість чи родич у Івана — як правило, всі відвідувачі цієї кварти
ри говорили по-українському.
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час уже кілька місяців точилися розмови про близькі труси та 
арешти, — я не вірив і не думав ніколи про це, був і залишився 
щодо цього легковажним (це, певно, своєрідна форма відпор- 
ності до популярної «манії» переслідування). Тому я зорієнту
вався в ситуації лише тоді, коли пройшов передпокій і опинив
ся в квартирі, побачивши там чудернацьку картину: повно-пов- 
нісінько здоровенних мужиків; Іван і Леоніда сидять у куточку; 
посередині кімнати купи паперів і книжок, а над ними священ- 
нодійствує якийсь сповнений самоповаги чоловік, схожий на 
Чичикова.

Певно, мужичкам я був знайомий — може, з фотоматеріалів, — бо на 
їхніх обличчях проступило погано приховане задоволення від 
нового «вилову». Я встиг перекинутися поглядами з Іваном і 
Леонідою; в їхніх очах прочитав легенький докір і співчуття, 
а також безмовне вибачення за таку халепу.

Тим часом мене запросили до кухні, щоб ізолювати від Івана та 
щоб не заважав «роботі». Двоє зі слідчої групи вийшли з квар
тири — треба було поінформувати начальство про мене і діста
ти інструкції: що робити.

Крім слідчих, у квартирі було кілька «понятих» — якісь молоді 
хлопці й дівчата, за всіма ознаками, — з науково-дослідних ін
ститутів. Вони почали пригощати мене чаєм і демонструвати 
люб’язність. Я думав не так про свою ситуацію, як про те, що 
вдома лежить з високою грипозною температурою тяжко хвора 
дружина і жде мене, а я не знаю, коли повернусь, і не маю як 
повідомити її про себе.

Повернулися ті двоє, що виходили по інструкції від начальства (у дво
рі стояло кілька легкових авт, на які я не звернув уваги, коли 
йшов до Івана; з них і велися оперативні перемовини). Певно, 
була вказівка: обшукати. І тут виявилося найбезглуздіше для мене.
Річ у тім, що в портфелі у мене лежало кілька самвидавівських 
матеріалів, які мені хтось дав і про які я просто забув: вони вже 
кілька місяців там лежали, не дуже цікаві й не дуже потрібні. 
Але яким щастям засяяли обличчя обшуковців, коли вони на 
них натрапили,— адже блискуче спрацьовувала версія: Дзюба 
постачає самвидавівські матеріяли Світличному, а Світличний 
передає закордонним агентам (обшук у Світличного і арешт 
його здійснювалися, як пізніше з’ясувалося, відповідно до спе
ціально вибудованої КГБ легенди про «місію» якогось західного 
резидента Ярослава Добоша). Враз і ставлення «понятих» до мене 
різко змінилося: вони сповнилися холодного презирства...

Обшук у Світличного тривав до ранку, до ранку тримали й мене. 
Слідчі або оперативники (я в них нічого не тямив) весь час по
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черзі вибігали (певно, для переговорів із начальством та по ін
струкції) і знов поверталися. Я відчував велику провину перед 
Іваном: мій прихід і вилучені в мене «матеріали» погіршували 
його ситуацію (так мені тоді здавалося; згодом з’ясувалося, шо 
«матеріалів» «на» Світличного у них, на їхнє розуміння, було 
досхочу, але проти мене вилучене в мене спрацювало добре). 
Іван і Леоніда, навпаки, відчували вину переді мною. Хоч ніхто, 
звісно, ні перед ким винен не був.

Вранці нас обох вивели, посадовили — окремо — в легкові авта і 
повезли до КГБ. Леоніда ж подумала, що взяли тільки Івана, 
а мене відпустили додому, через те нічого не повідомила моїй 
дружині, яка розшукувала мене всю ніч і весь день...

Оскільки санкції на мій арешт ще не було (на цьому етапі я ще не 
був запланований і став для КГБ понаднормовим виловом), то 
пізно ввечері мене відвезли додому і потім щодня зранку й на 
весь день возили на допити до КГБ — протягом двох місяців, 
аж до остаточного арешту 16 квітня 1972 р.

Під час слідства я ніякої інформації про Івана (як і про інших за
арештованих) не мав. Але його слідчий (привезений задля цьо
го з Дніпропетровська) Ґорячов (який порівняно з моїми чем
ними слідчими вражав своєю брутальністю) кілька разів безус
пішно намагався щось від мене вивідати про Івана; при цьому 
в нього проривалася люта ненависть до Світличного: «Нацио- 
налюга!» — аж гарчав він. Я заперечував: Світличний якраз 
істинний інтернаціоналіст і демократ. А на душі було тяжко: 
якийсь інтелектуально і морально малорозвинений тип сміє так 
говорити про найблагороднішу людину — і вирішує її долю...

Кілька разів я мав розмови з головою «українського» КГБ, інспіра
тором і безпосереднім керівником усієї цієї репресивної кам
панії, Віталієм Васильовичем (так, здається) Федорчуком. Ні про 
кого він не говорив з такою люттю, як про Світличного і про... 
Григорія Порфировича Кочура. «Их двоих на одной ветке пове
сить...» — це було в нього як заклинання. Я добре розумів при
чини цієї ненависті: Світличний своєю стриманою і розважли
вою поведінкою не підтверджував їхніх версій про «махрового 
националиста», створюючи труднощі для слідства, а водночас 
і не погоджувався на ті вигідні для КГБ варіанти компромісу, 
які воно пропонувало.

Здається, незадовго до суду над Світличним нам влаштували 
зводини. Йшлося про формальне узгодження показів. Іван був 
спокійний і врівноважений, як завжди, ще й на диво гуморис
тично настроєний; якщо не помиляюся, нас навіть залишили 
на кілька хвилин наодинці. Іван пояснив мені, що я неправиль-
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но зрозумів одне місце в його показах, оскільки мені дали про
читати не всю сторінку, а окреме речення. Іван підбадьорив 
мене, як тільки міг підбадьорити в цій ситуації друг.

На судовий процес над Іваном мене не викликали — спільних 
«справ» у нас не виявлено, потрібних свідчень ми не давали. 
І наступна наша зустріч відбулася вже після його повернення з 
таборів і заслання...

...Я часто задумувався: чому саме Івана Світличного, далеко не най- 
радикальнішого з-поміж «націоналістів» і «дисидентів», най
лютіше ненавиділо КГБ. І дійшов висновку: саме через його 
поміркованість, його демократизм і гуманізм. Його пересліду
вачі воліли б бачити в «націоналістові» того, кого можна було б 
змалювати як звіруватого примітива, а перед ними був інтелі
гент, в усьому безмежно вищий і благородніший за них...

Тяжкі роки табору й заслання остаточно зламали слабке здоров’я 
Івана Світличного. Повернувся інвалідом, назавжди втративши 
працездатність. Та поки міг — уперто працював, писав, перекла
дав. Усе своє життя присвятила йому дружина Леоніда.

Зроблено багато. Нам і нашим нащадкам належить усе це оцінити.

своєю декоративною «боротьбою за мир» по

може, найнеобхідніші нам сьогодні, в часи великого всесоюз
ного озлоблення, і тому ми нині з особливою теплотою згаду
ємо тих, хто мав цю добру волю в недобрі часи.

У літературі нашій одним із таких людей був Сава Голованівський. 
Не один десяток літ віддав він українській поезії, пізніше — 
прозі, перекладацькій справі. Менше знають його як публіциста. 
А він був вельми активним і продуктивним публіцистом, який 
чутливо реагував на актуальні проблеми життя, висловлював 
думки, яким ще треба було «завойовувати» місце в суспільній 
свідомості. І через те не раз потрапляв під пропагандистський

* Друкується вперше.

(1990 р.)

/  кликані були прикривати дуже реальну агре- 
J r  сивність тиранічних урядів. Але по правді цей 

вислів означає лише те, що означає: людину, яка 
живе волею до добра, доброю волею. Такі люди,

Означення «люди доброї волі» свого часу було 
, досить скомпрометоване фальшивим слово- 
і вживанням, коли наша пропаганда стосувала 
[ його суто до тих добре організованих груп, які
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артобстріл з боку ідеологічних чиновників. Пригадується, що 
коли в 1962—1963 роках під виглядом боротьби з «формалізмом 
і абстракціонізмом» провадилася брутальна кампанія не те що 
проти вільнодумства (досить відносного), а й проти всякого 
здорового глузду взагалі, — в Україні серед «крамольників» по
ряд із «шістдесятниками» та Віктором Некрасовим було назва
но і Саву Голованівського. За привід стала його публіцистич
на книжка «Это касается всех», видана 1960 року в Москві 
(в Україні такого роду публіцистика «не проходила»).

Для мене образ Сави Овсійовича Голованівського має і деяку осо
бисту акцентацію. На пам’ять приходить 1963 рік. У розпал хру- 
щовської кампанії проти інтелігенції у малому залі Жовтневого 
палацу столиці відбуваються під головуванням О. Корнійчука 
письменницькі збори, яким керівництво з усіх сил намагається 
надати погромницького характеру. Не забули згадати й Саву 
Голованівського, вчепившися за його скептичний коментар до 
сакраментальної формули: «слуги народу». Виступаючи на цих 
зборах, я намагався звернути увагу аудиторії на фальшивий ха
рактер звинувачень, якими «поливали» В. Некрасова, Є. Євту- 
шенка, А. Вознесенського, С. Голованівського, «шістдесятни
ків» (правда, договорити не вдалося, мене швидко «зняли» з три
буни). Політичний тиск на «провинних» був такий жорсткий, 
що Голованівський змушений був визнати помилковість своїх 
висловлювань і відхилити мій «захист», який, певно, здався 
йому до того ж і хлоп’ячим. Але відтоді між нами склалися добрі 
стосунки і, наважуся вказати, взаємна симпатія.

Через шість років уже Сава Овсійович Голованівський став у обо
роні свого молодшого колеги. Коли зроблено першу спробу 
виключення мене зі Спілки письменників у зв’язку з виходом 
на Заході книжки «Інтернаціоналізм чи русифікація?», він на 
засіданні Правління Київської організації СПУ кваліфікував 
як безпідставні й безглузді звинувачення автора в націоналізмі 
й антирадянщині й разом з кількома молодшими і старши
ми (серед останніх була Агата Туринська) колегами проголосу
вав проти виключення, що на деякий чає заблокувало «справу».

І пізніше Сава Овсійович, посідаючи тверезу, зважену позицію в 
гострих питаннях суспільно-політичного і літературного життя, 
як міг сприяв створенню спокійної творчої атмосфери в СПУ, 
стримуванню службістської агресивності, ідеологічної войовни
чості. Це збільшувало повагу до нього літературної громадськості, 
зокрема молоді.

Публіцистична спадщина Сави Голованівського ще не зібрана до
купи, та й не все ще надруковане. [...]
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Прикметно, що Сава Голованівський одним із перших серед стар

шої письменницької генерації активно підтримав Народний 
Рух України за перебудову і виступив проти дезінформації, 
спроб очорнити його. Одне із свідчень — пропонована тут увазі 
читача стаття «Звірте ваші годинники, товариші!» Звісно, читач 
мусить враховувати, що за час, який минув від її написання, 
ситуація багато в чому змінилася, життя бурхливо розвивалося, і 
деякіоцінки й висловлювання (наприклад, щодо Прибалтики 
та ін.) сьогодні здаються надто «обережними»; певно, й сам 
автор дещо б сьогодні змінив. Але до текстів, надто публіцис
тичних текстів, треба підходити історично.

Спогад «Про Олексу Близька» здається незакінченим, обірваним 
на підході до кульмінації. Але він все одно дорогоцінний: міс
тить таку виразну характеристику одного з найталановитіших 
українських поетів, такий живий образ його.

Сава Голованівський близько до серця брав усе, що стосується долі 
української культури, мови, національного самоусвідомлення на
шого народу. І публіцистичний матеріал «Те, що маєм, не ша
нуєм...» — ще один доказ на це. Хочу також звернути увагу чи
тачів на те, з якою послідовністю і тут письменник акцентує 
небезпеку і загрозу, яку несе нашому народові і всім народам 
«агресивне невігластво», «повна і войовнича безпам’ятність», 
«лемент духовного убозтва». О, він багато, надто багато чув на 
своєму віку цього «лементу»... Звідси, може, такі близькі нам 
своєю трагічністю слова: «Демагогію не перекричиш, а неві
гластво не пересперечаєш...»

Останнім, що написав Сава Овсійович — за кілька годин до неспо
діваної смерті — лист Дмитрові Павличкові з приводу його 
циклу «Єврейські мелодії», саме тоді опублікованого в «Лі
тературній Україні». Цей лист — ще один зворушливий доказ 
взаєморозуміння і взаємопідтримки кращих представників ін
телігенції України на Грунті протидії шовінізмові, на грунті 
справжнього, а не фальшиво декларованого інтернаціоналізму.
І тут варто нагадати, що Сава Голованівський — один із тих 
синів єврейського народу, які, ставши українськими письмен
никами, бувши і синами України, зробили неоціненний внесок 
у її культуру, стояли в обороні нашої національної гідності. 
Українська громадськість завжди буде вдячна їм, як і тим 
єврейським письменникам, які, пишучи своєю мовою і творячи 
єврейську національну літературу і культуру, тим самим збага
чують і багатоманіття культурного життя України.

(1989 р.)
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Міцкевич А. 14, 24, 25, 40, 46, 81, 

102, 105, 112, 136, 178, 503,
573, 603, 622, 715, 719, 736,
783

Мовчан П. 466, 591, 685, 687- 
690, 692-698 

Могила П. 32 
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Наполеон 12, 13, 168, 783 
Нахманович Р. 832 
Неврлі (Неврлий) М. 305, 413 
Недоборовський 3. 64 
Неєра (Цуккарі А.) 223 
Некрасов В. 593, 798, 819, 821- 

838, 851, 858 
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У третьому томі вибраних праць Івана Дзюби подано низку літера

турних портретів українських письменників XIX і XX століть, спогади 
про діячів культури; в розділі «Дніпровський меридіан» ідеться про пере
гук мотивів української, білоруської та литовської літератур.

Книжка розрахована на студентів, викладачів гуманітарних дисциплін 
та всіх, хто цікавиться явищами української літератури.
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